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resumo

esta tese de doutorado objetiva entender como as redes sociais on-line impactam a comunica-

ção das organizações frente ao conteúdo informativo disseminado na internet pelos usuários, 

que nomeamos por usuário-mídia. para comprovar como se dá esse processo, além da revisão 

bibliográfica baseada nas formas contemporâneas da comunicação organizacional e nas teorias 

de relacionamento social em redes digitais, buscamos pesquisar como algumas corporações de 

destaque do cenário atual se comportam frente às mídias sociais. para delimitar tais corporações, 

escolhemos dois rankings de marcas mais influentes e mais valiosas elaborados pela revista 

Época e observamos as organizações em relação à quantidade de canais em que estão presen-

tes para dialogar com seus públicos e o nível de engajamento destes com os internautas, o que 

nos rendeu dois instrumentos inovadores, por nós criados, que possibilitam orientar a gestão da 

relação da comunicação organizacional com os usuários-mídia: uma matriz de presença e enga-

jamento e uma régua de presença. toda a pesquisa está embasada em autores que trabalham 

o tema das redes sociais, das mídias sociais e da comunicação organizacional.

Palavras-chave: usuário-mídia, redes sociais on-line, mídias sociais, comunicação organizacional.
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aBsTraCT

this doctoral thesis aimed to understand how the on-line social networks impacts on the corpora-

te communications front of the informative content disseminated on the web by users, which we 

denominated user-media. to prove how this process had developed, besides the bibliographic 

review based on contemporary forms of corporate communications and on the social relationship 

theories, we have searched some outstanding organizations in the social media scenario. to deli-

mit these corporations, we have chosen two rankings of Época´s magazine (the most influent and 

the most valuable brands) and have observated the corporations regarding the number of chan-

nels that they were in and their level of engagement with web users, what got us two innovative 

tools that can orientate the corporate communications relationship management with the user-

media: a presence and engagement matrix and a presence scale. all the research was based on 

authors involved with social networks, social media and corporate communications.

Key-words: user-media, on-line social networks, social media, corporate communications.
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dada a evolução da comunicação, percebemos a formação de um novo campo de 

pesquisa, de estudos e de atuação. a comunicação evoluiu com a técnica e houve a 

configuração de uma modalidade denominada digital.

as tecnologias digitais de informação e de comunicação (tics), tendo a web 

como sua maior expressão, destacaram a comunicação como uma das protagonis-

tas de um cenário transformador que reconfiguraram, com as ferramentas de socia-

lização e de diálogo disponíveis na internet, a sociedade contemporânea.

a comunicação digital ainda traz em seu bojo uma forte relação com as “redes 

sociais” aproximando-se de campos afins a esse tema para tentar dar conta de ex-

plicar o fenômeno das mídias digitais.

por conta da recenticidade da comunicação digital, sobretudo ao falarmos de re-

des sociais on-line, conteúdo gerado pelo consumidor e mídias sociais, temos pou-

cas referências de fato acadêmicas (mas, muitas de mercado, de periódicos e de 

especialistas no setor). Fato que nos leva a “emprestar” conceitos da sociologia, ad-

ministração e teoria das organizações, além da própria essência da comunicação 

organizacional que por pressupor interação e bidirecionalidade, nos brinda com 

concepções que valem a pena retomarmos. acreditamos que abordagens transdis-

ciplinares como a que estamos usando neste trabalho nos permitem chegar a refle-

tir sobre temas complexos e que agregam diferentes campos do conhecimento. a 

cibercultura pode se entendida como um destes campos complexos e agregadores 

de conhecimentos de diferentes fontes.

Vale lembrar que as primeiras correntes que procuraram explicar o processo de 

comunicação emergiram das ciências exatas, com o matemático shannon (1948) 

em The Matematical Theory of Communication, em que o modelo clássico de emis-

sor, receptor e mensagem foi instituído.

além disso, o pouco tempo desse novo campo nos obriga a consultar fontes de 

mercado, de especialistas do setor e da mídia, sem contar os autores da área de 

administração, sociologia, filosofia, economia e outros campos afins à comunicação.

apresentação
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o próprio conceito de rede social nos leva a buscar bases em outros campos que 

não o da comunicação frequentemente nos remetendo a metáforas e analogias. no 

entanto, devemos fazê-lo de forma crítica, contextualizada e dentro da realidade do 

objeto estudado.

diversos autores consagrados, inclusive, foram buscar em outros campos a sus-

tentação teórica para seus conceitos. nossa intenção aqui não é desqualificar o 

campo da comunicação neste sentido, mas adicionar autores e especialistas que 

venham a somar ao nosso estudo. isso se deve porque nos últimos anos observa-se 

a proliferação da literatura sobre redes em vários campos, passando da física ou 

biologia até a economia, contemplando também aplicações no marketing e jogos 

publicitários (ugarte, 2008, p.13). 

outro aspecto que vale ser ressaltado nesta pesquisa é que falar das redes sociais 

como o vetor das mudanças na comunicação é uma ideia comum, difundida e re-

petida constantemente pela mídia, por estudos acadêmicos e pelo pensamento 

corrente. o que faremos aqui é estudar o impacto das mídias sociais na comunica-

ção organizacional, detectando como os gestores encaram o usuário produtor de 

conteúdo na rede e que ações são tomadas ou não diante deste cenário. Fato é que 

não se pode mais negligenciar a existência destes agentes produtores de conteúdo 

na internet e faz-se interessante estudar que consequências eles trazem para a co-

municação das organizações.

para estudarmos tais influenciadores on-line, fizemos uso de três pesquisas (duas 

sondagens de opinião e uma observação não-participante), expostas no capítulo 5, 

que nos ajudaram a nortear os rumos desta tese.

Justificativa
Vivemos uma nova forma de organização: a era das comunidades organizacio-

nais eletrônicas. a economia passa a ser uma economia do conhecimento, na qual 

existe uma digitalização e uma difusão das informações que culminam no conceito 

de sociedade global da informação. os meios de comunicação são, atualmente, 

componentes indispensáveis na estrutura social e política dos povos. a rede faz 

parte dessa nova preocupação da realidade. 

mcluhan (1964) assinala que o processo de expansão das interações sociais tem 
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1. o termo foi 
cunhado por castells. 

originalmente é 
chamado de self mass 

communication.

seu começo no início do século 20, com o surgimento dos meios de transporte e 

de comunicação e o início da aldeia global (década de 60) marca a desterritorializa-

ção dos laços sociais. um de seus discípulos, o canadense derrick de Kerckhove, 

acredita que a internet (incluindo-se aí as redes sociais) permite que as pessoas 

exercitem sua inteligência em grupos de vários tamanhos com possibilidade de 

multiplicarem suas fontes entre si, o que ele chama de inteligência conectada (cog-

nição distribuída) e envolve a colaboração dos indivíduos, sem a necessidade de se 

diluir em um coletivo anônimo.

a comunicação tem um papel fundamental na democratização da informação e na 

formação de “nichos” ou comunidades eletrônicas que se agrupam por interesse, por 

assuntos comuns, por afinidades, por perfis semelhantes. a convergência entre ima-

gens, sons e textos permite inúmeras possibilidades ao comunicador, que tem, em 

suas mãos, um dos meios mais completos para trabalhar a informação junto a seus 

públicos de interesse. 

uma única pessoa pode dispor de conteúdos para a mesma audiência. Várias 

pessoas podem se comunicar com diferentes públicos. tudo ao mesmo tempo. 

além disso, o usuário pode personalizar sua navegação, determinando quando e 

que informações receber. sai o espectador e entra mais um personagem em cena, 

o usuário. da mesma forma, divide o contexto com a comunicação de massa, a 

comunicação dirigida e interpessoal.  

castells (2007, p. 244) reforça que a mídia é o espaço de fazer o poder e não a 

fonte controladora deste. os meios não são os controladores do poder, mas se cons-

tituem no espaço onde o poder é decidido. Há, além disso, um novo espaço criado 

em torno do processo de comunicação pessoal de massa1. a difusão da internet, 

comunicação móvel, mídia digital e de uma variedade de softwares sociais permiti-

ram o desenvolvimento de redes horizontais de comunicação interativa que conec-

tam o local e o global em um dado tempo.

o sistema de comunicação da sociedade industrial estava centrado nos meios de 

massa, caracterizados pela distribuição da mensagem de um para muitos. a funda-

ção da comunicação da sociedade em rede é a rede global de comunicação hori-

zontal que inclui troca multimodal de mensagens interativas de muitos para muitos, 

síncrona ou assincronamente.

a internet funciona nos dias de hoje como uma vitrine virtual de exposição insti-
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tucional. em face disso, é quase impossível não encontrarmos as grandes corpora-

ções na Web. a competitividade e a necessidade de exposição e relacionamento 

com os públicos faz com que as organizações criem seus websites ou os chamados 

sites institucionais que, podem se expandir e ter unidades de e-commerce, relacio-

namento com o cliente, blogs, fóruns, entre outros. 

podemos definir a mídia social como aquela utilizada pelas pessoas por meio 

de tecnologias e políticas na web com fins de compartilhamento de opiniões, 

ideias, experiências e perspectivas. são consideradas mídias sociais  os textos, 

imagens, áudio e vídeo em blogs, quadro de mensagens, podcasts, wikis, vlogs e 

afins que permitem a interação entre os usuários. compartilhamento de conteú-

dos e travamento de diálogos/conversações são os grandes pilares das mídias 

sociais. interesses afins e similaridades temáticas norteiam a formação de redes 

estruturadas de usuários no ciberespaço. estas redes se pautam, incentivam e 

estimulam a ação coletiva de seus membros via ferramentas como orkut, Ning, 

Twitter, Facebook, MySpace, entre outros.

a mídia social tem como características o formato de conversação e não de mo-

nólogo; procura facilitar a discussão bidirecional e evitar a moderação e a censu-

ra; tem como protagonistas as pessoas e não as empresas ou marcas, isto é, 

quem controla sua interação com as corporações são os próprios usuários; tem 

como principais valores a honestidade e a transparência; e privilegia a distribui-

ção em vez da centralização, uma vez que têm diversos interlocutores que tor-

nam a informação heterogênea e rica.

diante desta perspectiva, a tecnologia da informação passou a fazer parte da ati-

vidade de comunicação organizacional e da mídia, o que alterou e ainda vai modi-

ficar mais a relação entre corporações, comunicadores e públicos. na rede, cidadãos 

(com acesso à web) se expressam e compartilham conteúdos, compartilhando do 

poder de comunicar, antes exclusivo das grandes organizações ou dos conglome-

rados de mídia, com os públicos. 

coutinho (2007) afirma que: 

a comunicação mercadológica terá que incorporar um elemento ao qual está pouco acostumada até agora: a comunicação 
entre consumidores, tendo a marca como suporte, e não apenas a comunicação com consumidores, tendo a marca 
como um veículo de interação entre a empresa e seus mercados.[grifos do autor
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o comitê gestor da internet (cgi.br) divulgou, em março de 2009, a quarta edição da pesquisa3 

sobre os hábitos de uso do internauta e da penetração da rede nos lares do país que também tem uma 

versão para o mundo das empresas que apenas comprova a necessidade de se entender o que esse 

novo consumidor espera das organizações. dos internautas residenciais, 77% utilizam a rede para 

mandar e receber e-mails; 70% participam de redes digitais de relacionamento, como orkut e Face-

book; 61% utilizam serviços de comunicação instantânea, como o messenger; 17% usam softwares 

como o skype e outros 17% leem blogs; 15% participam de fóruns e listas de discussão.

antes da internet comercial, até início dos anos 90, a segmentação (o ponto de partida para ações das 

marcas) era feita por estilo de vida, faixa etária etc. a partir da segunda metade dos anos 90 em diante, 

para as empresas mais engajadas com a web, ações funcionam a partir da segmentação por interesses 

comuns. os sites de relacionamento, por exemplo, são uma grande praça pública e funcionam como 

mesas redondas ou mesas de bar, ou seja, é preciso ser íntimo para participar das discussões. mas, pior 

ainda, é ignorar esse contexto. corre-se o risco de se ter a marca “sequestrada” por pessoas que nem 

sempre têm boas intenções.

entender que profissional tem condições de gerir essa mídia, por quais meios as organizações se ex-

pressam para lidar com o conteúdo gerado pelo usuário e como gerenciam as suas marcas e reputações 

diantes das novas fontes de informação permitirá traçar um panorama deste novo cenário. esta tese está 

sintonizada com a área de concentração “interfaces sociais da comunicação” à medida em que vai estudar 

três variáveis inerentes ao seu campo: conteúdo gerado pelo internauta, comunicação organizacional e 

reputação. e está relacionada à linha de pesquisa “tecnologias da comunicação e redes interativas” uma 

vez que vai pesquisar o impacto deste usuário-mídia frente à comunicação das organizações.

o objeto de estudo desta tese de doutorado são as redes sociais on-line e seu impacto na comuni-

cação das organizações. portanto, tais redes sociais englobam comunicação interativa por computado-

res e pertencem ao campo da cibercultura, que abordaremos mais adiante.

2. o ibope/netratings, joint-venture entre o iBope e a nielsen/netratings, empresa que registra o comportamento da audiência da internet em dez países, 
incluindo-se aí o Brasil, considera sites de comunidades os blogs, fotologs, videologs e sites de relacionamento. (coutinHo, 2007)
3. com 21.520 entrevistas. disponível em: <http://www.nic.br/imprensa/coletivas/2009/tic-domicilios-2008.pdf>. acesso em 01 abr./2009
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capítulo 1
Processo de Pesquisa e metodologia

trataremos neste capítulo do objeto de estudo desta tese, além dos objetivos, pro-

blema de pesquisa, hipóteses, metodologia, limitações e proposta de intervenção.

1.1. objeto

as redes sociais on-line e seu impacto na comunicação das organizações.

1.2. objetivos

l  entender o papel da comunicação organizacional diante dos usuários-mídia, ou 

seja, frente àqueles que produzem conteúdos e percepções que interferem nos 

planejamentos de comunicação e na reputação das organizações por meio das 

redes sociais on-line. 

l  realizar uma pesquisa de campo com usuários-mídia representativos das redes 
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sociais on-line a fim de compreender como agem, como gostariam de ser trata-

dos e como está a relação atual entre eles e as organizações.

l  observar organizações de destaque quanto à sua presença nas mídias sociais. 

após a observação, dar voz a elas para que se manifestem em relação ao uso 

das mídias sociais.

l  traçar um panorama da comunicação organizacional diante das redes sociais 

on-line e dos usuários-mídia.

1.3. Problema de pesquisa 

diante da evolução da comunicação mediada por computador e do empodera-

mento dos usuários permitido pela internet, as organizações se veem em dificulda-

de de aceitar o cenário de múltiplas vozes e opiniões e, mais ainda, de abrir mão 

do controle da comunicação que de si emanam. as organizações, assim como a 

mídia, deixam de ser emissoras exclusivas de informação e passam a compartilhar 

com usuários-mídia a produção, distribuição e disseminação de mensagens sobre 

marcas, produtos, serviços. assim sendo, queremos entender como a área de co-

municação organizacional lida com um usuário que também se torna mídia e que 

tem condições de alterar percepções de outros por gerar um conteúdo próprio, 

não-oficial e sem compromisso. como responder a eles do ponto de vista da co-

municação organizacional?

1.4. hipóteses

l  os usuários ativos da web interferem nas estratégias de comunicação das orga-

nizações.

l  a chamada mídia social – internautas comuns que produzem informações por 

meio dos blogs, comunidades, sites de compartilhamento de conteúdo e ima-

gem – vêm formando e influenciando outros internautas, papel que antes era 

preponderantemente das corporações e da mídia4.

l  as organizações e mesmo a mídia vêm se utilizando de instrumentos que antes 

eram exclusivos aos usuários comuns para ganhar legitimidade no meio on-line.

l  a área de comunicação organizacional (e congêneres) passa a contemplar a 

mídia gerada pelo usuário como um público a mais a ser incluído no âmbito dos 

relacionamentos corporativos.

4. o objetivo deste 
trabalho é entender 

como as corporações 
estão encarando este 

novo usuário. as 
empresas de mídia, 

embora façam uso do 
conteúdo gerado pelo 

usuário e também 
tenham ferramentas 
colaborativas e par-

ticipativas, não serão 
foco deste estudo.
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1.5. metodologia

a fim de dar conta da complexidade da pesquisa das redes sociais on-line e sua 

correlação com a comunicação organizacional, elegemos duas modalidades de 

pesquisa: a pesquisa bibliográfica e documental como uma primeira fase e a ob-

servação, como segunda etapa.

a seguir, caracterizaremos ambas.

1.5.1.  Pesquisa bibliográfica e documental

a pesquisa bibliográfica é o plano inicial de todo trabalho de pesquisa, compre-

endendo a identificação, mapeamento do pensamento dos autores ligados ao 

campo, seleção dos documentos mais adequados ao recorte teórico que se preten-

de dar, fichamento dos dados e, por fim, uma revisão bibliográfica da literatura.

esta forma de pesquisa possui etapas, de acordo com stumpf (apud duarte 

& Barros, 2005, p. 55-60), que listamos a seguir: identificação do tema e as-

suntos; seleção das fontes; localização e obtenção do material; leitura e transcri-

ção dos dados.

a pesquisa bibliográfica abrange analisar a bibliografia já publicada sobre o tema 

de forma a entender as principais contribuições históricas existentes sobre um de-

terminado problema.

a pesquisa documental possui semelhanças com a bibliográfica, diferenciando-se 

apenas quanto à natureza das fontes, pois a primeira se vale de materiais que ain-

da não receberam um olhar analítico e que podem ser reelaborados de acordo 

com o objeto da pesquisa. neste sentido, usaremos artigos disponíveis na mídia, 

assim como pesquisas e sondagens de instituições reconhecidas no mercado.

por esta razão, optamos por esta modalidade de pesquisa que, aliada, às nossas 

pesquisas de campo, pretende dar um panorama da comunicação organizacional, 

das redes sociais e do usuário produtor de conteúdo na web e interveniente no 

cenário dos negócios.

1.5.2.  observação não-participante

utilizamo-nos da técnica da observação para analisar em quais mídias sociais as 

organizações estavam presentes. Fizemos isso de forma sistematizada e analisando 

sempre os mesmos critérios para todas as organizações. classificamos a nossa ob-



12
usuário-mídia

tese de doUtorado

5. para ter acesso a 
detalhes de amostra, 

período de ob-
servação e questões, 

ver capítulo 5.

servação em não-participante5, pois embora fizéssemos parte de algumas das re-

des sociais, analisamos os perfis de mídias sociais das organizações sem que tenha-

mos participado ativamente deles. 

escolhemos a observação como técnica de coleta de dados, uma vez que tínha-

mos conhecimento prévio do ambiente a ser estudado: as mídias sociais e suas 

interações por meio dos usuários e organizações. após tal escolha, entendemos 

que as melhores formas de registro das observações seriam as tabelas que podem 

ser vistas nos apêndices desta tese. também estipulamos categorias de observação: 

para a sondagem sobre as empresas, analisamos se possuíam perfis em redes so-

ciais on-line e atribuímos pontuações aos níveis de engajamento de cada um deles. 

toda a descrição pode ser conferida no capítulo 5.

1.6. Proposta de intervenção

após a análise das pesquisas de campo, que podem ser vistas no capítulo 5, 

sentimos a necessidade de posicionarmos as organizações de forma a cruzar dados 

referentes ao seu engajamento nas mídias sociais quanto à sua presença e à quan-

tidade de canais em que estas estavam presentes. assim sendo, criamos uma 

matriz de engajamento e presença para as organizações em mídias sociais, propos-

ta essa que pode ser conferida no capítulo 6. também começamos a esboçar uma 

régua de posicionamento das organizações que têm iniciativas em mídias sociais 

que pode ser vista igualmente no capítulo 6.

1.7. limitações

as limitações das pesquisas de campo dizem respeito a inferências que fizemos 

a respeito do objeto que não podem ser generalizadas a todo o universo, mas nos 

servem de guia para estudos futuros, além de ser um índice adicional no campo 

da comunicação e das mídias sociais.

outro limitante é a falta ou demora nas respostas nas pesquisas de campo que 

envolveram as organizações pesquisadas, o que nos impediu de ter retornos de 

toda a amostra definida.

uma última consideração que vale a pena ser dita é o envolvimento da pesqui-

sadora com o tema, uma vez que trabalha, estuda e leciona na área. Há uma certa 

“paixão” pela pesquisa, o que por vezes pode ser encarada como um entusiasmo 
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pelo digital. no entanto, nos cercamos de autores que fazem o contraponto do 

determinismo tecnológico e procuramos incorporá-los às reflexões desta tese.

no próximo capítulo, trataremos de falar da evolução das tecnologias da infor-

mação e da comunicação, bem como dar conta de explicar, de forma condensada, 

a origem das redes sociais e sua trajetória até o momento atual.
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6 para dados 
acerca de datas de 

fundações de marcos 
importantes e futuris-
mos relativos à web, 
ver vídeo epic 2015: 

<http://www.youtube.
com/ watch?v=u2lc 
Bmoe6Ws>. acesso 

em 21 ago.2010.

antes de adentrarmos no universo das tecnologias da informação e da comuni-

cação, bem como no universo das redes, vale pontuarmos brevemente a história 

da internet e também alguns números referentes ao uso no Brasil.

2.1. alguns apontamentos sobre o início da internet6 

dizard (2000, p.25) expõe o poder e a importância da internet enquanto mídia 

no seguinte pensamento: “o que fica claro é que a web dispõe de mais informa-

ção do que todos os meios de comunicação americanos oferecem combinados”. a 

internet é um meio de comunicação que funciona como base tecnológica para a 

forma organizacional da era da informação, que é a rede.

capítulo 2
a evoluÇÃo das tics e o uNiverso das redes
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os internautas podem distribuir informações como “pontos da rede” (castells, 

2003) e a internet funciona como um ambiente de intercâmbio de informações e 

a cada interferência de um usuário, torna-se mais e mais complexa.

para falar da história da web, aquino (2009, p. 239) remonta a theodor Holm 

nelson que propôs o projeto Xanadu, em 1965, cujo intuito era construir uma 

espécie de Biblioteca de alexandria só que por meio de computadores em que 

todo conhecimento produzido pudesse ser armazenado de forma conectada. 

nascia assim o hipertexto.

em 1958, começam os primórdios da internet nos estados unidos com a advan-

ced research projects agency – arpa – segmento do ministério da defesa que 

visava garatir a liderança na ciência e na tecnologia nos estados unidos com apli-

cativos militares. em 1969, a arpa constituiu a arpanet, precursora da internet, 

e conectou os principais computadores da universidade da califórnia, em los an-

geles, à mesma universidade, em santa Bárbara, ao instituto de pesquisa de stan-

ford e à universidade de utah.

porém, foi a world wide web (www) criada por tim Berners-lee, em 1980, que 

viabilizou o crescimento da internet. a www consistia na definição e implementa-

ção do software que obtinha e acrescentava informação de qualquer computador 

pela internet.

a internet teve início com fins não-comerciais, mas redes independentes come-

çaram a surgir e usuários puderam acessar os sites comerciais da web sem usar a 

rede mantida pelo governo americano. 

Foi no final de 1992 que o primeiro provedor de serviços comerciais on-line, o 

delphi, ofereceu acesso completo à internet a seus assinantes, caminho seguido 

por outros provedores depois.

castells (2003, p. 8) enumera três processos que estrearam uma nova estrutura 

social baseada em redes: 1. exigência por uma economia com flexibilidade admi-

nistrativa e por globalização; 2. as demandas da sociedade por liberdade individu-

al e de comunicação aberta; 3. avanços extraordinários na computação e nas tele-

comunicações possibilitados pela revolução microeletrônica.

o ciberespaço é um novo meio de comunicação que surge da interconexão 

mundial dos computadores. segundo levy (1999, p. 17), “o termo especifica não 

apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo 
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7. palavras-chave, 
etiquetas.

oceânico de informação que ele abriga, assim como os seres humanos que nave-

gam e alimentam esse universo”. 

a palavra ciberespaço data de 1984 e foi citada por William gibson no romance 

de ficção científica neuromancer e significa o universo das redes digitais, descrito 

como campo de batalha entre as multinacionais, palco de conflitos mundiais, e 

nova fronteira econômica e cultural. pierre lèvy (1999, p. 92) entende o ciberespa-

ço “como o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial e das me-

mórias dos computadores”.

levy afirma que o início da interconexão entre transistores se deu com o compu-

tador, em 1950. em 1980, surge a internet e com ela a interconexão entre compu-

tadores, a computação pessoal, as comunidades virtuais e a convergência da mídia 

digital. em 1995, a web (rede) se complexifica com a interconexão entre documen-

tos, os endereços eletrônicos (url), construindo uma esfera global pública. o au-

tor previu, ainda, que em 2015, viveremos o espaço semântico, a interconexão 

entre ideias (via tags7 semânticas) e teremos o crescimento da inteligência coletiva 

e, consequentemente, o desenvolvimento humano. 

pode-se dizer que interconexão é um termo que nos ajuda a explicar a evolução. 

primeiro tivemos a interconexão dos transistores, depois a dos computadores, dos 

documentos e hoje vivenciamos a interconexão das ideias.

segundo lemos (2008, p. 5), lá pelos anos 70 e 80, a internet era essencialmen-

te colaborativa, pois o propósito inicial era a troca de conhecimento, de cooperação 

entre universidades, centros de pesquisa e estudantes.

com o crescente uso da rede para fins comerciais e não apenas para troca de 

conhecimentos e colaboração como em seu início, a internet tem sido utilizada 

estrategicamente para exaltar a imagem e a marca das organizações e contribui 

para a competitividade entre as corporações. nos dias atuais, há uma retomada dos 

primórdios colaborativos associados ao lado comercial.

no início da internet comercial, na metade dos anos 90, dizíamos que o modelo 

girava em torno da rede (webcentric). nos dias atuais, convive-se também com o 

modelo centrado nas pessoas (people-centric), sobretudo porque temos ferramen-

tas colaborativas e interativas que permitem que estas produzam conteúdos e se-

jam agentes de seu processo de comunicação.

a seguir, alguns apontamentos sobre a internet brasileira.
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8. para consultar 
referências mais 
detalhadas, acessar: 
<http://www.internet-
nobrasil.net/index.
php?title=página_prin-
cipal>. acesso em 29 
set. 2010.
9. INTERNET no 
Brasil cresceu 5,9% 
em agosto. iBope 
nielsen online. 
08/10/2010. dis-
ponível em: <http://
www.ibope.com.br/
calandraWeb/servlet/
calandraredirect?tem
p=6&proj=portaliBo
pe&pub=t&db=caldb
&comp=pesquisa_lei
tura&nivel=null&doci
d=0a276B95d14537
4B832577B6007a5
F6a>. acesso em 25 
out. 2010.
10. disponível em 
<http://g1.globo.com/
noticias/tecnologia/0
,,mul1352191-6174,
00.html>. acesso em 
23 out.2009.

2.2. a internet no Brasil8

dados do ibope/nielsen On-line, em outubro de 2010, somaram mais de 41 

milhões de usuários ativos de internet no Brasil, incluindo-se os domiciliares. o 

total de pessoas com acesso no trabalho e em residências chegou a 51,8 milhões. 

no entanto, se contabilizarmos o uso da internet em todos os ambientes (trabalho, 

residências, escolas, lan houses, bibliotecas e telecentros), o número de pessoas 

com acesso chegou a 67,5 milhões, no quarto trimestre de 20099.

 o Brasil é o 5º país com o maior número de conexões à internet, de acordo com 

matéria no site g1 tecnologia10. nas áreas urbanas, 44% da população estão co-

nectadas à internet. das empresas, 97% estão conectadas à internet, assim como 

23,8% dos domicílios brasileiros. outro dado que chama a atenção é a quantidade 

de celulares ativos no Brasil: mais de 185 milhões, o que nos indica que estamos 

passíveis de acesso à internet em qualquer lugar (Juliasz, 2010, p. 22).

pesquisa conduzida pela deloitte (apud lima, 2009), entre 17 de setembro e 

20 de outubro de 2008, e realizada simultaneamente nos estados unidos, alema-

nha, inglaterra, Japão e Brasil identificou como pessoas entre 14 e 75 anos “con-

somem” mídia e o que esperam do futuro. no Brasil, o mercado de internet é 

essencialmente jovem e é o país que gasta a maior média semanal com atividades 

on-line. de acordo com esta pesquisa, os consumidores brasileiros gastam 82 

horas por semana interagindo com diversos tipos de mídia, incluindo o celular. 

para a grande maioria dos entrevistados, 81%, o computador superou a televisão 

como fonte de entretenimento. uma das principais informações reveladas é que 

o usuário quer participar, interferir: 83% dos consumidores entrevistados produ-

zem conteúdo de entretenimento e o público da faixa etária entre 26 e 42 anos 

é o mais envolvido com atividades interativas na rede. segundo o texto (apud 

lima, 2009), “quanto mais jovem, mais propenso a produzir seu próprio conte-

údo on-line”. as três fontes de entretenimento preferidas dos brasileiros são assis-

tir a filmes em casa, com 55%; navegar na internet por interesses pessoais ou 

sociais, com 53% e assistir à televisão, com 46%. cerca de 85% dos internautas 

brasileiros acessam as redes sociais.

outro dado que vale a pena ser mencionado vem do instituto de pesquisa ipsos 

marplan e indica que a internet é a mídia que mais cresce, enquanto a penetração 

dos meios tradicionais se mantém ou cai (vide figura na página 18).
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a tecnologia da informação é para esta revolução o que as novas fontes de energia foram para as 
revoluções industriais sucessivas, do motor a vapor à eletricidade, aos combustíveis fósseis e até mesmo à 
energia nuclear, visto que a geração e distribuição de energia foi o elemento principal na base da sociedade 
industrial.

11. Fonte: <http://
publicidade.uol.

com.br/amidiaque-
maiscresce/fatos.
html#/?page=3>. 

acesso em 29  
set. 2010.

para se ter ideia da importância da internet para o brasileiro, uma pesquisa intitu-

lada “o futuro da mídia”, feita pela deloitte (apud lima, 2009), mostra que os 

internautas nacionais passam mais tempo on-line do que vendo tV, três vezes 

mais que nos estados unidos, Japão, alemanha e reino unido. 

2.3.  Panorama da sociedade contemporânea impactadas pelas 

tecnologias da informação e da comunicação (tics)

antunes (2007 [on-line]) sumariza o que representa a web nos dias de hoje, re-

sumindo também as questão das tics:

Para situar a importância da tecnologia da informação, Castells (1999, p. 50) 

contextualiza:
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Fonte:  ipsos marplan – a partir de 2008 foram aplicados pesos no novo critério de classificação 
econômica aBep nas projeções

PENETRação Em RElação ao  
ToTal Da PoPUlação acIma DE 10 aNoS

Figura 1 
- Penetração 
dos meios 
junto à 
população 
brasileira11

Quando a web começou a se tornar popular, o que mais se falava dela era uma tal de ‘interatividade’ que, sob o 
ponto de vista atual, era limitada e simplória, pois significava apenas a capacidade de exercer o livre-arbítrio, 
escolhendo uma opção entre um conjunto de ofertas. Hoje é diferente. À medida que o indivíduo pode interferir no 
conteúdo e redistribuí-lo, a informação muda de papel, se torna matéria-prima e demanda ‘manipulação’. 
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12. mitos são 
estórias que animam 
indivíduos e 
sociedades provendo-
lhes caminhos para  
a transcendência que 
elevam as pessoas 
da banalidade da 
vida cotidiana. eles 
oferecem uma 
entrada para outra 
realidade, uma 
realidade uma vez 
caracterizada pela 
promessa do sublime. 
[tradução nossa]
13. traduzido como  
a intercomunicação 
de massa individual.
14. rss é a sigla em 
inglês para Rich Site 
Summary ou Really 
Simple Syndication, 
isto é, uma forma 
simplificada de 
apresentar o 
conteúdo de um 
site. Quem opta por 
receber conteúdo via 
rss recebe resumos 
dos textos e links para 
acessá-los na íntegra 
se assim desejar.

castells (2006) afirma que a informação e a comunicação sempre foram vetores 

dos poderes dominantes, dos alternativos, das resistências e das mudanças sociais. 

também defende a tese de que o poder de influência sobre o pensamento das 

pessoas – que é exercido pela comunicação – é uma ferramenta de resultado in-

certo, porém fundamental. e completa que é pelo exercício da influência sobre o 

pensamento dos povos que os poderes se constituem em sociedades e que as 

sociedades evoluem e mudam.

Vale destacar, no entanto, que embora as mudanças tecnológicas ajudaram a al-

terar o cenário das comunicações, existem mudanças de fundo e transformações 

mais profundas que estão em ação, tais como a valorização da cultura individual, a 

contestação aos formatos da organização burocrática tradicional, a globalização, 

entre outros temas. mosco (2004) afirma que as transformações tecnológicas digi-

tais prometem, assim como outras mudanças anteriores, a transfiguração da socie-

dade. com o computador, podemos transcender tempo, espaço, política. mas mos-

co (2004) explora os mitos construídos ao redor da tecnologia digital e como nos 

sentimos compelidos a acreditar neles. os mitos funcionam para nos manter entu-

siasmados com os investimentos no digital e para nos fazer acreditar que essa in-

dústria inaugurou todo um novo mundo. sobre os mitos, mosco (2004, p. 3) alerta: 

“myths are stories that animate individuals and societies by providing paths to trans-

cende that lift people out of the banality of everyday life. they offer an entrance to 

another reality, a reality once characterized by the promise of the sublime”12.

ao se referir à comunicação e poder, castells (2006) acredita que é da primeira que 

vêm as imagens, as informações, as opiniões e é por meio desses mecanismos de 

comunicação que a experiência é divulgada e transmitida ao coletivo/na coletividade. 

com a internet, tais mecanismos ganham em potencial, velocidade e massificação.

o pensador também afirma que a maioria da população crê que pode agir no 

mundo através de sua força de vontade e utilizando os seus próprios meios, o que 

ele chama de Self Mass Communication13.

a Self Mass Communication (smc) está presente na internet e nos telefones ce-

lulares. pelos milhares de blogs existentes, por exemplo, é possível enxergar liga-

ções entre eles e o que condensam e difundem com a totalidade de interfaces 

comunicacionais. interligação essa que castells (ibid.) afirma ser viabilizada pela 

tecnologia rss14.
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o crescente interesse corporativo pelas formas de comunicação baseadas na in-

ternet reside no fato/reflexo do crescimento de uma nova forma de comunicação 

socializada: comunicação pessoal de massa. É comunicação de massa porque atin-

ge potencialmente uma audiência global por meio de redes de compartilhamento 

e conexão de internet. É autogeradora de conteúdo, autodirecionada em emissão 

e autoseletiva em recepção para muitos que se comunicam com muitos.

estamos em uma seara comunicacional nova, em um novo meio cuja espinha 

dorsal é feito de redes de computadores e cuja linguagem é digital. seus emissores 

estão globalmente distribuídos e interativos. ainda assim o meio não determina o 

conteúdo e o efeito das mensagens, mas torna possível a diversidade sem limites 

e a autonomia dos fluxos de comunicação que constroem, reconstroem cada se-

gundo da produção de significado global e local na mente pública.

a emergência da comunicação pessoal de massa (self mass communication) ofe-

rece uma mídia extraordinária para movimentos sociais para que construam sua 

autonomia e confrontem instituições da sociedade em seus próprios termos e pro-

jetos. naturalmente, movimentos sociais não são originados por tecnologia, eles 

usam tecnologia que é uma construção social com suas próprias implicações.

castells reforça:

o interessante é que castells é bem lúcido quanto a uma possível dualidade a se 

estabelecer a partir do pensamento acima destacado e, por isso, retruca que não 

quer dizer que tenhamos de um lado a mídia aliada ao poder, e de outro, as mídias 

digitais, associadas aos movimentos sociais. ambas operam sobre uma dupla pla-

taforma tecnológica, porém a smc oferece à sociedade diferente capacidade de 

controle e intervenção, além de maior organização política àqueles que não fazem 

parte do sistema tradicional. trata-se de uma possibilidade e uma oportunidade de 

expressão. e finaliza afirmando que na batalha entre a mídia tradicional, as institui-

ções de poder e as smc apenas o terreno da comunicação é certo e terá peso na 

A SmC constitui certamente uma nova forma de comunicação em massa – porém, produzida, recebida e 
experenciada individualmente. Ela foi recuperada pelos movimentos sociais de todo o mundo, mas eles não 
são os únicos a utilizar essa nova ferramenta de mobilização e organização. A mídia tradicionaltenta 
acompanhar esse movimento e, fazendo uso de seu poder comercial e midiático passou a se envolver com o 
maior número possível de blogs. falta pouco para que, através da SmC, os movimentos sociais e os indivíduos 
em rebelião crítica comecem a agir sobre a grande mídia, a controlar as informações, a desmenti-las e até 
mesmo a produzi-las (idem, 2006 [on-line]).
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nova diversidade dos meios tecnológicos. o processo de Self Mass Communication 

faz com que os espaços sociais mediatizados funcionem por conta do surgimento 

de redes de comunicação autônomas e móveis, o que empodera a sociedade com 

mecanismos de controle, intervenção e organização política (o que não era possível 

no sistema tradicional).

Wellman (2001) e castells (2003) acreditam em uma mudança no padrão de 

sociabilidade da sociedade em rede, sendo uma ascensão maior do individualismo 

e não da vida comunitária como pregam muitos. castells define a sociedade em 

rede como aquela construída em torno de fluxos de capital, de informação, de 

tecnologia, de interação organizacional, de imagem, sons e símbolos.

Wellman (op.cit.) chama isso de networked individualism, algo que podemos tra-

duzir como individualismo em rede. castells (2003) se apoia neste mesmo concei-

to ao dizer que os indivíduos montam suas redes com base em suas preferências, 

interesses, valores, afinidades. Wolton (2001) chama de solidão interativa.

a sociedade globalizada e informatizada destaca o conhecimento como fonte de 

valor e de poder, alterando ainda mais a organização do trabalho, de modelos rí-

gidos e em série para especializações flexíveis.

podemos dizer que existem algumas nomenclaturas comuns ao termo sociedade 

em rede de castells: pós-industrial (lYotard, s.d), informática (scHaFF, 1995), 

do conhecimento (toFFler, 1990) e tecnizada (macHado, 1993). tais nomes 

convergem conceitualmente, pois vislumbram uma sociedade globalizada, tecniza-

da, prioritariamente focada em serviços e com utilização do conhecimento via 

inovações tecnológicas propiciadas pela microeletrônica, pela informática e pelas 

novas tecnologias da comunicação.

os processos de comunicação delineados pelas transformações culturais podem 

moldar o pensamento e a sensibilidade dos seres humanos e propiciam o surgi-

mento de novos canais e ambientes socioculturais, em especial, na hipermídia. des-

se modo, as manifestações da cibercultura são um universo infindável de conteúdos 

permitidos por uma diversidade de aparatos que procuram dar alguma organicida-

de aos textos, imagens e sons se conectam em rede, de maneira múltipla.

adam schaff, em “a sociedade informática” (1995), mostrou que nas três últimas 

décadas do século XX, as sociedades sofreram aceleradas revoluções na microele-

trônica que possibilitaram grandes desenvolvimentos, mas também perigos, pois 
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as transformações técnicas e científicas levam a transformações nas relações sociais. 

outro ponto levantado por schaff (1995) é que a revolução tecnológica não leva a 

formas superiores de democracia como muitos supõem. a democracria só seria 

atingida se ações políticas dos partidos populares e entidades de trabalho assim o 

quiserem. o desenvolvimento da sociedade informática seria, então, a divisão so-

cial entre os com acesso à tecnologia e os sem. o apartheid daria-se entre os inclu-

ídos e excluídos digitalmente.

alvin toffler (1990) em Powershift ressalta a ascensão de um novo sistema de 

meios de comunicação indissociável de um sistema de criação de riqueza: na 

economia do conhecimento, os problemas políticos internos não são mais a (re) 

distribuição de riqueza, mas da informação e dos meios de informação que ge-

ram essa riqueza.

toffler (ibid., p. 384) afirmava que na sociedade, já era possível de se distingui-

rem os inforricos e os infopobres. para sanar este problema, a solução seria uma 

articulação do sistema de educação com o sistema dos meios de comunicação e 

pelo desenvolvimento dos princípios definidores (dos meios de comunicação 

futuros) de interatividade, mobilidade, conversabilidade, conectividade, ubiquida-

de e globalização.

a sociedade contemporânea pode ser entendida, a partir da proposta destes 

autores, como uma sociedade globalizada que faz uso da informação e do conhe-

cimento e que tem base material calcada na tecnologia da informação, acarretando 

mudanças nas relações sociais, nos sistemas políticos e nos sistemas de valores.

castells (ibid., p.24) analisa a complexidade da “nova economia, sociedade e 

cultura em formação” a partir da revolução da tecnologia da informação, pois pe-

netra em todas as esferas da atividade humana. o pensador, apoiado no contexto 

histórico, afirma: “devemos localizar este processo de transformação tecnológica 

revolucionária no contexto social em que ele ocorre e pelo qual está sendo molda-

do”. castells (ibid., p. 34) observa que a tecnologia da informação foi decisiva para 

o processo de reestruturação do sistema capitalista a partir dos anos 80. e nesta 

nova estrutura social surge um novo modelo de desenvolvimento, o “informacio-

nalismo”. a sociedade informacional, portanto, está expressa em redes, o que ex-

plica o uso do conceito “sociedade em rede”, de castells.

a sociedade em rede surge com o desenvolvimento das tecnologias da informa-
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15. Wikinomia 
é a tradução de 
Wikinomics, conceito 
criado por don 
tapscott e anthony 
d. Willians, no livro 
Wikinomics – Como 
a Colaboração em 
Massa pode Mudar 
seu Negócio para 
definir um novo 
modo de produção e 
organização, voltados 
para a abertura e 
colaboração global. 
a expressão “Wiki”, 
é derivada da palavra 
havaiana “Wiki Wiki”, 
cujo significado é 
rápido, veloz.
16. são usuários 
que se utilizam 
de ambientes 
colaborativos e tanto 
produzem conteúdos 
(produtores) quanto 
os compartilham.
17. matias, 
alexandre. O 
formato transmídia 
é irreversível. 
disponível em 
<http://www.estadao.
com.br/noticias/
tecnologia+link,o-
formato-transmidia-
e-irreversivel,1436,0.
shtm>. acesso em 02 
mar.2009. 

ção que “agruparam-se em torno de redes de empresas, organizações e institui-

ções para formar um novo paradigma sociotécnico”. (castells, 1999, p. 77)

tal paradigma, segundo o autor (ibid., p. 78-79), possui cinco aspectos centrais: 

a informação é matéria-prima; a lógica das redes está em qualquer sistema ou 

conjuntos de relações usando essas novas tecnologias; a flexibilidade de organizar 

e reorganizar pessoas, organizações e instituições; a crescente convergência de 

tecnologias específicas para um sistema altamente integrado (conduzindo a uma 

interdependência entre biologia e microeletrônica).

Já Jenkins (2008) refere-se à cultura da rede conectada como participatória e 

afirma que esta possibilita o surgimento de um novo tipo de poder (de baixo para 

cima) em que as pessoas conseguem resolver problemas que talvez não o fizes-

sem individualmente. para ele, a cultura da rede conectada possibilita uma nova 

forma de poder de baixo para cima, pois diversos grupos de pessoas dispersas se 

associam de acordo com suas habilidades e encontram soluções de muitos proble-

mas complexos que talvez não pudessem resolver individualmente. no entanto, 

vale ressaltar que existe uma tensão entre a cultura participativa e a cultura buro-

crática de controle, e a área de comunicação organizacional parece ser o lócus em 

que as organizações estejam tentando conciliar tais contradições.

noções de cultura participatória tendem a acentuar a emancipação do cidadão 

engajado que se expressa pelas ambiências digitais. a pesquisadora holandesa Van 

dijck (2009, p. 54) afirma que os economistas e gestores de negócios aplaudem o 

crescimento da wikinomia15, saudando o surgimento de produsers16  e co-criadores 

cujas contribuições adicionam valor econômico aos seus negócios. ou seja, o con-

teúdo gerado pelo usuário promove não só um papel cultural de facilitador do 

engajamento cívico e da participação, mas também contribui economicamente, 

pois evidencia a volatidade de posições dos produtores, consumidores e fornece-

dores de dados.

para Jenkins, em entrevista a matias (2009)17, o cenário midiático e suas multipla-

taformas e a geração de conversações entre si, acarreta o fenômeno que pode ser 

denominado de transmídia. Há nas palavras de Jenkins (apud matias, 2009) in-

tersecções entre as diferentes mídias ao mesmo tempo em que há uma prolifera-

ção de novas tecnologias. portanto, novas relações das pessoas são criadas com a 

mídia, fragmentando-a.
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18. os nós de uma 
rede social são as 

pessoas envolvidas 
na rede que se 

analisa, moldando 
as estruturas sociais 

pela interação e 
constituição de laços 
sociais (recuero, 

2009a, p. 25).
  19. um grafo é 

uma representação 
de um conjunto 

de nós conectados 
por arestas que, em 

conjunto, formam 
uma rede. a teoria 

dos grafos que 
originou a análise 

estrutural de redes 
sociais visava 

extrair propriedades 
estruturais e 

funcionais da 
observação empírica. 

a ideia do grafo é 
quantificar as inter-

relações que ocorrem 
em uma rede 

social, explicando 
o comportamento 

dos replicadores 
para posteriormente 
entender o valor da 
influência na rede.

Quando questionado se a internet “mataria” outras formas de comunicação, 

Jenkins (apud matias, 2009) sinaliza que não há mídia morta e exemplifica que 

o teatro não foi superado pelo cinema, que por sua vez, não foi ultrapassado pela 

televisão que, igualmente, não será banida pelo digital. o que ocorre é um acúmu-

lo de camadas na paisagem midiática e alterações nestes níveis.

outro conceito que acaba ocorrendo na rede é o de remediação, popularizado 

pelos estudos desenvolvidos por Jay david Bolter e richard grusin, na década de 

90, na obra Remediation: Understanding New Media. o termo pretende dar conta 

da operação de transferência de conteúdos de uns meios para outros. o twitter e 

os “retweets” evidenciam exatamente esse conceito de transferir conteúdos origi-

nalmente de um meio para outro, no caso, aqui, o microblog.

Fritjof capra (apud pisani, 2007) afirma que apesar de existir um padrão bá-

sico unificado de vida, que é um padrão de rede, estas redes são funcionais, 

como uma teia de relações entre processos vitais. em uma comunidade humana, 

o padrão de rede é um padrão de comunicações. capra acredita que a rede não 

seja apenas um princípio organizador fundamental de ecossistemas, mas tam-

bém dos sistemas vivos em geral. a rede seria então o padrão básico de organi-

zação de toda a vida.

um dos conceitos-chave para castells (1999, p.498) que explica essa nova estru-

tura social a partir dos anos 80 e do desenvolvimento das tecnologias da informa-

ção é o conceito de rede: “é um conjunto de nós18 interconectados”.

o conceito de rede, anterior ao ciberespaço, pode ser visto de diferentes ângu-

los: da matemática, das ciências e sistemas da informação, da biologia, da sociolo-

gia e também da comunicação. saad corrêa (2009, p. 15) afirma que existe uma 

condição fundamental para a configuração de um ciberespaço público que é a 

conexão em rede.

Brandão et alli (2007) enxergam o conceito de rede como “genericamente, po-

de-se definir uma rede como um conjunto de elementos que mantem conexões 

uns com os outros”. também justificam o conceito aplicado ao ambiente matemá-

tico em que as redes são conhecidas como grafos19 e seus elementos como vértices 

e suas conexões como arestas; e ao ambiente das ciências sociais em que os ele-

mentos são atores e suas conexões são laços. Já nas ciências da computação, os 

elementos são nós e as conexões, ligações.
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de forma simplista, entendemos que uma rede social seja composta por pessoas 

com alguma conexão e interação.

autores como Baran (1964), Franco (2008), ugarte (2008) e recuero (2009) 

discutem a estrutura de organização das redes, sempre se valendo de conceitos 

“emprestados” de outras áreas e levando-se em conta os fluxos de comunicação 

e conexão.

para demonstrar a importância dos conceitos, castells (1999, p. 499) argumenta: 

“a nova economia está organizada em torno de redes globais de capital, gerencia-

mento e informação”. o autor (ibid., p. 504) também justifica que o conceito ex-

trapola a esfera das relações sociais e técnicas de produção: “(...) afetam a cultura e 

o poder de forma profunda”.

considerando que a base da nova economia é a rede, como propõe castells, é 

importante resgatarmos as características desse cenário propostas por tapscott 

(1997), mesmo que não mais atuais. optamos aqui por buscar no autor os 12 te-

mas – na época o que se chamava de nova economia. entendemos que esse 

conceito já foi atualizado mesmo por ele em obras mais recentes, mas queremos 

realizar esse resgate histórico como forma de ilustração e comparação.

l  conhecimento – as tecnologias da informação possibilitaram uma economia 

baseada no conhecimento (trabalhadores do conhecimento, consumidores do 

conhecimento).

l  digitalização – a informação está em formato digital, em bits. a informação digi-

talizada é comunicada por meio de redes que, por sua vez, abrem um novo 

mundo de possibilidades.

l  Virtualização – a informação analógica evolui para o formato digital; as coisas 

físicas se tornam virtuais. são escritórios, lojas, transações Virtuais.

l  molecularização – a economia é molecular. as corporações desagregadas são 

como moléculas dinâmicas em constante mutação. o conceito de massa se 

transforma em molécula em todos os aspectos da vida econômica e social.

l  convergência – três setores convergem e formam uma nova mídia: computa-

ção, comunicação e conteúdo.

l  inovação – renovação contínua e economia baseada em inovação.

l  integração/redes interligadas – economia interligada em rede, integrando mo-

léculas, conectando-as, criando riqueza.
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l  desintermediação – os intermediários entre produtores e consumidores cedem 

lugar às redes digitais. empresas, funções e pessoal devem dar um passo à fren-

te na cadeia alimentar para criar novo valor.

l  produconsumo – a distinção entre consumidores e produtores é pouco nítida. 

os produtores são consumidores de outros produtos e os consumidores são 

produtores de ideias, informações, etc.

l  imediatismo – a economia está baseada em bits e compartilhada pela rede. o 

imediato é o propulsor e a variável da atividade econômica e do sucesso comer-

cial. as empresas em tempo real, as informações imediatas. o Just in Time redu-

zindo ou eliminando o depósito.

l  globalização – a economia é global, o conhecimento não conhece fronteiras. 

economia mundial cujo recurso-chave é o conhecimento.

l  discordância – grandes traumas e conflitos sem precedentes. redefinição da 

mão-de-obra.

de certa forma, estes 12 temas serão absorvidos por Benkler em sua discussão 

sobre o impacto social da internet, no livro A Riqueza das Redes (2006).

Benkler acredita numa economia da informação, na transição da economia in-

dustrial para a interconectada. embora, a economia industrial tenda a caminhar 

para a interconectada, ambas convivem. a economia interconectada também 

equipara consumidores e produtores. configura-se como um mecanismo de auto-

organização espontânea que estabelece ordem na cacofonia potencial. a mídia de 

massa neste contexto cede espaço à mídia participativa.

Benkler (2006) acredita que uma economia interconectada da informação gere 

uma esfera pública interconectada que provê em si plataformas discursivas que 

tornam o indívíduo mais agente, participante e engajado, dando-lhes poder de 

falar, questionar, investigar sem precisar passar pelos filtros das mídias de massa. 

ainda enxerga a esfera pública como uma categoria sociologicamente discutível. É 

um termo para demonstrar como, se é que isso ocorre, pessoas em uma determi-

nada sociedade se comunicam umas com as outras sobre qual é a sua condição e 

sobre o que devem ou não fazer como uma unidade política. nesta esfera duas 

plataformas coexistem: a mídia de massa e a esfera pública interconectada. esse 

último modelo permite que milhões de pessoas publiquem o que quiserem, mas, 

nunca houve uma sociedade moderna e complexa em que todos fossem ouvidos 
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20. termo usado 
para descrever a 
segunda geração 
da world wide web 
– tendência que 
reforça o conceito de 
troca de informação 
e colaboração dos 
internautas com sites 
e serviços virtuais. 
tudo deve ser 
intuitivo e evidente. 
acessar, cadastrar e 
utilizar deve ser um 
prazer e não uma 
tortura de cliques 
infinitos. (pÓVoa, 
2008, p.5)
21. trata-se de um 
termo cunhado por 
Benkler na Harvard 
law school para 
descrever um novo 
modelo de produção 
econômica no qual a 
energia criativa de um 
grande número de 
pessoas é coordenado 
(usualmente com a 
ajuda da internet) 
para significativos 
projetos sem a 
hierarquia tradicional 
das organizações. o 
software livre pode 
ser um exemplo para 
ilustrar o termo.

por todos. portanto, há críticas em torno da rede, o que não tira o seu brilhantismo, 

a sua importância e a sua riqueza.

o próprio ugarte (2008, p. 75) que acredita no poder das redes como motor 

para o ativismo social também destaca que o efeito rede tende a incrementar mais 

a porcentagem de usuários passivos, na medida em que aumenta o valor da co-

munidade e do serviço. em outras palavras: a lógica dos incentivos de participação, 

interação e colaboração na web 2.020 inevitavelmente levará à formação de oligar-

quias participativas relativamente estáveis. portanto, o público consumiria valores 

produzidos por usuários mais influentes e os que produzirem dali por diante, po-

deriam seguir, ainda que inconscientemente, uma linha editorial imposta ou uma 

forma de controle ideológico.

para efeitos de entendimento sobre a economia em rede atual, comparamos, a 

seguir, tapscott e Benkler sob alguns aspectos. o primeiro traçou o panorama da 

economia em rede no final da década de 90 (1997), já Benkler o fez em meados 

de 2000 (2006), ou seja, quase dez anos depois. o que recrudeceu nestes quase 

dez anos entre um autor e outro foi a colaboração e os elementos sociais da vida 

em rede: contribuição, participação, compartilhamento. ainda ousamos incluir 

mais um conceito: o do gratuito. ambos os autores escreveram para ajudar na 

compreensão “do que está em jogo”, enquanto o fenômeno acontece. o primei-

ro chama a economia de digital, ao passo que o segundo, de interconectada. 

também reforçaram a irreversibilidade do conceito de redes digitais, informação 

digital, economia digital. a grande diferença entre ambos é a questão da esfera 

pública, que em tapscott não se vê como ponto central e em Benkler representa 

uma crítica de Jürgen Habermas. sobre a commons-based peer-production21, taps-

cott, mais tarde, com o livro Wikonomics, reforçou a crença de colaboração e 

convivencialidade entre empresas e usuários-produtores de informações. em li-

nhas gerais, percebemos uma consonância de ambos os autores em relação às 

redes e à economia digital.

o filósofo e político italiano, gianni Vattimo (2008, p. 17-25), em artigo na re-

vista msg, esclarece que em Sociedade Transparente (1992) objetava que a tec-

nologia eletrônica implicava uma espécie de bidirecionalidade da comunicação de 

maneira que não se podia falar que a comunicação se difunde como o movimen-

to de um motor central sobre sujeitos simplesmente passivos que são movidos e 
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(...) a rede pode, por exemplo, atenuar, não no sentido negativo, o conflito social, porque o distribui. o poder distribuído 
é muito menos atacável do que o poder concentrado. todos os nossos experimentos de terrorismo ocidental 
consistiam em golpear o coração do estado. mas se o estado não tem um coração, (...) é difícil que alguém ponha na 
cabeça o problema de golpear o coração do estado. É um modo de distribuir conflito social, que talvez não seja 
imediatamente abolido.

não se movem, como acreditava adorno, da escola de Frankfurt. para Vattimo, 

dos anos 90 até agora, a comunicação sofreu uma intensificação de sua bidirecio-

nalidade ou de sua multidirecionalidade. mais uma vez, há em Vattimo, a crítica à 

visão de adorno e Heidegger.

o italiano (idem, 2008, p.21) retorna à imagem de um motor (que distribui cen-

tralmente seus estímulos à periferia) e o contrapõe à rede (em que se supõe uma 

insubordinação das partes periféricas ao centro) para dar conta do conceito de 

sociedade interligada. no entanto, Vattimo entende que também é preciso deslo-

car um olhar crítico a essa ideia considerada quase utópica de que o modelo de 

rede resolve todas as questões: pois ainda que estejamos conectados, passamos 

por servidores centrais, localizados nos estados unidos, por exemplo, que nos dão 

a falsa sensação de liberdade de comunicação.

no geral, no entanto, a posição de Vattimo (ibid., p.23) em relação à rede é favo-

rável: “(...) a rede poderia ser um interessante experimento de autêntica liberação das 

sociedades, ruptura do esquema centro-periferia, do tradicional modelo de domínio, 

algo difícil, mas como imagem é uma utopia digna de ser cultivada e pensada”.

o filósofo italiano (ibid., p. 23-24) acredita na capacidade distributiva do po-

der da rede:

lévy (1999, p. 126) aposta que a internet é um espaço de prática da comuni-

cação interativa, recíproca, comunitária e intercomunitária, horizonte de mundo 

virtual, vivo, heterogêneo e intotalizável, no qual cada ser humano pode partici-

par e contribuir.

Wolton (2000) um dos grandes críticos da cultura que se gera a partir da rede, 

ainda assim revela: a internet significa poder e liberdade, exigindo autonomia, do-

mínio e velocidade.

mercados são conversações cuja força não está apenas na audiência, mas tam-

bém na relevância e na atenção. e relevância deve ser entendida como a soma de 

conteúdo de qualidade com relacionamento.
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as ambiências de mídias digitais – via redes de usuários estruturadas no ciberes-

paço (por afinidade, interesse, entretenimento, conhecimento) permitem o desen-

volvimento do processo comunicativo pautado pelo compartilhamento de conteú-

dos e pelo estabelecimento de conversações. estas redes oferecem mecanismos 

que incentivam a ação coletiva e colaborativa.

É possível afirmar que assistimos atualmente a uma verdadeira disputa pela visi-

bilidade midiática, pois tornar acontecimentos publicizáveis é uma das estratégias 

fundamentais para se angariar apoio e legimitidade frente à sociedade.

as tecnologias da informação permitiram que houvesse uma inversão de poder 

em comunicação. o que antes era domínio dos grandes grupos de mídia e das 

corporações, hoje também é de posse dos usuários de internet. diante disso, que-

remos provar com nossa pesquisa que esse panorama modifica completamente a 

maneira de se pensar, praticar e avaliar ações de relações públicas em prol das 

organizações, marcas, produtos, serviços e experiências.

2.4. as redes no ciberespaço

a estrutura organizativa das redes no ciberespaço pode ser denominada de to-

pologia (ou arquitetura) de redes e compreende dois pontos principais: a capacida-

de de concentração de atenção ou dispersão dos usuários e a dinâmica de constru-

ção ou formação de uma dada rede.

as redes também podem ser classificadas em função de seus fluxos de comuni-

cação e inter-relação, como fazem Baran (1964), Franco (2008) e ugarte (2008). 

abaixo, reproduzimos as três formas estruturais apresentadas por Baran e revisita-

das por ugarte.

 

Figura 2 - rede 
centralizada, 
descentralizada e 
distribuída. fonte: 
uGArTE (2008)
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uma rede centralizada possui um centro distribuidor forte e ao seu redor, formam-

se laços sociais associativos. Já a rede descentralizada, tem diversos centros de agrega-

ção em que são distribuídos os fluxos de informação e de poder. e, por fim, a rede 

distribuída apresenta um equilíbrio entre nós e laços, evidenciando uma simetria maior 

entre os participantes. o poder do filtro, em uma rede distribuída, está no usuário.

2.4.1. alguns conceitos fundamentais para se entender a rede

selecionamos alguns conceitos-chave para entendermos o padrão de comunica-

ção em rede e da comunicação organizacional digital. as redes sociais digitais se 

apóiam em plataformas de mídias sociais quem têm em seu bojo conceitos como 

colaboração, cooperação, replicação, fluxo, agilidade, nó, hub (ponto central), cone-

xões, interação, engajamento, etc.

 

.

os nós são os elementos difusores que, por sua vez, enviam informações aos 

hubs (pontos centrais que reúnem contatos) que se encarregam de transmití-las 

aos constituintes. obviamente, não há apenas essa hierarquização na estrutura da 

rede, podendo hubs, constituintes e outros nós “conversarem” entre si e sem ne-

nhum impedimento de conexão.

2.4.1.1. interatividade

primo (apud spYer, 2009, p.21) defende que a interação é um conceito-chave 

da comunicação mediada por computador e que existem, em tese, dois grandes 

grupos de processos interativos mediados por computador: interação reativa e in-

teração mútua.

Figura 3 - Estrutura 
ilustrada de uma 
rede. Baseado em 
Dachis Group, 2009
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a interação reativa caracteriza-se pela automatização dos processos, pelo inter-

câmbio entre softwares, trocas previstas. Já a interação mútua é baseada na cons-

trução cooperativa da relação e é criada pelos próprios interagentes, como um 

bate-papo nos comunicadores instantâneos, por exemplo.

a interação mediada pelo computador é também geradora e mantenedora de 

relações complexas de tipos de valores que constroem e mantêm as redes sociais 

na internet que formam laços sociais. (recuero, 2009a). 

para deuze (2006, p. 691), um dos problemas mais mencionados e menos estu-

dados de novas mídias e sociedade – a interatividade – influencia e é influenciada 

por todos os outros aspectos da contemporânea vida líquida (Bauman, 2002). a 

mídia e as experiências mediadas se tornaram completamente integradas em tudo 

o que fazemos no cotidiano.

recuero (2009a, p. 30-31) conclui: “(...) a interação seria a matéria-prima das 

relações e dos laços sociais”. É, portanto, aquela ação que tem um reflexo comuni-

cativo entre o indivíduo e seus pares, como reflexo social”.

2.4.1.2. engajamento

caracteriza-se pelo ato de interagir, compartilhar, trocar ideias, informações, co-

nhecimentos, dados, entre usuários conectados à rede e que possuem mecanis-

mos comunicacionais comuns entre si. o nível de engajamento na rede, segundo 

lon e Brake (2009), tem quatro aspectos: comunicação, colaboração, educação 

(espalhar informação sobre produtos, serviços ou causas) e entretenimento.

2.4.1.3. web 2.0

na enciclopédia on-line Wikipedia, o termo Web 2.0 “refere-se à segunda geração 

de serviços e aplicativos da Web e aos recursos, tecnologias e conceitos que permi-

tem um maior grau de interatividade e colaboração na utilização da internet”. 

a web 2.0 pode ser vista como a tendência que reforça o conceito de troca de infor-

(...) as pessoas adaptaram-se aos novos tempos, utilizando a rede para formar novos padrões de interação e criando novas 
formas de sociabilidade e novas organizações sociais. como essas formas de adaptação e auto-organização são 
baseadas em interação e comunicação, é preciso que exista circularidade nessas informações, para que os processos 
sociais coletivos possam manter a estrutura social e as interações possam continuar acontecendo. (ibid., p. 89). 
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mações e colaboração dos internautas com sites e serviços virtuais. tudo deve ser in-

tuitivo e evidente. difere da primeira geração da internet principalmente pelo dinamis-

mo das interfaces em contraposição às páginas praticamente estáticas da web 1.0. 

o conceito de web 2.0 nasceu em 2004 quando a empresa de comunicação 

o´reilly media, de tim o´reilly, criou e participou de uma conferência anual nos 

estados unidos, de mesmo nome. porém, a característica da colaboração on-line 

surgiu junto com a comunicação via computadores em rede nos anos 1970, nos 

primórdios da internet (spYer, 2007). segundo spyer (ibid.), mídia social e inter-

net colaborativa descrevem mais precisamente a característica que diferencia a in-

ternet das mídias tradicionais. a web 2.0 pauta-se na colaboração, produção e 

participação coletivas, portanto, em ferramentas que propiciem isso aos usuários. 

lemos (2008, p. 5) pensa que a web 2.0 é muito mais que somente tecnologia, é 

também uma questão de atitude.

 tim o´reilly (2005) cunhou o termo 2.0 ao perceber que conteúdos colaborativos 

e ferramentas da web convergiam para maior participação do internauta. o´reilly es-

tava em uma conferência que discutia como a web estava produzindo sistemas, apli-

cativos e ferramentas que davam ao usuário cada vez mais autonomia para a comuni-

cação e o relacionamento, sem a interferência dos veículos de mídia. segundo primo 

(2006, p.1), “a web 2.0 é a segunda geração de serviços on-line e se caracteriza por 

potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de informa-

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

para lemos (2005, p. 5), o futuro da internet refere-se à segunda e à terceira 

geração da web porque se apoia na força das comunidades e na geração de con-

teúdo pelo usuário.

tim o’reilly (op.cit.) afirma que a web 2.0 possui alguns padrões que permitem 

entender seu funcionamento: a cauda longa (fenômeno observado em empresas 

da web que faturam sobre produtos de nicho tanto ou mais que os tradicionais 

produtos de destaque. como não há limitação de espaço físico para exibição de 

produtos, os mercados de nicho podem ser explorados da mesma forma que o 

mercado de massas ou o varejo convencional); dados como fonte de valor (possi-

bilidade de manter histórico do usuário e com isso facilitar navegação, preferências, 

informações); participação dos usuários (conteúdos gerados na rede); efeitos de 

rede (companhias que por criar uma rede imensa de relacionamentos e negocia-
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(...) de um modelo baseado na transmissão de conteúdo, em que o usuário ficava limitado a navegar pelas páginas sem 
interferir na criação e disposição de links, passamos a um modelo de comunicação bilateral, onde os papéis de 
emissor e receptor de informação se fundem por meio da utilização de ferramentas como os blogs, que permitem 
a representação e a recuperação coletivas de conteúdo.

a web 2.0 esteja relacionada à segunda geração de serviços on-line e se caracteriza por potencializar as formas de 
publicação, compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços para as interações 
entre os participantes do processo.

ções, acabam se valendo de seu tamanho e escala, facilitam a entrada de novos 

membros e tornam a competição com outros “players” mais difícil); alguns direitos 

reservados (em contraposição a todos os direitos reservados e a proibição da repro-

dução); o beta perpétuo (melhoria, upgrade e atualização constantes); cooperação, 

não controle (construção e participação coletivas em oposição à censura dos meios 

tradicionais de comunicação); softwares conectados pela rede (sem necessidade de 

comprar programas a cada nova versão lançada). 

          primo (2006, p.1) entende que:

em linhas gerais, a web 2.0 permite, por meio das ferramentas (as chamadas 

mídias sociais) – em sua maioria gratuitas – que os usuários participem, comparti-

lhem, exponham, opinem, colaborem com conteúdos com outros internautas da 

rede. as definições quase sempre não possuem uma base acadêmica formalizada, 

ocorrendo pela prática, uso e experimentação dos próprios usuários.

          aquino (2009, p. 254) bem resume a questão da web 2.0:

2.4.1.4. web 3.0

o termo foi empregado pelo jornalista John markoff, em um artigo do new York 

times, e seria a organização e o uso de maneira mais inteligente de todo o conhe-

cimento já disponível na internet. (dáVila apud lemos, 2008, p.5)

a web 2.0 está relacionada à criação de ambientes propícios às redes sociais. Já 

a web 3.0 tem a ver com semântica e seria um ambiente no qual as máquinas 

conseguem ler as informações agregando um significado, um entendimento. 

2.4.1.5. cauda longa

o termo long tail foi adaptado para o contexto digital pelo jornalista americano 
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22. Hits são produtos 
que vendem muito e 

que fazem sucesso.

chris anderson, que diz que, graças à internet, a soma dos milhares de produtos 

de nicho que hoje não chegam às prateleiras do varejo, às estações de rádio ou às 

telas de cinema por causa de suas baixas vendas, vão ser um mercado tão grande 

quanto o dos hits22, ou ainda maior.

aquino (2009) explica a cauda longa como o termo utilizado para identificar 

distribuições de dados da curva de pareto em que o volume de dados é classificado 

de forma decrescente.

com a internet, a oferta de produtos é praticamente ilimitada, uma vez que os 

custos de armazenamento e exposição são bem menores que no comércio tradi-

cional. a esse fato se dá o nome de cauda longa.

 

uma livraria virtual possui prateleiras de tamanho teoricamente infinito, cuja limi-

tação é a quantidade de títulos oferecidos e não o espaço físico. ao invés de ofere-

cer apenas aqueles “xis” mil títulos que são os que mais vendem, é possível ter em 

catálogo um número muito maior. no livro A Cauda Longa, o autor chris ander-

son mostra que uma loja física de uma grande livr aria nos estados unidos possui 

em média 100 mil títulos diferentes disponíveis (vide figura acima). ao mesmo 

tempo a loja virtual amazon.com possui em suas “prateleiras” cerca de 3,7 milhões 

de livros diferentes não necessariamente em estoque.

anderson descobriu em estudo feito com a amazon que, por ter uma “pratelei-

ra” maior de livros à venda, o faturamento dos livros menos polulares (fora dos 100 

mil principais títulos) representava em torno de um quarto da receita. 

segundo terra (2007, p. 26-7), a cauda longa é considerada um

A CAUDA LONGA

posição do produto entre os mais vencidos

q
td

 v
en

d
id

a

1 100 000 3 700 000

NÃO-HITS:
Livros disponíveis somente 

na Amazon e que representam 
25% do faturamento

HITS:
Livros disponíveis

tanto na livraria
tradicional quanto

na Amazon

O O O

Figura 4 - representação da cauda 
longa. fonte: <http://techbits.com.
br/2006/a-cauda-longa/>. Acesso em 
01 Nov. 2010.
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 (...) fenômeno observado em empresas da web que faturam sobre produtos de nicho tanto ou mais que os tradicionais 
produtos de destaque. como não há limitação de espaço físico para exibição de produtos, os mercados de 
nicho podem ser explorados da mesma forma que o mercado de massas ou o varejo convencional.

2.4.1.6. comunidades virtuais

o termo comunidade tem servido para designar qualquer tipo de aglomeração 

social ou também para caracterizar agrupamentos com limites geográficos, como 

um bairro, vila etc. uma comunidade é uma inclinação de usuários para pertencer 

a um grupo (da vida real) e estar envolvidos com uma causa comum. também tem 

sido usado para falar de grupos interconectados pela internet com interesses co-

muns, as comunidades virtuais.

peruzzo (2002, p.276) remonta aos pensadores clássicos que estudaram o con-

ceito de comunidade: parsons, nisbet, goode, comte, Hughes, Hillery, tônnies, 

Weber, entre outros. tais autores clássicos pressupõem a existência de condições 

básicas para a caracterização de uma comunidade, como: um processo de vida 

comum via relacionamentos e interação intensos entre seus membros; autossufici-

ência; cultura comum; objetivos comuns; identidade natural e espontânea entre os 

interesses de seus membros; consciência de suas singularidades identificativas; sen-

timento de pertencimento; participação ativa de seus membros na vida da comu-

nidade; lugar específico; linguagem comum. 

na sociedade contemporânea, se considerarmos tais condições, dificilmente en-

contraremos comunidades com todas essas características satisfeitas. peruzzo 

(2002) entende, no entanto, que aspectos como interação, participação, confluên-

cia em torno de interesses, algumas identidades, sentimento de pertença e coope-

ração são imprescindíveis para a formação de uma comunidade.

a própria autora (ibid., p. 277) destaca sua definição de comunidade a qual 

            partilhamos: 

para as comunidades virtuais, não há necessidade de simultaneidade de tempo 

nem de espaço, e nem da interação face a face. lemos (s.d.) pensa que as comu-

nidades virtuais se agregam em torno de interesses comuns, independentes de 

uma comunidade humana é um agregado de pessoas funcionalmente relacionadas que vivem numa determinada 
localização geográfica, em uma determinada época, partilham de uma cultura comum, estão inseridas numa 
estrutura social e revelam uma consciência de sua singularidade e identidade distinta como grupo.
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23. obra na qual 
rheingold descreve 

as experiências 
próprias que teve na 

Well, um sistema 
BBs e-mail fundado 

em 1985.

fronteiras ou demarcações territoriais fixas. agregam-se ainda a esse conceito o 

sentimento de pertencimento, comunhão de regras e linguagens.

uma comunidade virtual estabelece relações num espaço via meios de comuni-

cação à distância. caracteriza-se pela aglutinação de um grupo de pessoas com 

interesses comuns que trocam experiências e informações no ambiente virtual. um 

dos principais fatores que potencializam a criação de comunidades virtuais é a dis-

persão geográfica dos membros.

a evolução da internet contribuiu para a criação de novas formas de comunida-

des: primeiramente, o trabalho de criação e de edição de conteúdo escrito foi 

bastante facilitado pelos blogs. depois, os sites de compartilhamento permitiram 

que usuários comentassem imagens e vídeos entre si. as ferramentas de mídia 

social - como chamamos o orkut, myspace e Facebook – foram incorporando tais 

funcionalidades e permitindo o compartilhamento de conteúdo com as suas redes 

de contato. por fim, com os mundos virtuais, tornou-se possível interagir com ou-

tros (avatares) via interfaces gráficas mais avançadas e interativas. 

ainda podemos trazer a tona um conceito interessante ao tratarmos das comu-

nidades virtuais: o compartilhamento e não o acúmulo, valor que se relaciona mais 

ao mundo off e não ao on-line. 

a expressão comunidade virtual foi cunhada por Howard rheingold, pesquisa-

dor, em 1993, quando publicou The Virtual Community23 e dizia respeito às pesso-

as conectadas – on-line – com um interesse em comum, com atividade constante, 

discutindo temas capazes de atrair mais pessoas. para rheingold (ibid.), a comuni-

cação baseada em computadores era capaz de criar uma nova forma de sociabili-

dade denominada de comunidades virtuais.

para explicar o termo comunidade, no sentido de compromentimento com valo-

res compartilhados, remonta-se a emile durkheim, no início do século XX. o ter-

mo deriva do latim communis que significa o que é comum, público, dividido por 

todos ou muitos.

segundo rheingold (apud monte, 2005 [on-line]) comunidade é “uma teia de 

relacionamentos mantida ao longo do tempo entre pessoas que se preocupam 

umas com as outras” e comunidade digital é “uma rede de relacionamentos que é 

capacitada, melhorada ou amplificada por ferramentas digitais”.

o pesquisador afirma que uma definição mais formal de comunidade foi dada 
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por Barry Wellman e Keith Hampton (apud monte, 2005 [on-line]) e se caracte-

riza por uma rede de nós interpessoais que provê sociabilidade, apoio, informação, 

senso de pertencimento e identidade social.

rheingold acredita que a finalidade das comunidades digitais esteja relacionada 

à salvamento de vidas, minimização das diferenças e divisas digitais, para multipli-

car conhecimento, criar mercados, revitalizar a democracia e para engajamento.

somente pessoas podem formar grupos sociais e a rede pode capacitá-las a agir 

de maneiras mais facilitadas. comunidade, portanto, é um conceito que se enri-

queceu com a internet, mas que não é exclusivo dela.

Quando perguntado sobre qual seria o futuro das comunidades virtuais, rhein-

gold (apud monte, 2005) aponta primeiro o futuro da humanidade como sendo 

aprender como cooperar em manter vivos a todos e o ecossistema que nos apoia, 

sem matarmos uns aos outros. e as comunidades virtuais podem auxiliar nesse 

sentido com as ferramentas que oferecem.

a teoria de oldenburg (1989) afirma que há três lugares importantes na vida 

do indivíduo: o lar (primeiro lugar, onde se localiza a família), o trabalho (segundo 

lugar) e os parques, espaços de lazer, bares (terceiros lugares, onde os sujeitos 

constróem laços sociais). Vários fatores acarretaram no declínio dos terceiros luga-

res – isolamento, efemeridade das relações sociais, medo, violência, falta de tem-

po etc. É nesse contexto que a comunicação mediada por computador se acomo-

da e se torna, por meio dos sites de redes sociais, os terceiros lugares da teoria de 

oldenburg. 

a pesquisadora holandesa Van dijck (2009, p. 45) classifica as comunidades 

como sendo de gosto/interesse (preferências por música, filmes ou livros) e de 

marca (para angariar consumidores para as iniciativas da organização).

nestes ambientes, embora o propósito inicial fosse pessoal, as marcas, seus pro-

dutos e seus serviços acabaram por resvalar no universo dos membros, uma vez 

que tais contextos funcionam como um reflexo da vida off-line. em função da pre-

sença (ainda que indesejada) das organizações nesses ambientes, os profissionais 

de comunicação se viram obrigados a explorar as comunidades virtuais, conforme 

aponta coutinho (2007 [on-line]), pois há crescente envolvimento dos internautas; 

há impacto sobre a percepção da modernidade da marca; capacidade de gerar 

novas ideias para a comunicação mercadológica; capacidade de reunir advogados 
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24. rede é a 
maneira simplista 
de nos referirmos 

à rede mundial 
de computadores, 

potencializada 
com o advento da 
internet comercial, 
em 1994/1995. a 

rede é chamada por 
lévy (1999, p. 17) 
de ciberespaço. o 
termo diz respeito 

não apenas a 
infraestrutura material 

da comunicação 
digital como também 

o universo de 
informações que ele 
abriga, assim como 
os seres humanos 

que navegam e 
alimentam esse 

universo.

o tema “comunidade de consumidores” costuma deixar a direção das empresas preocupadas por dois motivos: 
primeiro, o de que não estão acostumadas a mobilizar pessoas de fora da organização para outra coisa exceto 
comprar seus produtos ou serviços; segundo, o fato de que “organização de consumidores” traz a mente termos 
jurídicos como “processos”, “denúncias”, “procon” e outros quetais. para a maior parte das empresas, consumidor bom 
é consumidor sozinho.

da marca bem como detratores dela; e a possibilidade de detectar problemas antes 

que eles espalhem para os canais tradicionais de comunicação.

coutinho (ibid) bem explica a relação entre as comunidades virtuais e as organi-

zações:

2.4.1.7. Boca-a-boca

em linhas gerais, o boca-a-boca consiste no espalhamento de uma notícia, fato, 

dado ou acontecimento de forma pessoal. em comunicação, caso seja um proces-

so sistematizado, podemos dizer que o boca-a-boca começa a se espalhar quando 

detectamos as lideranças de opinião e as convencemos de que determinada situa-

ção é passível de viralização. assim, estes formadores de opinião se encarregam de 

difundir para suas redes de contato e assim sucessivamente. 

Quanto mais se vê ou se ouve falar de uma situação em público ou quanto mais 

se ouve a seu respeito por parte de pessoas conhecidas e de confiança, maior é a 

probabilidade de compra ou aceitação da ideia. o boca-a-boca pode servir para 

convencer e influenciar o comportamento do consumidor

em função das redes sociais on-line e da mídia gerada pelo usuário comum, o 

boca-a-boca se torna visível e mais “palpável” de ser mensurado, monitorado ou 

acompanhado.

segundo artigo da empresa de monitoramento eLife, Mídias Sociais (2008, p.1), 

este tipo de comunicação – o boca-a-boca – influencia a decisão de compra do 

consumidor com mais força do que as mídias tradicionais. os canais de comunica-

ção pessoais influenciam, sobretudo em relação a produtos como carros e serviços, 

consultas médicas, restaurantes, agências e locais de viagem, reforma de casa, ci-

nema, teatro e escola. (iKeda apud mídias sociais, 2008, p.1)

2.5. redes sociais on-line

Vivemos um cenário que se articula em rede24  e nesse contexto ocorre também 

a comunicação entre pessoas, a reprodução de ideias, os valores e comportamen-
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tos. segundo lemos (2008, p. 3), no ciberespaço, cada sujeito é efetivamente um 

potencial produtor de informações. 

castells (2003, p. 110) sentencia: “(...) cada vez mais, as pessoas estão organiza-

das não simplesmente em redes sociais, mas em redes sociais mediadas por com-

putador”. o autor (ibid., p. 108) também acredita que o papel mais importante da 

internet na estruturação das relações sociais é sua contribuição para o novo padrão 

de sociabilidade baseado no individualismo.

o homem estabelece signos e relações sociais com os demais membros do gru-

po e reúne-se em comunidades de acordo com os interesses comuns. o conceito 

de “rede” deriva das redes sociais: laços que as pessoas estabelecem entre si, bus-

cando apoio, referências, informações e a sensação de “pertencimento”, tema que 

já era amplamente debatido e examinado por max Weber e outros estudiosos no 

início do século XX. após o advento da web 2.0, o conceito de rede social passou 

a ser largamente associado à comunicação no ciberespaço. 

daniel r. Headrick (apud ugarte, 2008, p. 17) defende que o imperialismo 

europeu do século XiX que chegou a dominar quase três quartos da superfície 

terrestre só se tornou possível quando a tecnologia dos transportes e das telecomu-

nicações permitiu que as redes econômicas se estabelecessem, pois uma colônia 

se tornava valiosa à medida que sua rede de comunicações e transportes se desen-

volvia. o telégrafo foi outro grande incremento para a estrutura de redes primitivas 

de telecomunicações instantâneas.

em meados de 1900, o sociólogo alemão Ferdinand tönnies (1922) conceituou 

sociedade, comunidade e redes sociais como um processo de formação de grupos 

que tinham interesses comuns. a interconexão dos grupos com interesses afins foi 

construída a partir de sistemas comunicacionais que pairavam na sociedade por 

meio da evolução tecnológica. desde gutenberg e a invenção da prensa que evo-

luímos o comunicar com aplicações inovadoras e rupturas tecnológicas.

as redes pautaram o conceito de internet que, por sua vez, possibilitou a co-

nexão de milhares de computadores em estado de igualdade em termos hierár-

quicos inaugurando a era das redes distribuídas que, segundo ugarte (2008, p. 

24), permite passar de um mundo de poder descentralizado a outro mundo de 

poder distribuído.

no entanto, vale dizer que nas redes descentralizadas também há hierarquia e a 



40
usuário-mídia

tese de doUtorado

25. conceito que 
explicaremos mais 

detalhadamente 
mais adiante no item  
“Spreadable Media”, 

p. 53.

capacidade de transmissão centra-se em poucos nós, como a imprensa, por exem-

plo, que é um nó que filtra as informações. ainda assim, o formato de rede permi-

te uma atuação social em certa escala que pode fugir da mediação de instituições 

externas e, portanto, propiciar mais liberdade e mais opções para o usuário que 

produz conteúdo, o usuário-mídia.

ugarte (2008, p. 42) acredita que o ciberativismo25 é uma “enzima do proces-

so pelo qual a sociedade deixa de se organizar em redes hierárquicas descentra-

lizadas e passa a constituir-se em redes distribuídas basicamente igualitárias”. tal 

ciberativismo pauta-se pelo empoderamento das pessoas em três vias: discurso 

(que partem das pessoas), ferramentas (que permite que cada um faça sozinho 

a produção e/ou distribuição das informações) e visibilidade (pessoas comuns se 

comunicando entre si e angariando credibilidade). assim, a rede social pratica e 

aumenta o ciberativismo. a partir do ciberativismo, podem surgir as ciberturbas, 

outro conceito de ugarte (ibid., p. 53), que nada mais são do que a culminação, 

em uma mobilização na rua, de um processo de discussão social levado a cabo 

por meios eletrônicos de comunicação e publicação pessoais, no qual se rompe 

a divisão entre ciberativistas e mobilizados.

o motor que conduz as redes sociais é o boca-a-boca, forma de comunicação 

antiga e existente desde que o homem se encontra organizado em grupos. po-

rém, não se restringe a ele. podemos dizer também que os influenciadores/for-

madores de opinião, a capacidade de interação, a possibilidade facilitada de par-

ticipação e autoexpressão dos indivíduos são pilares que norteiam as mídias 

colaborativas. 

recuero (2009a, p. 102) afirma que os sites de redes sociais não são algo novo, 

“mas uma consequência da apropriação das ferramentas de comunicação media-

da pelo computador pelos atores sociais”. são espaços utilizados para a expressão 

das redes sociais na internet. um site de rede social, segundo recuero (ibid., p. 

178), foca na publicização da rede social dos atores.

sobre a diferença entre estes sites e outras formas de comunicação mediada pelo 

computador, para recuero (ibid., p. 102), é o modo como permitem a visibilidade 

e a articulação das redes sociais, a manutenção dos laços sociais estabelecidos no 

mundo off-line. são considerados, portanto, sites de redes sociais os fotologs, os 

weblogs, os microblogs, além dos sites de relacionamento.
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26. recuero (2009a, 
p. 178) define as 
redes sem escalas 
como aquelas 
que possuem a 
característica de 
nós extremamente 
conectados, 
centralizando parte da 
estrutura.
27. Hubs ou 
conectores seriam 
os nós ricos que 
tenderiam a 
receber sempre 
mais conexões. 
(recuero, 2009a, 
p. 67). para Barabási 
(1999) há presença 
de conectores, 
indivíduos com mais 
conexões do que a 
média do grupo, em 
todas as redes. e são 
esses conectores os 
responsáveis pela 
disseminação das 
informações.

estes sites de redes sociais possuem mecanismos de individualização (personali-

zação), apresentam possibilidade de construção de perfis de forma pública e viabi-

lizam a construção de interações nestes sistemas.

recuero (2009a, p.103), alerta, porém, que os sites por si só não são redes so-

ciais, mas sim, suporte para as interações que constituem as redes sociais. os sites, 

per si, são apenas sistemas. e vale destacar que os sites de redes sociais são um 

método de manutenção dos laços, não sendo os únicos, nem algo exclusivo da 

internet. outras formas de socialização também constituem redes sociais, como 

escola, clube, igreja e quaisquer outros ambientes que permitem com que as pes-

soas se unam ou se juntem por interesses afins.

recuero (2004, p.1), em artigo de 2004, afirmou que os conceitos de redes 

igualitárias e redes sem escalas26 eram insuficientes para dar conta dos problemas 

das redes sociais estabelecidas através da comunicação mediada por computador. 

Watts (apud recuero, 2004, p. 6) tratava as redes sociais como aleatórias, isto 

é, redes em que as conexões entre indivíduos (os nós) eram estabelecidas de 

modo aleatório. Já Barabási (2003) afirmou que as redes não seriam constituídas 

de nós igualitários, mas que possuiriam nós altamente conectados (hubs27) e nós 

com poucas conexões, que seriam a maioria. portanto, os hubs seriam os nós ricos 

que tenderiam a atrair mais conexões. as redes com tais características foram 

denominadas de “sem escalas”. Barabási, no entanto, não trabalhou especifica-

mente com redes sociais, porém, ele próprio deixou claro que seu conceito se 

aplicaria a qualquer tipo de rede. e como não estudou a fundo as redes sociais, 

seu conceito de redes negligencia a interação social como condição para o esta-

belecimento das conexões. 

os estudos das redes complexas começaram com as ciências exatas – com os 

matemáticos e físicos – que trouxeram as maiores contribuições que posteriormen-

te foram absorvidas pela sociologia, sob a perspectiva da análise estrutural das re-

des de pessoas.

o matemático euler criou o teorema dos grafos que, como dissemos anterior-

mente, em sociologia, foi base do estudo das redes sociais para a corrente da aná-

lise estrutural (degenne; ForsÉ, 1999) que, como o próprio nome sugere, dedi-

cou atenção à análise das estruturas sociais. como explica também Wellman (1990, 

p.22) a teoria dos grafos serviu para analisar sociologicamente as redes sociais.
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a análise das redes sociais, portanto, segundo recuero (2004, p.3) parte de duas 

grandes visões do objeto de estudo: as redes inteiras (whole networks) e as redes 

personalizadas (ego-centered networks). nas primeiras, o foco é a relação estrutural 

da rede com o grupo social (redes como assinatura da identidade social e está 

calcado nas preferências e características de seus membros) e, nas segundas, a 

atenção é sobre o papel social de um indivíduo, podendo ser compreendido pela 

função que exerce dentro dessas redes e pelas redes que pertence. 

a análise estrutural das redes, para recuero (ibid, p. 3) procura privilegiar a inte-

ração “(...) como primado fundamental do estabelecimento das relações sociais 

entre os agentes humanos, que originarão as redes sociais, tanto no mundo con-

creto, quanto no mundo virtual”. 

Wellman (2001, p. 2) define as redes sociais que têm sua interação mediada pelo 

computador (em outras palavras, as redes sociais on-line) como sendo aquelas 

que conectam pessoas, instituições e conhecimento como redes de suporte social 

por computador.

Vivemos uma realidade sócio-comunicacional digital que já considera os websites 

como algo tradicional e os novos meios baseados em geração de conteúdos pelos 

usuários como os destaques. a mídia social possibilita novas visibilidades e repre-

sentações, pois além da exposição pública da individualidade, participa de proces-

sos de avaliação e valoração das expressões dialógicas e comunicacionais, o que 

desconstrói as relações tradicionais de emissão e recepção (dos meios tradicionais) 

e reconfigura limites entre as esferas sociais.

autores como Barabási (2005), Buchanan (2002) e shirky (2003) buscam con-

ceituar redes sociais como um mapa de relacionamento entre indivíduos. sua vin-

culação à comunicação encontra, por sua vez, bases nas ideias de Fritjof capra 

(2007) que acredita que a rede é um padrão comum a todo tipo de vida. as redes 

estruturais (de pesca ou teia de aranha, por exemplo) são funcionais, ao passo que 

as sociais são processos de comunicação.

mídias sociais, redes sociais on-line, conteúdo gerado pelo consumidor, mídia 

gerada pelo consumidor ou ainda social media são termos tratados genericamente 

como sinônimos no cotidiano para afirmar que o consumidor está no poder, na 

internet, com capacidade de tornar públicos seus conteúdos. no entanto, entende-

mos que a mídia social seja o ambiente e seus ferramentais, isto é, um site de rela-
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cionamentos, uma ferramenta de microblog. as redes sociais (on-line ou não) são 

as conexões formadas pelas pessoas que estão ligadas entre si. e por fim, o conte-

údo gerado pelo consumidor ou a mídia produzida pelo usuário são os dados e 

informações que o internauta gera, produz, ou seja, os posts de seus blogs, micro-

blogs e conteúdos dos seus perfis nos sites em que participam.

segundo lon e Brake (2009), a mídia social é formada por incontáveis sites que 

promovem a comunicação e conversações entre milhões de pessoas, mas que 

também é usada para atingir audiências focadas. conteúdos nas mídias sociais in-

cluem palavras, imagens, vídeos e áudio.

a mídias social, para recuero (2008 [on-line] é “aquela ferramenta de comunica-

ção que permite a emergência das redes sociais”. para permitir que estas emerjam 

precisam subverter a lógica da mídia de massa (um para todos) para a lógica da 

participação (todos para todos, poucos para todos e assim por diante). 

para Kiso (2007), mídia social é um termo que descreve as tecnologias e práticas 

on-line usadas por pessoas para compartilhar opiniões, ideias, experiências e pers-

pectivas. ou seja, usam ferramentas da web, permitem interação e disseminam 

conteúdo. como características, Kiso (ibid.) aponta as seguintes como sendo parti-

culares das mídias sociais: comunicação na forma de conversação, não monólogo; 

protagonistas são pessoas (não empresas, nem marcas); valores como honestidade 

e transparência; distribuição ao invés de centralização.

recuero (2009, p. 123) aponta que a grande diferença entre os sites de redes 

sociais e outras formas de comunicação mediada pelo computador é o modo 

como eles permitem a visibilidade e a articulação das redes sociais e a manutenção 

dos laços sociais estabelecidos no espaço off-line.

em suma: trata-se do uso de ferramentas de internet com o propósito de com-

partilhar e discutir informações e experiências com outras pessoas. o termo se 

refere a atividades que integram tecnologia, interação social e construção de pala-

vras, imagens, vídeos e áudio. um site de rede social permite: mecanismo de 

personalização do perfil, apresentação de cada ator de forma pública e construção 

de interações.

as figuras a seguir referem-se à sites de mídia social (fig. 5), à rede de conexões 

entre pessoas propiciadas pelas mídias sociais (fig. 6) e ao conteúdo gerado pelo 

internautas nestas mesmas mídias sociais (fig. 7).
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Figura 5 
- Exemplo de 
mídia social: 
página inicial do 
site de 
relacionamentos 
facebook

Figura 7 
- Exemplo de 
conteúdo gerado 
pelo usuário: os 
posts do 
microblog Twitter

Figura 6 - Exemplo 
de rede social:  
rede de amigos 
visualizada sob  
a forma gráfica
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28. para mais 
referências sobre este 
assunto, ver Heloisa 
matos (2009) que 
entende que atores 
e instituições sociais 
podem, partindo de 
interesses conflitantes, 
atingir objetivos 
comuns em diferentes 
espaços e momentos 
do cotidiano. e para 
se formar esse capital 
social é condição sine 
qua non pertencer 
a uma comunidade 
civicamente engajada 
e de variadas redes 
de interação.

segundo o internet advertising Bureau (iaB) o conteúdo ou mídia gerados pelo 

consumidor podem ser definidos como “qualquer material criado e disponibilizado 

na internet por um não profissional de mídia” (iaB, 2008). Vickery e Wunsch-Vin-

cent (apud montardo, 2009, p. 2) entendem que o conceito esteja relacionado 

a conteúdos disponibilizados na internet, que refletem um certo esforço criativo e 

que são criados fora das práticas e de rotinas profissionais. os mesmos autores 

(ibid.) apontam a difusão do acesso à banda larga e a facilidade de uso das ferra-

mentas colaborativas da web como os grandes propulsores da participação do 

usuário de internet na geração de conteúdos. Quanto à distribuição do conteúdo, 

os autores acrescentam que a sofisticação dos motores de busca e da folksonomia 

são os favorecedores deste contexto.

o documento Social Media Metrics Definitions, também produzido pelo iaB 

(2009, p. 4), classifica tais iniciativas como aquelas caracterizadas pela funcionalida-

de inerente que facilita o compartilhamento de informações entre usuários dentro 

de uma dada rede social.

Boyd e ellison (2007, p.1) definem sites de redes sociais como serviços baseados 

na web que permitem aos indivíduos (1) construir um perfil público ou semi-públi-

co dentro de um sistema limitado, (2) articular-se com uma lista de outros usuários 

com os quais se compartilhará uma conexão, e (3) ver e percorrer a sua lista de 

ligações e aquelas feitos por outras pessoas dentro do sistema.

recuero (apud spYer, 2009, p. 25) apoia seu conceito de rede social na intera-

ção e na troca social compreendidas pela estrutura da rede. as redes sociais, para 

ela, ampliaram não só a capacidade de conexões como também de difusão da 

informação. a autora exemplifica que no mundo off-line, uma informação só se 

propagaria na rede pelas conversas entre pessoas. nas redes sociais on-line, essas 

informações são amplificadas, reverberadas, discutidas e repassadas, o que dá mais 

voz às pessoas, além de construção de valores e maior potencial de disseminação 

de informações. a tais valores, se dá o nome de capital social28. porém, não é nos-

so objetivo aqui aprofundarmo-nos neste conceito, pois entedemos que fugiria ao 

propósito desta tese que é discutir a comunicação organizacional frente ao usuário 

produtor de conteúdo e aos impactos causados pelas mídias sociais. 

recuero (2009) acredita que uma rede social seja definida como um conjunto de 

dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos) e suas conexões (Wasser-
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man; Faust, 1994; degenne; ForsÉ, 1999). a abordagem de redes sociais no 

ciberespaço foi introduzida principalmente com Wellman (2001).

a mesma autora (recuero 2007, p. 24) se utiliza de granovetter (1973) para 

justificar que laços fortes e fracos conectam indivíduos pelas interações sociais for-

mando redes de pessoas interconectadas e propõe a classificação dos sites de re-

des sociais em redes de filiação e redes emergentes (recuero, 2009, p. 123).

as redes de filiação são estáticas e decorrem de conexões estruturais de um siste-

ma (ferramentas), enquanto as redes emergentes (conexões) mostram com quem 

o ator interage e como tais interações influenciam sua rede estruturada pelo sistema. 

os resultados da análise das estruturas e dos conteúdos possibilitam a compreensão 

de como se dão as conversações e a qualidade de tais diálogos, respectivamente.

Já Boyd e ellison (2007, p. 6) acreditam que o crescimento do conteúdo gerado 

pelo usuário fez com que sites como Flickr (compartilhamento de fotos), last.Fm 

(hábitos de música) e Youtube (compartilhamento de vídeos) passassem a ser re-

des sociais de fato, pelas ferramentas de conexão que oferecem.

pelo rápido crescimento e popularidade dos sites de redes sociais, Boyd e ellison 

(ibid.) afirmam que as organizações estão investindo tempo e dinheiro na criação, 

incentivo, promoção e propaganda de sites de redes sociais. ao mesmo tempo, 

muitas organizações impedem seus funcionários acessarem esses sites. o cresci-

mento desses tipos de sites indica uma mudança na organização das comunidades 

on-line: enquanto os sites direcionam-se às comunidades de interesse, os sites de 

redes sociais se organizam em torno de pessoas. Wellman (apud BoYd; ellison, 

op.cit.) já destacava: “o mundo é composto de redes, não de grupos”.

Boyd e ellison (ibid., p.9) acreditam que os primeiros sites de redes sociais supor-

tavam apenas relações sociais pré-existentes que até poderiam ser fracas, mas que 

se sustentavam em algum elemento comum entre si, como uma classe, uma causa 

comum etc.

o que torna os sites de redes sociais únicos, no ponto de vista de Boyd e ellison, 

é que permitem conhecer estranhos, mas mais do que isso, faz com que os usuá-

rios articulem e tornem visíveis suas redes sociais. as autoras acreditam ainda, ba-

seadas em Haythornthwaite (2005), que os encontros e os laços são entre cone-

xões latentes na vida off-line.

o display público de conexões (fig. 7) é um componente crucial dos sites de re-
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29. O crescimento 
vertiginoso das redes 
sociais na América 
Latina. 29 out.2008. 
disponível em 
<http://wharton.
universia.net/index.c
fm?fa=viewarticle&i
d=1604&language=
portuguese&special
id=>. acesso em 31 
out.2008.
30. <www.linkedin.
com>. acesso em 29 
set.2010.
31. www.clubpenguin.
com. acesso em 29 
set.2010.

des sociais, pois permite aos outros usuários visualizar quem são os amigos da lista 

e navegar por eles, caso seja de seu interesse.

 

christian d. doyle (apud o crescimento...,2008), da universidade de aus-

tral, na argentina, atribui às redes sociais on-line o objetivo de agrupar pessoas com 

necessidades semelhantes, sejam elas profissionais, sentimentais, sociais, lúdicas, 

entre outras funções e, de forma gratuita e econômica, as redes auxiliam seus 

membros a conseguir o que procuram ou o que desejam.

outro professor argentino, martín Becerra (ibid.), argumenta que os políticos, a 

exemplo do uso que fez Barack obama nas últimas eleições presidenciais norte-

americanas, utilizam as redes sociais como “forma de afinidade seletiva, isto é, ter-

ceirizam a capacidade de relação e obtem acesso mais fácil a outros perfis, como 

os dos jovens”.

o artigo da Wharton universia29 aponta tendências para as comunidades virtuais 

como a especialização ou a caracterização por temas, a exemplo das comunidades 

profissionais como LinkedIn30 ou às direcionadas às crianças, como club penguin31 

(fig. 8). sobre o futuro das redes sociais, sentencia:

Figura 8 -  
Display público de 
amigos do site de 
relacionamentos 
orkut

depois do e-mail, do bate-papo, do fotolog, do blog pessoal, entre outras ferramentas de comunicação virtual, as redes 
sociais aparecem como uma nova forma de interação planetária. essas “janelas para o mundo” permitem que 
uma pessoa possa comunicar tudo o que deseja sobre sua vida e exibi-la no ciberespaço.
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ao tratar de públicos mediados em espaços mediados, danah Boyd (2007) apon-

ta quatro características que possibilitam o surgimento da mídia social junto aos 

públicos: persistência, searchability  "procurabilidade" ou a capacidade de ser en-

contrado), replicabilidade e audiências invisíveis. recuero explica: 

porém, para recuero (2008), não são as acima destacadas as características da 

mídia social, mas sim as que destacamos a seguir: apropriação criativa (sua cons-

trução é um artefato social dos grupos); conversação (atores se engajam de forma 

coletiva, síncrona ou assincronamente. por isso, mídia social é tão relacionada ao 

buzz, ao boca a boca das redes); diversidade de fluxos de informações (circulam 

pelas estruturas sociais estabelecidas); emergência das redes sociais (rastros da in-

teração fiquem visíveis e que os grupos se constituam em comunidades); emer-

gência do capital social mediado (permite a criação de valores coletivos e individu-

ais mais facilmente perceptíveis para os atores da rede).

em seu livro Cultura da Convergência, Jenkins (2008) aposta que o desenvolvi-

mento da web na última década não seguiu o caminho da informação personali-

Figura 9 - imagem da rede social para crianças Club Penguin. fonte: <http://www.clubpenguin.com>

(...) É o fato de que é possível dizer e as ‘falas’ persistem no espaço da mídia social, por exemplo, que há a possibilidade 
de construção de conversação assíncrona. É devido à característica da invisibilidade das audiências que formas 
de capital social diferenciadas são criadas.
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zada, centrada nas preferências individuais. o que ocorreu, de fato, foi o oposto: a 

circulação de conteúdos passou a ser mais social graças à emergência de sites de 

mídias e conteúdos gerados por usuários, de sites de redes sociais e da web 2.0.

Jenkins (apud alonso, p.2) afirma que o conteúdo postado pelos usuários em 

sites de comunidades de interesses é uma forma gratuita de marketing: “(...) os 

consumidores/produtores compõem um sistema de alimentação de conteúdos 

para os ambientes corporativos”. o estudioso defende a teoria de que os fatos que 

retêm a atenção das pessoas e criam um ambiente diferente acionam o funciona-

mento da inteligência coletiva. neste mundo – com inteligência coletiva – os con-

teúdos operam de duas formas: atraem e agrupam pessoas com interesses co-

muns; e oferecem a elas algo para resolver, decifrar, debater. 

outro autor que se dedica a falar de inteligência coletiva é pierre levy. para ele, 

a inteligência coletiva está presente no comportamento dos animais, como as for-

migas, por exemplo, que individualmente não se mostram “inteligentes”, mas que 

juntas possuem sinergia. os seres humanos, espécie social, também possuem a 

capacidade de desenvolver inteligência coletiva, pelo fato de questionarem, conta-

rem histórias, transmitirem conhecimento. e as redes de computadores permitem 

a potencialização e a multiplicação dessa inteligência coletiva.

a inteligência coletiva de levy passou por uma evolução e está diretamente rela-

cionada com a memória cultural. para o filósofo, a memória teve início com a ora-

lidade (economia de caça, colheita e armazenagem); passou para a escrita (marca-

da pela economia agrícola); evoluiu para o alfabeto (início da economia comercial); 

incrementou-se com a mídia de massa (e a economia industrial); culminando no 

que vivemos hoje, o ciberespaço e a economia do conhecimento.

o ciberespaço para levy é marcado pela ubiquidade, interconexão e animação 

dos signos culturais, pela computação social e pelos novos sistemas de símbolos. e, 

pelo fato, do monopólio das mídias estar desaparecendo, todos podem se conectar 

com todos diretamente. para aumentarmos a nossa inteligência coletiva, temos que 

evoluir a interconexão semântica, já que temos diferentes línguas, culturas, folkso-

nomias, ontologias, classificações etc.

para Jenkins (2008), a cultura de convergência é padrão no trabalho cotidiano da 

mídia, intensificando as relações entre produtores e consumidores, as histórias in-

terativas e uma mudança em direção à conectividade (próxima ao conteúdo).
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o trabalho exercido nos veículos de comunicação passa a ser compartilhado 

entre profissionais e amadores, produtores e consumidores em seus papéis de 

originadores, agregadores, moderadores, distribuidores e editores das mensagens 

da mídia.

deuze (2009, p. 37) sinaliza que o que move o trabalho da mídia tradicio- 

nal – reputação, conhecimento e informações de qualidade (reconhecidas) tam-

bém estimulam os amadores em sites de redes sociais on-line. apenas uma  

pequena parcela dos usuários de internet se torna reconhecido e afamado co- 

mo criadores de conteúdo, porém, é possível que todos participem e se envol-

vam no processo.

 Wolton (2001, p.26) bem sinaliza a quebra de paradigma proporcionada pela 

rede: “(...) se cada um pode ter acesso a tantas informações, de qualquer lugar, são 

as hierarquias, a lógica do poder e do segredo que se encontram abaladas”. no 

entanto, Wolton (ibid.) também ressalta que a nova lógica traz outros problemas, 

como se vê: “em todo caso, será necessário pensar na mobilidade, refletir em que 

consiste seu ideal numa sociedade na qual tudo já circula em todos os sentidos, há 

50 anos. a obsessão da rapidez, da mobilidade não cria novas desigualdades?”

e problematiza: 

em meados de 1990, os sites incorporaram temporariamente características da 

mídia de massa convencional (com conteúdos transportados dos veículos tradicio-

nais) e no estouro da bolha (início dos anos 2000), o conceito de colaboração 

(conteúdo gerado coletivamente) e participação (possível de diversas pessoas inse-

rindo conteúdos, comentando, discutindo, replicando e compartilhando) salvou 

empresas como a amazon (por permitirem a emissão de opiniões dos usuários) e 

constituíram as bases para projetos que estariam por vir como google, Wikipedia, 

orkut, Youtube e second life.

lindenberg (2008) desenvolveu um mapa de identidade digital a fim de dar 

conta do comportamento do internauta em relação às ferramentas disponíveis 

na internet:

o que está em jogo: sair o mais rápido possível desse vocabulário da sociedade da informação ou a sociedade será 
absorvida pela técnica. escapar da ideologia técnica é reencontrar os valores contraditórios, mas essenciais, 
de toda sociedade e de toda democracia. (ibid., p. 28)
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paiva (2008) conceitua redes sociais on-line como sendo o reflexo digital das 

interações sociais que as pessoas já têm no mundo off-line sem as limitações de 

tempo e espaço. como características, paiva enumera: conectividade; “always on” 

(quem lê, também escreve, publica, opina e compartilha); conteúdos em diversos 

formatos; multimeios e multiplataformas; proliferação de perfis (“eu” digital); men-

suração (é possível entender o hábito do indivíduo porque ele interage. e proble-

matiza: “Social Media não é o destino final, é o começo das conversações e do 

engajamento”.

paiva (ibid.) entende que as redes sociais on-line podem ser divididas em três ca-

tegorias: redes sociais (representadas por Youtube, Flickr, orkut, gmail, Facebook, 

twitter, last.fm); conteúdo colaborativo (cujos expoentes são Blogspot, Wikipedia, 

digg, delicious); e mundos virtuais (como second life, the sims, Habbo Hotel).

para carneiro (2009), a categorização para os sites de redes sociais on-line pode ser 

agrupada em: autoral (blogs, microblogs, sites de compartilhamento de fotos e víde-

os); grupos de discussão; comunidades (sites de relacionamento, de formação de 

comunidades, etc); colaborativos (sites em que os usuários podem redigir verbetes ou 

emitir opiniões); e bookmarking (sites de votação e classificação de conteúdos).

Figura 10 
- mapa da 
identidade digital 
(baseado em 
Lindenberg, 
2008)

expressão
o que eu digo

(blogs)

conhecimento
o que eu sei

(sites de 
crowdsoucing)

Popularidade
Quem eu conheço

(sites de 
relacionamento)

Profissional
onde trabalho
(sites de vagas e  

CVs on-line)

reputação
o que falam  

de mim
(indexadores)

hobby
Do que eu gosto
(sites de música, 
gosto musical)

compras
o que eu compro
(sites de comércio 

eletrônico)

Publicação
o que eu  

compartilho
(sites de 

compratilhamento de 
iamgens, vídeos)

Usuário

opinião
Do que eu gosto

(sites de 
bookmarking)

Pessoal
onde e como me 

encontrar
(E-mail, instant, 

messenger)



52
usuário-mídia

tese de doUtorado

32. de acordo 
com social media 
metrics (2009, p. 
5), são softwares 
desenhados para 

funcionar em uma ou 
mais plataformas. tais 
aplicativos encorajam 

a conectividade, a 
auto-expressão ou co-
laboração, geralmente 
via games, ferramen-

tas ou conteúdos 
interativos.

para lon e Brake (2009) as categorias mais comuns dos sites, ferramentas e apli-

cativos de mídia social podem ser agregadas em 15 tópicos, sob o ponto de vista 

de uso para a comunicação organizacional:

. l  redes sociais usadas pelas organizações para promover produtos ou serviços 

por meio do boca a boca on-line;

. l  sites de publicação servem para disseminar informações sobre organizações 

e produtos;

. l  compartilhamento de fotos são idealizados para distribuir imagens das orga-

nizações;

. l  sites de áudio como podcasts podem evidenciar o expertise da organização;

. l  sites de vídeo podem promover produtos e serviços;

. l  sites de microblog são usados para comunicação rápida e como forma de 

pesquisa e análise de comentários e reações;

. l  Livecasting/livestreaming, transmissão de conteúdos em tempo real, podem 

ser utilizados no momento em que acontece o evento;

. l  mundos virtuais;

. l  Games;

. l  aplicativos de produtividade (ferramentas colaborativas);

. l  agregadores, organizam a informação, como digg, igoogle, FriendFeed, 

googlereader;

. l  Rich site summary (rss), ferramenta que mantem atualizados usuários com 

conteúdos de sites previamente selecionados;

. l  Busca;

. l  aplicativos e/ou widgets32 para dispositivos móveis;

. l  interpessoal (skype, ichat, meebo, etc), ferramentas que permitem pessoas se 

comunicarem umas com as outras;

entendemos que uma rede social digital (ou on-line) seja um ambiente em que 

as pessoas se comunicam e portanto, há uma conexão, que é permitida pelas fer-

ramentas de mídias sociais interativas, colaborativas e de uso coletivo.

como características desse tipo de site de rede social, apontamos: interatividade, 

serviços dirigidos a públicos novos e segmentados, novos públicos com características 

específicas, tecnologias que permitem novas formas de administração de dados; me-

lhores relações custo-benefício; medição mais efetiva de resultados comunicacionai
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neves (apud lemos, 2008, p.6) acredita que as ferramentas sociais são um 

grande sucesso em comunidades globais na internet e começam a ser a escolha 

de muitas organizações que as veem como uma alternativa às tradicionais ferra-

mentas em que não querem investir ou nas quais investiram sem obterem os re-

tornos esperados.

sobre a comunicação mediada por computadores, castells (1999, p. 25) reflete: 

“as redes interativas de computadores estão crescendo, criando novas formas e 

canais de comunicação, moldando a vida e sendo moldadas por ela”.

na era da conversação, as mensagens descendentes, unidirecionais cedem espa-

ço ao relacionamento. os usuários têm poder de produção de conteúdo, de troca 

de arquivos, de expressão e participação e por vezes concorrem com o papel antes 

atribuído à imprensa.

            2.6. Brevíssima linha do tempo e evolução das redes sociais

a metáfora da rede foi utilizada pela primeira vez de forma científica pelo mate-

mático leonard euler, em 1736, em um artigo sobre o enigma das pontes de Kö-

nigsberg. a cidade estava localizada em meio a muitas ilhas e continha ao todo 

sete pontes. conta-se que na época, uma diversão para os habitantes era tentar 

resolver o problema de atravessar a cidade através das sete pontes, cruzando cada 

uma apenas uma vez, formando redes de possibilidades. 

as características de conversação, diálogo, interação existem desde que o ho-

mem firmou-se em grupos. o que a internet fez foi nos conectar, nos instrumen-

talizar para que pudéssemos acelerar as trocas informacionais e comunicacionais e 

tornou-se ou está em vias de ser o sistema nervoso da humanidade.

para Wellman (2001), as redes sociais complexas sempre existiram, mas o desen-

volvimento tecnológico permitiu a emergência destas como uma forma dominan-

te de organização social. uma rede de computadores conecta máquinas e uma 

rede social conecta pessoas, instituições e suporta redes sociais.

É a partir da comunicação mediada pelo computador, mais fortemente na segun-

da metade dos anos 90, que surgem as redes sociais on-line. suas trocas informa-

Quando uma rede de computadores conecta uma rede de pessoas e organizações, é uma rede social. 
Garton, Haythornwaite, Wellman
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cionais estão associadas à construção do valor social, interação e das próprias redes 

sociais on-line por meio de seus laços e capital social. a conexão entre dois atores 

em uma rede social forma um laço social e as conexões recíprocas e de confiança 

constituem o capital social. (recuero, 2009a, p. 122)

Boyd e ellison (2007) apontam para 1997 como sendo o ano de lançamento da 

primeira rede social on-line, a sixdegrees.com, que permitia a criação de perfis, 

lista de amigos e a partir de 1998, navegar por essa lista. tais funcionalidades exis-

tiam antes do sixdegrees, mas de forma separada e pulverizada em outros sites. 

nos sites de encontros e nas comunidades, existiam os perfis, nos comunicadores 

instantâneos havia as listas de amigos (sem visibilidade para outros que não o usu-

ário) e no site classmates.com era permitida a conexão com outros usuários filia-

dos, mas não havia a criação de perfis ou lista de amigos. abaixo, ilustramos a linha 

do tempo de surgimento dos sites de redes sociais.

 

‘97

‘98

‘99

‘00

‘01

‘02

‘03

‘04

‘05

‘06

Launch Dates of Major
Social Network Sites

Six Degrees.com

LiveJournal

BlackPlanet

MiGente

Cyworld

Friendster

Couchsurfing

AsianAvenue, BlackPlanet (high school networks)
Facebook (high school networks)

MyChurch, Facebook (everyone)

Cyworld (U.S.)

Facebook (corporate networks)

Bebo (SNS relaunch)

Youtube, Xanga (SNS relaunch)

Hyves

Dodgeball, Care2 (SNS relaunch)

Flickr, Piczo, Mixi, Facebook (Harvard-only)

Hi5
Last.FM
MySpace

AsianAvenue

LunarStorm (SNS relaunch)

(SixDegrees closes)

Ryze

Fotolog

Skyblog

Yahoo! 360

Ning

Twitter

Windows Live Spaces

QQ (relaunch)

Cyworld (China)

Catster

Multiply, aSmallWorld
Orkut, Dogster

Tribe.net, Open BC/Xing

Linkedin

Figura 11 - Linha 
do tempo de 
lançamento dos 
sites de redes 
socials. fonte: Boyd 
e Ellison (2007)
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de 2006 para cá, até nos assustamos com a quantidade de novas ferramentas 

de mídias sociais que surgem diariamente. e o surgimento desse arsenal não para 

por aí: todos os dias temos notícia de ferramentas que ajudam a sustentar o ecos-

sistema do twitter, do Facebook, dos blogs e de muitas outras mídias sociais.

para recuero (2009a, p.16), a comunicação mediada pelo computador permitiu 

que os indivíduos mais do que se comunicassem, ampliassem a capacidade de 

conexão, permitindo que as redes sociais mediadas pelo computador fossem cria-

das e expressas nesses espaços.

2.7.  tipologia das redes sociais

recuero (2009a, p. 94-95) classifica uma rede social emergente como aquelas 

expressas a partir das interações entre os atores sociais, cujas conexões entre os nós 

emergem pelas trocas sociais realizadas pela interação social e pela conversação 

mediada pelo computador. tais redes são mantidas pelos atores por interesse em 

amizades, para dividir suporte social, confiança e reciprocidade.

Já as redes de filiação (ibid., p.98) ou redes de associação podem ser muito gran-

des, pois mantêm os laços, ainda que fracos, ali estabelecidos, e não há custos para 

os envolvidos.

redes contendo nós ou concentradores tendem ao que Barabási (2003, p. 52) 

chama de redes sem escalas, que agem de forma previsível, são resistentes a aci-

dentes, mas vulneráveis a ataques coordenados.

as redes sem escalas têm como características: poucos nós têm uma enorme 

quantidade de conexões e estes são chamados de hubs (concentradores) receben-

do milhares de links e parecendo não ter escala. entender o funcionamento delas 

pode levar a soluções de problemas em muitas áreas, como por exemplo, os vírus 

de computador.

redes randômicas consistem em nós randomicamente posicionados e conecta-

dos, tendo cada nó uma quantidade semelhante de links. em contraste a essas re-

des, as sem escalas contêm hubs que possuem uma grande quantidade de links. 

nestas redes, a referenciação segue uma lei de poder.

as redes sem escalas nos permitem observar que os nós não são iguais. os sites 

mais conectados e linkados ganham a preferência dos buscadores, por exemplo, 

e, portanto ficam mais “ricos” e entram num ciclo vicioso de visitas.
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dois mecanismos – crescimento e anexação preferencial (aos nós mais ricos e 

mais conectados) – ajudam a explicar a existência dos hubs. Quando um novo nó 

aparece, tende a conectar-se aos mais populares e não aos vizinhos menos conec-

tados, reforçando a teoria de que “os ricos ficam mais ricos”, de Barabási (Bara-

Bási; BonaBeau, 2003, p.55). a associação a um hub pode ou não ser vantajo-

sa, dependendo do sistema.

uma grande colaboração da teoria das redes sem escalas nos negócios se dá em 

entendermos como as empresas, indústrias e economias estão interligadas e como 

problemas financeiros de efeito cascata podem ser evitados. estudar o alcance de 

uma rede sem escalas pode permitir novas maneiras para os profissionais de co-

municação de propagar o boca-a-boca de seus consumidores sobre seus produtos. 

(ibid., 2003, p.56).

em 1959, objetivando descrever redes vistas em comunicação e na vida científi-

ca, erdõs e rényi (ibid., p.52) sugeriram que cada sistema poderia ser modelado 

conectando-se seus nós com links randômicos revitalizando a teoria dos grafos, no 

campo matemático.

em 1998, um projeto envolvendo Barabási, Jeong e albert, da universidade de 

notre-dame, tinha como intuito mapear a World Wide Web na expectativa de que 

a rede fosse randômica. as pessoas seguindo seus interesses ao escolher os web-

sites resultariam em volume e diversidade de páginas, de modo que o padrão de 

resultados das conexões apareceria de forma aleatória.

neste projeto conjunto de Barabási (ibidem), notou-se que poucas páginas extre-

mamente conectadas suportam a www. mais de 80% das páginas no mapeamen-

to tinham menos de quatro links, enquanto uma minoria, menos de 0,01% de to-

dos os nós, tinha mais de 1000.

para a comunicação organizacional, vale entendermos qual é a intensidade dos 

nós, ou seja, dos sujeitos influenciadores na rede; assim como seu alcance e influ-

ência junto aos demais públicos envolvidos, além de sabermos quem são os hubs, 

por onde trafegam os fluxos informacionais, quem são os filtros ou selecionadores 

de conteúdo, porque são influentes etc.

2.8. números das redes sociais

este item traz uma diversidade de fontes que mencionam dados referentes às 
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33. corrente, caiu no 
gosto popular.

mídias sociais, sobretudo no Brasil. para iniciarmos este tópico, segue abaixo, breve 

resumo das mídias sociais mais usadas pelos internautas brasileiros.

    PaRTIcIPaNTES

míDIa SocIal  DEScRIção  (BRaSIl)/PERcENTUal Do

    Do ToTal DE USUáRIoS 

messenger  comunicador instantâneo da microsoft  27,4 milhões/76% 

orkut  maior rede de comunidades do Brasil  26 milhões/77% 

Youtube  maior agregador de vídeos da web  20 milhões/60% 

Twitter  Ferramenta de troca de mensagens curtas no estilo sms  9,8 milhões/27% 

Facebook  maior rede social do mundo  9,6 milhões/26%  

Skype  serviço on-line que une chat, vídeo e telefone  5 milhões/14% 

Flickr  álbum de fotos on-line do Yahoo mais usado no mundo  3,5 milhões/10% 

Formspring  rede social de perguntas e respostas  4 milhões/11% 

NING  site que permite criação de comunidades  3 milhões/5% 

Sonico  rede social baseada em comunidades  2 milhões/5,5% 

mySpace  rede social com foco em conteúdo musical  1,5 milhão/4,1% 

Linkedin  rede especializada em contatos profissionais  1,5 milhão/4% 

Foursquare  rede social de geolocalização para celulares  170 mil/0,3%  

tabela 1 - As mídias sociais no Brasil em números. Baseada em ferrari (2010)

o comunicador instantâneo msn e as mídias sociais orkut e twitter fazem gran-

de sucesso no Brasil e dado o seu alcance, é possível dizer que atingem boa parte 

dos internautas nacionais. Vale também prestar atenção em ferramentas como Fa-

cebook que continua conquistando adeptos e é líder em outros lugares do globo.

estudo da Forrester research divulgado no site <WWW.bluebus.com.br> (apud 

araúJo, 2008a) revelou que o uso das redes sociais e de outros sites colaborati-

vos cresceu de tal maneira que a atividade se tornou mainstream33. araújo destaca 

que os formatos de participação variam: os que leem blogs passaram de 48% em 

2007 para 69% em 2008; os que escrevem sobre produtos (críticos) cresceram de 

25% para 37%; e os que publicam conteúdos em blogs ou páginas pessoais foi de 

18% para 21%, durante o mesmo período de um ano.

segundo dados do ibope/net ratings, em junho de 2008, existiam no Brasil mais 
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de 20 milhões de internautas residenciais ativos em alguma rede social que navegam 

mais de quatro milhões de minutos navegados nestas redes. passavam cerca de 

quatro horas navegando nas redes sociais e vendo mais de 16 milhões de páginas, 

em média, por mês. a mesma pesquisa em 2010 revelou que os internautas brasilei-

ros passam cinco horas e três minutos navegando em sites de redes sociais e que 

estamos na liderança do ranking (86% dos internautas ativos navegaram em redes 

sociais em abril de 2010), à frente de itália (78%), espanha (77%) e Japão (75%).

uma pesquisa inédita do ibope nielsen On-line nomeada de “15 anos de inter-

net” (Juliasz, 2010) foi apresentada em agosto de 2010 e revelou que 54% dos 

entrevistados acessam as redes sociais mais de uma vez por dia e, em sua maioria, 

fazem isso de casa (98%). o número pode evidenciar a proibição desses tipos de 

site no trabalho. o uso das redes se destaca por troca de mensagens entre amigos 

(47%), seguida por informação (16%) e entretenimento (15%). apenas 2% dos 

usuários utilizam as redes sociais em substituição ao e-mail. 

coutinho (apud Fernandes, 2009, p. 50) afirma que, em termos de utilização, 

o Brasil é destaque mundial, de acordo com o iBope/netratings e lidera o tempo 

de navegação domiciliar desde meados de 2005. além disso, coutinho cita pes-

quisa feita pela universal mccann em 29 países no segundo semestre de 2008 

apontando que os brasileiros lideram em termos de leitura diária de blogs (52% 

contra 31% da média mundial) e uploads de vídeos (68% dos internautas brasilei-

ros já subiram vídeo na rede). um gráfico da comscore de agosto de 2010 de-

monstra os percentuais de crescimento das mídias sociais no Brasil.

 
Trend in Visitors (000) to Orkut, Facebook and Twitter in Brazil

Souce: comScore Media Metrix, Visitors Age 15+ Aug 2009 - Aug 2010

Aug-2009          Oct-2009         Dec-2009          Feb-2010           Apr-2010          Jun-2010           Aug-2010    

Orkut                    Facebook.com                   Twitter.com

+30%

+479%

+86%

Figura 12 - o 
crescimento das 
redes sociais, 
segundo 
ComScore/Agosto 
de 2010. fonte: < 
http://www.
bluebus.com.br/
show/2/99432/o_
crescimento_das_
redes_sociais_no_
brasil_segundo_
dados_da_
comscore_
grafico>. Acesso 
em 01 Nov.2010.
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o tempo gasto com redes sociais e blogs cresceu pelo menos três vezes mais que 

o crescimento total de internet, segundo dados do global Faces & networked 

places de 2009 (p.3). de acordo com o relatório, tomando-se por base a população 

pesquisada e conectada, dois terços da população mundial de internautas visitam 

redes sociais ou blogs por cerca de 10% do tempo que passam na internet.

o estudo (ibid., p.1) chama de comunidades (member communities) os sites com-

postos de redes sociais e de blogs. aponta que a quantidade de tempo despendida 

nesses sites mudou a forma como as pessoas navegam na web, comportam-se, 

partilham e interagem em sua vida cotidiana. os sites de redes sociais promovem 

competição para a mídia tradicional no que tange a atenção do consumidor, mas, 

ao mesmo tempo, facilitam novas formas para produtores de conteúdo e anun-

ciantes ao se conectar com suas audiências.

em 2007, os sites de comunidades foram acessados por um em cada 15 minu-

tos; já em 2008, esse número foi de um em 11 minutos. o Brasil, sozinho, respon-

de por quase um em cada quatro minutos acessados (ibid., p. 3).

outro aspecto que vem se alterando é a faixa etária dos que mais acessam os 

sites de redes sociais e blogs: enquanto os jovens abaixo de 18 anos utilizam me-

nos, a população com mais de 50 anos vem fazendo uso crescente. na pesqui-

sa do ibope nielsen On-line (Juliasz, 2010), 15 anos de internet, a faixa 

etária dos usuários está distribuída assim: maioria (28%) têm entre 25 e 34 

anos; 10% são crianças de até 11 anos e 12% são adultos com mais de 50. 

 essa mudança traz oportunidades de diálogo para os anunciantes, organiza-

ções e/ou marcas para atingir vários grupos demográficos. a maserati, uma marca 

tradicional italiana e direcionada para audiências mais velhas, tem agora páginas no 

Facebook, por exemplo. uma justificativa do relatório global Faces & networked 

places (2009, p. 6) sobre a necessidade de anúncios das marcas nas redes sociais 

se dá, pois estas precisam estar onde estão os consumidores.

o estudo realizado pela consultoria accenture intitulado global media content 

(2008) entrevistou 100 líderes empresariais da indústria de mídia e entretenimento 

e teve como objetivo analisar as estratégias de crescimento de empresas com atu-

ação nas áreas de publicidade, filmes, música, publicações, internet, videogames e 

televisão. grande parte dos entrevistados – 70% - afirma que parte considerável 

das receitas incrementais vem de formas alternativas de mídia (vídeo sob deman-

n até 11 anos

n de 12 a 25 anos 

n 25 e 34 anos 

n mais de 50 anos

28% 10%

12%

50%

Gráfico 13 
– faixa etária 
dos que mais 
acessam sites  
de redes sociais 
e blogs. fonte: 
ibope Nielsen 
On-line.



60
usuário-mídia

tese de doUtorado

34. <http://www.
facebook.com/

maserati?ref=ts>. 
acesso em 30 set. 

2010.
35. <http://colunas.

epocanegocios.
globo.com/tecneira/>. 

acesso em 29 
set.2010.

da, publicidade digital, mídia social ou conteúdo gerado pelo usuário). Quando 

questionados sobre a web 2.0, 71% acreditam que ela veio para ficar e que não 

veem risco associando suas marcas com a mídia social.

como tendência para os negócios, os entrevistados (gloBal media con-

tent, 2008) apontaram: distribuição multiplataforma/multitelas; vídeos curtos; 

mídia social; e publicidade on-line.

Barifouse (2009) cita em seu blog35  um estudo da nielsen que revelou (vide 

gráfico abaixo) que blogs e redes sociais já são mais populares do que o e-mail e 

completa que as comunidades, com um alcance global de 66,8%, são o quarto 

recurso mais usado na rede. o estudo destaca que os mecanismos de busca são 

os mais procurados por quase 86% dos internautas do mundo. os portais e comu-

nidades com 85,2% vêm em segundo lugar em termos de penetração e os sites 

de fabricantes de computadores vêm em terceiro com 73,4%. 

 

 

em 2007, um estudo (Barnes; mattson, 2008) foi realizado com 500 em-

presas que mais crescem nos estados unidos e se concluiu que as mídias sociais 

Figura 14 
- Página da 
maserati no 
facebook34
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Gráfico 15 
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chegaram ao mundo dos negócios. um ano depois (ver tabela abaixo), o mesmo 

grupo foi pesquisado e observou-se que a familiaridade com as redes sociais on-

line havia subido de 42% para 57%; com os blogs cresceu de 36% para 52%; com 

os vídeos on-line de 31% para 55%; com os podcasts, de 30% para 33%; e com 

os wikis aumento de 16% para 35%. 

Familiaridade com 2007 2008 aUmento de

Redes Sociais 42% 57% 15%

Blogs 36% 52% 16%

Vídeos on-line 31% 55% 24%

Podcasts 30% 33% 3%

Wikis 16% 35% 19%

em relação à frequência e ao uso (vide tabela abaixo), as companhias afirmaram: 

49% usam as redes sociais (27% em 2007); 45% usam os vídeos on-line (24% em 

2007); 39% blogam (19% em 2007); 27% usam wikis (17% em 2007); e 21% 

usam os podcasts (contra 11% em 2007). das 43% que não usavam ferramentas 

de mídia social, restaram apenas 23% no estudo de 2008. 

Uso 2007 2008 crescimento de 

Redes sociais 27% 49% 22%

Vídeos on-line 24% 45% 21%

Blogs 19% 39% 20%

Wikis 17% 27% 10%

Podcasts 11% 21% 10%

sobre a importância das mídias sociais nos negócios e nas estratégias de marke-

ting (vide gráfico 16), das 500 companhias, 44% acreditam ser muito importante; 

34% acham importante; 13% pensam ser pouco importante, 7% acham desim-

portante e 2% não responderam. comparando-se os estudos de 2007 e 2008, 

pode-se concluir que da familiaridade à importância, as mídias sociais se expandi-

ram e continuam junto às 500 companhias que mais crescem nos estados unidos. 

e o estudo finaliza com um questionamento: se as 500 empresas que mais cres-

tabela 2 
– Crescimento da 
familiaridade das 
mídias sociais no 
mundo dos 
negócios.

tabela 3 – uso 
das mídias sociais 
pelas 500 maiores 
companhias 
americanas 
comparando-se 
2007 e 2008.
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cem adotaram as mídias sociais rapidamente, pode o restante das corporações 

americanas estarem tão distantes? acreditamos que as organizações menores e 

com menos recursos destinados à comunicação como um todo demoram um 

período de tempo maior para se adaptar às novidades, mas se entenderem que se 

trata de algo interessante em termos de visibilidade e exposição, irão providenciar 

sua presença nas mídias sociais.

pesquisa com jovens de 30 países (scoBle et. al., 2009, p. 4) questionou 

quais eram as ferramentas mais populares (vide gráfico abaixo): 82,9% dos 

internautas assistem vídeos; 72,8% leem blogs; 63% compartilham fotos; 

57% são ativos nas redes sociais; e 45% ouvem podcasts. 

 

um estudo da deloitte (apud moreira, 2009) nos estados unidos com execu-

tivos americanos mostrou que em 31% das empresas, o ceo está no Facebook e 

em 15% delas, o principal executivo tem um perfil no twitter.

o estudo (ibid.) ainda evidenciou que as redes sociais são usadas como ferra-

mentas de construção da marca em 29% das companhias e são ferramenta de 

comunicação em 23% das organizações. também é de 23% o percentual de or-

ganizações norte-americanas que usam a rede para contratações.

o Brasil foi confirmado (apud BariFouse, 2009) como o país com maior nú-

mero de usuários de redes sociais, com 80%, além de serem os que passam mais 

tempo nesse tipo de site (quase um a cada quatro minutos de navegação na inter-

net). o orkut, por exemplo, atinge 70% dos internautas nacionais.

uma pesquisa feita pelo instituto nielsen (ver figura 18, p. 63)  em 50 países e 

publicada na edição de 13 de Julho de 2009 do Jornal Meio & Mensagem mostra 

o índice de confiança do consumidor. com 90% das respostas, a opinião de pes-

soas conhecidas é a mais indicada pelos participantes da pesquisa. porém, 70% dos 

respondentes afirmaram que levam em conta a opinião dos consumidores que se 

n muito importante

n importante

n pouco importante 

n desimportante

n não responderam

Gráfico 16 -  
o quão 
importantes são 
as mídias sociais 
para as 500 
maiores 
empresas 
americanas

13%

34%

44%

7%
2%

Gráfico 17 
– ferramentas 
mais populares 
para os jovens. 
fonte: Scoble et. 
Al., 2009, p. 4
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36. austrália, áustria, 
dinamarca, Finlândia, 
alemanha, grécia, 
portugal, rússia, es-
lovênia, suiça, reino 
unido.
37. o estudo 
envolveu 22.729 
usuários ativos de 
internet em 38 países 
entre novembro 
de 2008 e março 
de 2009, sendo, 
segundo descrição 
própria, o maior 
estudo global de uso 
das mídias sociais.

expressam pelos meios on-line; 70% levam em consideração o website da marca; 

69% editoriais de jornais, revistas, dos meios tradicionais em geral; 64% confiam 

nos patrocínios. o curioso é que anúncios em vídeos on-line, em banners e em 

telefones celulares ficaram nas três últimas posições, mostrando que o consumidor 

não gosta ou não tolera mais tais formas de propaganda e as rejeita.

pesquisa feita pela internacional communications consultancy organisation 

(icco) em onze países36 teve como objetivo reunir informações dos profissionais 

de comunicação em relação às práticas adequadas para as organizações que lidam 

com blogueiros e outros meios de comunicação. Quando foi perguntado “qual das 

seguintes é uma questão reconhecida em seu país com respeito ao aproveitamen-

to da mídia social pelas organizações”, os participantes da pesquisa alegaram que 

73% são divulgações de interesses comerciais; 45% são divulgações de pagamen-

tos; 36% são referentes a fornecimento de amostras de produtos.

outra pesquisa - Wave4 (2009)37 - realizada pela agência de publicidade univer-

sal mccann, em julho de 2009, revelou mudanças dramáticas na forma como os 

consumidores estão usando a internet para criar e compartilhar seus pensamentos, 

Recommendations from people known

Consumer opinions posted online

Brand websites

Editorial content (e.g. newspaper article)

Brand sponsorships

TV

Newspaper

Magazines

Billboards / outdoor advertising

Radio

Emails signed up for

Ads before movies

Search engine results ads

Online video ads

Online banner ads

Text ads on mobile phones

Have some degree of trust* in the following forms of advertising
April 2009
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Figura 18 - Níveis de confiança do consumidor em relação às formas de propaganda. fonte:  
Nielsen/meio&mensagem, Julho de 2009
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figuras e vídeos. o estudo que está em sua quarta edição indicou que as redes 

sociais estão se tornando uma plataforma dominante para criação e compartilha-

mento de conteúdos: 96% dos usuários de redes sociais visitam páginas de amigos 

nestas mídias e dois terços dos usuários ativos de internet gastam tempo adminis-

trando seu perfil. sob esse ponto de vista, as mídias sociais são um cenário rápido 

que desempenham um papel importante na vida digital dos consumidores e que 

as marcas que querem se engajar nestes espaços precisam entender como, onde 

e porque os usuários estão usando várias plataformas que os permitem criar e 

compartilhar conteúdos.

o estudo Wave4 (ibid., p. 14) estima que existem 625 milhões de usuários ativos 

de internet, o que significa que um em cada 13 de todos os seres humanos é in-

ternauta. dois terços dos usuários ativos de internet se juntaram a algum site de 

rede social e estas são parte da experiência on-line de 64,1% dos internautas. além 

disso, o estudo mostrou que 17% dos usuários ativos de internet acessam a rede 

por dispositivos móveis.

os vídeos on-line são uma realidade para 33% dos usuários de mídia social, ou 

seja, mais de um terço dos usuários de redes sociais já fizeram upload de vídeo em 

seus perfis (WaVe4, 2009, p. 15). mais de 70% dos internautas – 71,1% - já visitou 

a página de um amigo em uma rede social.

um outro dado interessante do estudo Wave4 (ibid. p. 24) mostra que a adição 

de novas funcionalidades às plataformas de redes sociais aponta para um cenário 

de convergência (nos blogs, por exemplo, existe a possibilidade de inserir fotos, ví-

deos etc). os grandes beneficiários da consolidação, no entanto, são as redes sociais 

que permitem que os usuários façam o mesmo que em um blog e até mais.

o estudo afirma que o Brasil ainda não atingiu o estágio de racionalização das 

mídias sociais, aquele em que a convergência das plataformas impera. além disso, 

os internautas brasileiros, segundo o Wave4 (ibid., p. 34), usam uma variedade de 

plataformas para a criação de conteúdos (ver figura 19, p. 65). 

Quanto a números, os leitores de blogs brasileiros representam 62% dos inter-

nautas (contra 87% do último estudo, em 2008); os blogueiros somam 51%; os 

que criaram perfis em redes sociais estão em 69% e os que administram estão em 

72%; 84% dos usuários brasileiros de web visitaram a página de um amigo na 

rede social; e, por fim, 93% são espectadores de vídeos on-line.
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2.9. características de operação das redes sociais

ao retomar a caracterização dos sites de redes sociais de Boyd, saad corrêa 

(2009, p.8) identifica três conjuntos de objetos que representam as mídias sociais: 

os meios de expressão opinativa; os meios de interconexão; e os meios mistos.

os meios de expressão opinativa favorecem a geração de conteúdos pelos pró-

prios usuários oferecendo ferramentas para tanto, como os blogs, agregadores de 

conteúdo e os sistemas de compartilhamento, tais como o Youtube, o Flickr e o 

slideshare.

os meios de interconexão reúnem os sites de criação de comunidades, como 

orkut, Facebook, myspace, Linkedin.

Já os meios mistos compreendem espaços em que é possível gerar conteúdo e 

formar redes, além de avaliá-los, valorá-los e referenciá-los, como é o caso do twit-

ter, delicious, digg e Blip.fm.

como pontos comuns, os objetos das redes sociais compartilham: participação, 

colaboração e interação entre usuários; cadastramento e identificação; indexação e 

busca de conteúdos por tags antecipando um pouco da web semântica (3.0).

os sites de redes sociais permitem a construção e o acesso a tipos de capital so-

cial talvez mais difíceis de serem atingidos no espaço off-line.

recuero (2009a) aponta como características das redes sociais a visibilidade, a re-

putação, a popularidade e a autoridade. explicaremos abaixo sob a ótica da autora.

tais sites possibilitam que os atores estejam mais conectados, significando que há 

um aumento da visibilidade dos nós da rede. outro valor construído nas redes 

sociais é a reputação, compreendida como a percepção de alguém construída pe-

los demais atores. 

Assistem a vídeos online

Visitaram a página de um amigo...

Administram seus perfis em...

Criaram perfis em redes sociais

Blogueiros

Leitores de blogs
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Figura 19 - 
finalidades de uso 
da web pelos 
brasileiros. fonte: 
Wave4.
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a popularidade é um valor relativo à posição de determinado ator dentro de uma 

rede social, isto é, centralidade indica mais conexões que, por sua vez, podem re-

presentar mais influência. popularidade para a autora também está relacionada à 

quantidade de comentários, tamanho da audiência, número de visitas, quantidade 

de links, etc. só pode ser mensurada ao se estudar estruturalmente uma rede social 

e atribuindo-lhe um valor quantitativo.

a autoridade refere-se ao poder de influência de um nó da rede, compreendendo 

também a sua reputação. um exemplo é o indexador de blogs technorati que mede 

a autoridade dos blogs pela quantidade links que um determinado post recebe, ou seja, 

refere-se à sua influência e à sua capacidade de gerar conversações na blogosfera.

Julgamos que a influência de um indivíduo na rede é um aspecto fundamental. 

ugarte (2008, p. 53) a define como a capacidade de um meio, de um grupo ou 

de um indivíduo para modificar por si mesmo a agenda pública em um determi-

nado âmbito. e complementa que nenhum blog, per si, é um meio, mas a blogos-

fera como um todo, sim.

outro aspecto característico das redes sociais on-line é a colaboração. o ter- 

mo pressupõe cooperação, participação e contribuição, além de um objetivo  

comum.

2.10. Ferramentas colaborativas

entendemos que os meios colaborativos “(...) entram em um novo paradigma de 

relações públicas por adicionar uma voz personalizada às companhias, além de 

ganhar aceitação na mídia e na opinião pública por formas virais de divulgação e 

por cidadãos digitais”. (terra, 2006, p. 114)

Vale ressaltar que os sistemas de redes sociais on-line só são possíveis porque há 

cooperação em torno dos indivíduos participantes.

a seguir, listamos e explicamos as principais ferramentas colaborativas de mídias 

sociais.

2.10.1. sites de relacionamento (orkut, Facebook)

criado por orkut Buyukkokten em 2001 em seu tempo livre como funcionário 

do google, o orkut funciona por perfis e comunidades criados pelos internautas. 

as comunidades agregam pessoas que podem criar tópicos de discussão e troca 
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38. disponível 
em: <http://www.
orkut.com.br/
main#community? 
cmm=176183>. aces-
so em 26/07/2010.

de mensagens. recuero (2004, p.9) entende que o requisito básico para que se 

considere o orkut uma rede social são as conexões no sistema que permitem que 

usuários interajam.

o Facebook, site de relacionamentos mais popular do mundo, é hoje visitado por 

três em cada dez internautas ao redor do globo (gloBal Faces & netWorKed 

places, 2009, p.8). no Brasil, o orkut é mais popular que o Facebook, em ter-

mos de quantidade de usuários.

além de ser o site de rede social mais popular no Brasil, o orkut é também o 

terceiro site mais popular. metade da população brasileira visitou o orkut em se-

tembro de 2005; atualmente esse número é de cerca de 80-85%, o maior alcance 

doméstico considerando-se qualquer rede social do mundo.

em março de 2008, segundo reportagem da revista comunicação empresarial 

de setembro do mesmo ano, o google divulgou que o orkut abriga 45 milhões 

de comunidades e que quase 54% dos usuários são brasileiros, seguidos pelos 

indianos (16,98%) e norte-americanos (15,10%).

somente no mês de setembro de 2008, segundo dados do instituto de pesqui-

sa comscore (apud turião, 2008), quase 21 milhões de visitantes únicos aces-

saram o orkut, no período, ficando conectadas mais de 496 minutos por mês, o 

que corresponde a 16 minutos por dia. outro dado destaca que cada indivíduo 

acessa o site 28 vezes por mês, o que significa praticamente todos os dias.

o diretor de comunicação do google Brasil, Felix Ximenes, em entrevista à re-

vista comunicação empresarial (2008), afirmou que as organizações utilizam-no 

para “(...) debates, divulgam eventos, verificam opiniões de seus produtos e servi-

ços e descobrem o que o cliente tem a dizer”. (na onda das redes sociais, 

2008, p. 14). Ximenes alerta que há muito potencial a ser explorado no site, pois 

várias empresas ainda não se acostumaram a utilizar novas formas de comunica-

ção com o público.

como curiosidades, as comunidades mais populosas do site, segundo a 

reportagem (ibid., p. 14-15), são:

l  em português, “eu amo a minha mãe”38, com cerca de cinco milhões de  

usuários.

l  em inglês, “nike”, com mais de 624 mil membros.
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39. disponível 
em: <http://www.

orkut.com.br/
main#community? 

cmm=62913>. acesso 
em 29/09/2010.

 40. página em que 
os usuários deixam 

recados e mensagens 
uns aos outros

l  em inglês britânico, “david Beckham”, com mais de 118 mil usuários.

só para se ter ideia do que significam os números acima, uma comunidade de 

nome “meu celular é Vivo”39 abriga mais de 115 mil usuários e debate ativamente 

tópicos relativos à marca e seus produtos.

a idade dos usuários do site está em sua maioria, se-

gundo a reportagem (ibid., 2008, p. 14-15), entre 18 e 25 

anos, com 61,38%; seguido pela faixa dos 26 aos 30, 

com 12,03%. Quanto aos interesses (vide gráfico 20), 

64,07% afirmam ser encontrar e/ou fazer amigos; 19,97% 

encontrar companheiros para atividades; 19,77% fazer 

contatos profissionais e 20,26% para fins de namoro. 

d´egmont (2009) elenca as áreas de maior uso no orkut: álbum de fotos, scra-

pbook40, página do perfil do usuário, lista de álbuns, lista de amigos, mensagens, 

comunidades e buscas. tais seções demonstram que os membros passam mais 

tempo vendo fotos e deixando mensagens que editando o seu próprio perfil.

Quando questiona, então, se as organizações devem criar perfis para se relacio-

nar, d´egmont (2009) responde que somente se houver fotos novas, atualizadas e 

interessantes para gerar buzz a ponto de ter bons recados para serem lidos. outra 

razão para se ter um perfil são promoções e concursos como forma de interação e 

vantagem para os usuários.

caso seja de interesse da marca estabelecer uma interação mais completa, 

d´egmont (ibid.) recomenda a criação de aplicativos – os social apps. porém, estes 

devem ser relevantes e não só almejarem a exposição da marca. os aplicativos têm 

como objetivos expor a marca, oferecer funcionalidades sociais, customização, in-

teração, o que pode levar à viralização.

pesquisa feita pelo netpop research, llc (noVo estudo, 2009), em abril de 

2009, para o google Brasil sobre as redes sociais no Brasil e o orkut, verificou-se 

que: 71% dos respondentes gostariam de ver anúncios que oferecem descontos 

ou cupons para lojas on-line; 59% dos participantes preferem anúncios com pro-

dutos e preços; 58% preferem anúncios de novos produtos, serviços ou marcas; 

55% optam por anúncios que oferecem descontos ou cupons para lojas off-line. 

ou seja, pela pesquisa é possível dizer que os usuários estão abertos a ofertas e 

cupons das organizações.

Gráfico 20 
- finalidade de 
uso da internet. 
fonte: revista 
Comunicação 
Empresarial, 
2008.
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41. <http://mixi.
jp/>. acesso em 
29/09/2010.
42. mensagem curta 
de texto. 

além disso, a pesquisa (ibid.) constatou que 95% dos entrevistados utilizam o 

orkut; grande parte dos usuários trocam informações sobre marcas, produtos e ser-

viços e tecnologia; em geral, entretenimento, viagens, empregos e telecomunicações 

são os produtos preferidos. trata-se de um indicativo para as organizações de que tal 

mídia social pode ser fonte de informações sobre as experiências que os usuários têm 

com as marcas ou pelo menos, a percepção que esses têm das empresas.

Quando questionados sobre os principais benefícios gerados pelos sites de redes 

sociais, os respondentes apontaram: reencontrar amigos, manter contato com dife-

rentes pessoas e expandir a rede de relacionamento. por isso, muitas vezes, é impor-

tante que a marca apenas monitore ou observe do que interfira em tais ambientes.

Quando o tema é o conteúdo postado relacionado a produtos e marcas, 69% 

afirmam que são informações sobre características do produto; 65% são recomen-

dações sobre um novo produto ou marca; 56% são perguntas sobre preços de 

produtos ou marca; 52% se referem a informações sobre uma empresa; e 51% 

são informações sobre o preço pago por um produto ou marca.

pelos dados relatados acima, fica difícil para uma organização negligenciar o que 

é falado sobre sua marca, produtos e serviços, em um dos principais fóruns de 

usuários de nosso país.

no Japão, o sucesso das mídias sociais é decorrente da precoce integração entre 

as versões móveis e para computadores pessoais, que ocorreu em 2004, por 

exemplo, com o mixi41, site de rede social mais acessado do país.

o relatório global Faces & networked places (2009, p. 12) destaca que os usuá-

rios acessam as redes sociais nos seus celulares por três formas: pelo navegador da 

internet móvel, pelas aplicações de download e por sms (short message service42). 

aplicações móveis para celulares como as para iphone tem papel substancial na 

ampliação do uso das redes sociais móveis, segundo o mesmo relatório.

2.10.2. o orkut e as organizações

telles (2006, p. 51-53) acredita que os usuários do orkut já têm a opção de re-

clamar de um determinado produto ou serviço sem precisar usar o serviço de 

atendimento ao cliente (sac): “comentários espontâneos de consumidores em 

comunidades estão se tornando uma opção ao consumidor, em vez do uso de 

canais tradicionais como e-mail e telefone”.
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43. usamos o termo 
aqui como sinônimo 
de públicos estratégi-

cos de interesse e 
relacionamento para a 

organização.

telles (ibid., p. 54) ao enfatizar a importância do orkut, reforça que as empresas 

terão de ouvir seus consumidores e stakeholders43 não apenas nos canais que elas 

criaram (sac) como também terão que buscá-los em outros ambientes. telles ar-

risca, inclusive, uma nova modalidade de marketing: “orkut Marketing” que con-

siste em ouvir opiniões das comunidades no orkut visando satisfazer suas neces-

sidades e estabelecer interação. É uma forma também de resolver mal entendidos 

e comunicar promoções, dar opiniões etc.

telles (2006, p. 63-66) ainda enumera, baseando-se na associação Brasileira de 

Marketing direto (aBemd), boas maneiras para estruturar ações de marketing nos 

sites de relacionamento:

l  atuar com ética tendo por bases preceitos da aBemd.

l  Opt in. É preciso ter permissão para prosseguir o relacionamento.

l  Opt out. toda mensagem precisa ter a opção de desistência da continuidade do 

recebimento da comunicação.

l  uso do endereço eletrônico para fins comerciais ou não.

l  tamanho dos arquivos limitado no corpo das mensagens ou nos anexos.

l  evitar auto-executáveis.

l  relevância.

l  Frequência. deixar o cliente escolher entre as opções de periodicidade de envio.

l  política de relacionamento. deixá-la explícita.

Quando questionado sobre como reagir a comentários negativos do orkut, tel-

les (ibid., p. 57-58) recomenda monitorá-los: “(...) o melhor caminho é o diálogo 

com o consumidor, já que ele não depende apenas dos canais de comunicação 

para ter sua voz ouvida”.

acreditamos que as comunidades dos sites de relacionamentos podem ser con-

sideradas como segmentos e devem ser tratadas de forma única, concentrando 

reforços comunicacionais nestes nichos de interesse.

novos canais de comunicação implicam em novas oportunidades de negócios, 

novos desafios e ameaças para as organizações. e novos nichos de atuação para o 

comunicador.

2.10.3. álbuns de fotos on-line

Fotolog vem de photography log que pode ser traduzido para registro de fotos. 
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com a popularização da fotografia digital com câmeras e telefones celulares, os 

diários fotográficos se multiplicaram. permite, assim como os blogs, comentários 

que acabam por contribuir na socialização dos integrantes.

no Flickr, as imagens são inseridas com palavras-chave que acabam por ser ob-

jeto das buscas e da classificação.

assim como nos blogs ou nos sites de relacionamento, muitos usuários inserem 

imagens de produtos, marcas, empresas e situações que ficam expostas à rede de 

relacionamentos destes perfis e podem influenciar a percepção que outros têm 

acerca de dada organização.

2.10.4. sites de relacionamento temáticos – myspace, linkedin

o site myspace permite que seus usuários criem páginas pessoais customizadas 

e contendo suas preferências. consolidou-se no ramo do entretenimento, abrigan-

do sites de bandas, artistas, celebridades, entre outros. os fandoms, lugares em que 

os fãs se encontram para trocar impressões e materiais sobre seus ídolos são am-

bientes comuns em sites como esse.

o linkedin é um site de rede social com propósitos de criação de redes  

de contato para fins profissionais. É possível criar um perfil inserindo experiên-

cias de trabalho anteriores e atuais e conectar-se a colegas que fazem parte da 

rede de contatos do usuário. também é possível receber e realizar recomenda-

ções a outros usuários e participar de páginas das empresas às quais o perfil 

esteja ligado.

esses tipos de site, junto com orkut e Facebook, permitem que pessoas ampliem 

seu círculo social e aprofundem contatos com pessoas com interesses afins, trans-

formando-se em catalisadores de oportunidades para os usuários.

2.10.5. Blogs

as oportunidades estão distribuídas ao longo da cauda longa 
que já se formou pelos tantos blogs, independentes ou não, pela 
web afora.  Favaretto apud Fontoura, 2008 (on-line)

são ferramentas de comunica ção usadas para a livre expressão de opiniões, 

pontos de vista, críticas e sugestões. terra (2006, p. 114) alerta:
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segundo o social media metrics definitions (2009, p. 4), os blogs são um tipo 

de website usado por indivíduos, grupos ou entidades de negócios para publicar 

opiniões e comentários de tópicos variados.

coutinho (2007, p. 12) acredita que a função destes tipos de ferramentas seja:

recuero (2004, p. 11) afirma que os blogs e fotologs podem ser considerados 

redes sociais na medida em que cada um deles representa um indivíduo ou um 

grupo e a exposição de sua individualidade.

Barabási (2003, p. 55-58) classifica um blog como um hub (nó) se ele possuir gran-

de quantidade de incoming links (links que apontam para si). recuero (2004, p.11), 

por outro lado, afirma que só são hubs se os links representarem algum tipo de co-

nexão entre os blogueiros. a autora destaca que um blog seria um hub social se 

muitas pessoas relacionam-se com o blogueiro pelo mecanismo de comentários.

defendemos, aqui, que as ferramentas colaborativas e coletivas da web facilitam 

os relacionamentos, sejam eles pessoais, profissionais ou corporativos. recuero (op.

cit., p. 12) afirma:

pesquisa para a agência de comunicação digital Buzz logic do instituto Jupiter 

research (araúJo, 2008B) revelou que metade dos leitores de blogs nos estados 

unidos extrai informações sobre produtos desses meios. Quem lê os blogs, segue 

para outras ações relacionadas à compra de produtos; lê resenhas na web (17%), 

busca mais informações (16%), e visita o site do fabricante do produto ou da loja 

que está vendendo (16%). números do emarketer (2008B) destacam que o nú-

Blogs de funcionários e presidentes, podcasts, fóruns de discussão ou outras ferramentas não são soluçõespara todos os 
problemas, mas são canais de comunicação viáveis para muitos propósitos, incluindo gestão do conhecimento interno, 
melhoria da reputação e da imagem externa e compartilhamento de informações e podem integrar o mix de estratégias 
e instrumentos de comunicação organizacional. além disso, não podem ser instrumentos exclusivos de 
relacionamento e sim, de complemento.

(...) reconhecer a muitos, como protagonistas nos processos participativos, representa mostrar-se de acordo 
com a ideia de que os conhecimentos são uma construção coletiva e que a inovação tão somente depende da 
genialidade da multidão.

a comunicação mediada por computador pode ser muito eficiente no estabelecimento de laços sociais porque  
facilita sua manuteção. (...) portanto, parece-nos que a comunicação mediada por computador pode facilitar  
a constituição de laços fracos e fortes.
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mero de consumidores influenciados pelos blogs vai aumentar em função do cres-

cimento da leitura destes veículos. a previsão é de que 67% dos usuários de inter-

net nos estados unidos leiam blogs em 2012.

Baker e green (2008, p. 46) afirmam que os blogs são apenas uma maneira de 

empoderar usuários com o “faça-você-mesmo”. os sites de redes sociais on-line 

oferecem formas diferentes de conhecer e trocar informações. os conectores so-

ciais estão mudando a dinâmica das organizações mundo afora, pela exposição e 

vulnerabilidade a que as submetem.

segundo estudo do technorati (2008), os blogueiros pessoais somam 70% da 

blogosfera, seguidos pelos pro-bloggers (blogueiros profissionais) com 46% do 

total e pelos blogs corporativos, com 12% do universo (vide figura 21).

2.10.6. microblogs

orihuela (2007) define os microblogs como sendo uma mescla de blogs, redes so-

ciais e comunicadores instantâneos. consideramos microblogs as manifestações de 

seus usuários em até 140 caracteres. o twitter é o maior expoente desta categoria.

o twitter é um serviço de origem norte-americana, criado em março de 2006, 

tornado público em agosto do mesmo ano pela “obvious”. permite postagens de 

até 140 caracteres e é considerado um dos gêneros emergentes no contexto digi-

tal (marcusHi apud lemos, 2008, p.2).

a página pessoal de cada membro do twitter contem as mensagens públicas emi-

tidas por indivíduos a quem ele segue. mensagens direcionadas são possíveis com o 

uso do @ antes do nome do destinatário ou usando-se o direct message (dm).

o twitter está se tornando uma ferramenta fundamental para as relações públi-

cas e uma excelente fonte de informações sobre as opiniões dos clientes, cada vez 

Figura 21 - A divisão dos 
blogs. fonte: Technorati, 2008

Blogs 
pessoais 
(79%)

Blogs corporativos (12%)

Blogs profissionais (46%)
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44. público que 
usa intensamente o 

serviço.
  45. o caso pode 
ser conferido (em 

inglês) em: <http://
markprobst.livejour-

nal.com/15293.html>. 
acesso em 29 set. 

2010.
  46. disponível em< 
http://oglobo.globo.

com/tecnologia/
mat/2009/04/21/
empresas-usam-

twitter-como-ferra-
menta-de-relacoes-
publicas-fonte-de-

informacoes-sobre-
clientes-755365974.
asp>. acesso em 12 

Jul.2010.

mais engajados no serviço. como possíveis usos, podemos citar a cobertura ao 

vivo de um evento; a disseminação de notícias; o estabelecimento de uma comu-

nicação entre integrantes de um grupo de trabalho, de forma coletiva e assíncrona, 

entre outros.

o twitter dá origem a novas linguagens de caráter colaborativo. a produção dos 

hipertextos, aí inseridos, altera o processo de autoria e o poder do discurso.  (le-

mos, 2008, p. 4)

o twitter não é, ao contrário do orkut, uma espécie de porta de entrada para a 

internet. os microblogs complementam as outras iniciativas web. segundo recue-

ro (2009B), os usuários do twitter estão concentrados em um nicho focado na 

especialidade da mídia on-line, ou seja, os heavy users44. como usos para os blo-

gueiros, destacamos: servir como fonte de informação que serão discutidas nos 

blogs; servir como medida de feedback, auxiliando-os a seguir conversações e 

perceber o impacto daquilo que publicam; servir como forma de divulgar o blog e 

as novas postagens.

a vantagem do twitter é que as postagens podem ser feitas pela web, mas tam-

bém por qualquer dispositivo conectado à internet. ainda não existem indícios 

para concluir se o atual sucesso se deve ao tamanho de sua exposição na mídia 

tradicional ou à sua adoção.

a amazon45 teve problemas sérios com usuários do twitter quando um deles 

descobriu que dois livros de conteúdo adulto haviam desaparecido dos rankings da 

loja e denunciou aos seus seguidores o fato. rapidamente, a amazon corrigiu o 

“problema” que afetava 57 mil títulos. Via twitter, a dell46 descobriu que os seus 

usuários não estavam satisfeitos com o teclado do modelo mini9, pois as teclas de 

apóstrofe e enter estavam muito próximas. a dell corrigiu a solicitação dos usuá-

rios no dell mini10. Já a empresa pizza Hut optou em transformar o profissional 

responsável pelo twitter em comunicador para as redes sociais.

Kugler (2008) acredita que a ferramenta deve servir para criar comunidades com 

clientes, fornecedores e funcionários, mas, mais do que isso, deve-se planejar uma 

estratégia para usá-la a favor dos negócios. Kugler ainda enumera cinco dicas do 

que deve ou não ser feito no twitter: definir um objetivo para o canal (contas dife-

rentes para objetivo distintos); seguir pessoas certas (além de acompanhar conver-

sas, seguir clientes, fornecedores, pessoas reconhecidas); ser interessante (mensa-
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(...) os atores escolhem seguir não apenas os amigos, mas aqueles twitters que podem trazer informações relevantes a 
respeito de assuntos de seu interesse. assim, a informação é especializada e de nicho, no sentido de que há uma 
busca pelas fontes que possam trazer informações novas para a rede social.

gens relevantes para a audiência); não ficar só dentro do twitter (migrar para blogs, 

álbuns, comunidades); usar as ferramentas certas (para buscar, referenciar e enviar 

mensagens diretamente, por exemplo).

são outras utilizações do microblog: consulta de metereologia, busca de empre-

go, motor de busca, conhecer pessoas, transmitir acontecimentos, encontrar exe-

cutivos de grandes empresas, encaminhar links interessantes, saber das últimas 

notícias, redirecionar tráfego para outras inicitivas web, inclusive sites, promover 

produtos e serviços, entre outros.

das funções listadas acima, discordamos apenas de contas diferentes para cada 

objetivo. pensamos que uma conta forte acompanhada de tags (etiquetas, palavras-

chave) possa tornar o apelido da empresa na ferramenta sólido e suficiente para 

dar conta de diversos temas ao mesmo tempo. no entanto, não é regra para que 

toda empresa mantenha apenas um único perfil.

rodney rumford (apud sass, 2009) afirma que 56% dos usuários de twitter 

utilizam a ferramenta com propósitos de negócios. também observa que os pe-

quenos empreendimentos estão usando o twitter para fazer propaganda e cita 

como exemplo o carrinho de venda de taco Korean (<http://twitter.com/Kogi-

BBQ>), em los angeles, em que o motorista “tuíta” onde estará com 20 minutos 

de antecedência e centenas de pessoas acabam por aparecer.

Java et al. (apud recuero, 2009B [on-line]) entende que uma das apropriações 

do twitter que parece ser relevante para o usuário brasileiro é o uso informacional. 

para recuero (2009B), 

em pesquisa feita por zago e recuero (apud recuero, 2009), 94% dos respon-

dentes costumavam clicar nos links divulgados no twitter. e 88% dos participantes 

costumam repassar as informações para outras redes sociais, o que comprova, para 

recuero (ibid.), a apropriação do twitter como fonte de influência. além disso, 79% 

dos respondentes disseram que ficaram sabendo primeiro de uma notícia no twit-

ter. a pesquisa também apontou que 95% dos pesquisados disse que sua rede 
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social no twitter é diferente ou parcialmente diferente de outras ferramentas sociais. 

isso significa para recuero (2009B) que se as redes são diferentes, multiplica-se o 

valor da informação “nova” obtida no twitter e replicada nos outros sistemas.

recuero (ibid.) arrisca-se até a dizer que como ferramenta de nicho, o twitter 

pode se tornar um ambiente onde são lançadas tendências, funcionando, portanto, 

não como instrumento social, mas também um espaço informacional imbuído de 

“(...) julgamentos de valor, de filtros, da própria rede social”. tal constatação implica-

ria em um twitter extremamente relevante enquanto mídia.

a agência de publicidade Bullet (2009) realizou uma pesquisa com 3268 brasi-

leiros usuários do twitter, de 27 a 29 de abril de 2009, com o objetivo de traçar o 

cenário do Brasil no microblog e mapear o perfil dos membros da ferramenta. 

sobre os usos que fazem da ferramenta, os usuários apontam: acompanhar o que 

outras pessoas comentam sobre os mais diversos temas, manter-se atualizados, 

trocar conteúdos e manter contato com os amigos. Basicamente, usam para com-

partilhar informações e links interessantes. 

pouco mais de 53% dos pesquisados responderam que acham interessantes 

ações publicitárias na ferramenta, desde que tenham relevância. cerca de 70% dos 

participantes respondeu que segue ou já seguiu perfis de 

empresas, eventos ou campanhas publicitárias. 

sobre a profissão dos participantes (vide gráfico 22), 

18,3% são estudantes; 16,68% são publicitários ou rela-

ções públicas; 12,76% são profissionais ligados à ciência, 

tecnologia ou programação. dos entrevistados, 59% pos-

suem blogs e 41%, não.

Quando perguntados sobre que outras ferramentas da internet utilizavam (vide grá-

fico 23, p. 77), mais de 90% apontaram orkut; 86,63% mencionaram Youtube; 59,27% 

apontaram os blogs; 49,79% indicaram o Facebook; 47,37% citaram o Flickr; 44,06% 

o Facebook; 34,18% o googlereader; 33,14% o myspace; 30,05% o Blip.fm; 29,01% 

o delicious; 23,10% o linkedin; 20,75% o Fotolog e 24,20% disseram outras. 

o estudo da Bullet (2009) também perguntou quais eram as atividades dos bra-

sileiros no twitter (vide gráfico 24, p. 77): 79,87% afirmaram compartilhar informa-

ções e links; 70,07% compartilha opiniões e críticas; 51,53% usam para falar o que 

estão pensando; 49,24% para conversar com pessoas diferentes; 38,71% para fa-

Gráfico 22 
– Profissão dos 
participantes da 
pesquisa. fonte: 
Bullet (2009)
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lar o que estão fazendo ou onde estão; 24,91% para divulgar projetos pessoais; 

21,63% para divulgar links de blogs pessoais e 17,63% para desabafar. 

 

segundo martins e leal (2009, p.102), no Brasil, os twitteiros são basicamente 

pessoas do mercado de comunicação e especialistas em tecnologia, sobretudo da 

cidade de são paulo (que é a quarta no ranking das cidades que mais acessam o 

serviço, ficando atrás de londres, nova iorque e são Francisco). no entanto, acredi-

tamos que esse cenário tenda a mudar e a absorver outros setores da economia.

2.10.7.  microblogs corporativos

Vale destacar que o twitter não deve servir para fazer campanha apenas, mas 

também estabelecer conversações. a ferramenta pode ser usada para rastrear o 
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sentimento dos internautas, para promover a organização, como também pode 

causar prejuízos à marca, caso não haja honestidade e transparência.

os usos corporativos mais proveitosos são para aquelas organizações que que-

rem compartilhar com seus consumidores informações que afetam diretamente 

em seus produtos e negócios.

segundo o guia twitter 101 (2009) elaborado pela própria ferramenta de micro-

blog, os usuários agregam valor em se conectando com negócios, pois:

l  compartilham suas experiências (positivos ou negativos)

l  dão retorno sobre fatos, eventos e lançamentos

l  discutem ideias de produtos

l  aprendem sobre negócios e ofertas exclusivas

l  conseguem atendimento

o próprio guia (tWitter 101, 2009) recomenda que os usuários corporativos 

antes de criarem ações, ouçam o que é dito sobre sua marca, produtos e serviços. 

também recomendam que a companhia busque por temas que a interessem.

em relação ao conteúdo, o guia twitter 101 sugere que as organizações publi-

quem dicas; links com histórias interessantes; ofertas exclusivas; usem de senso de 

humor; mostrem toque humano; e deem resposta e atenção às interações.

como melhores práticas, o guia recomenda construção de relacionamentos via 

twitter: ouvindo e respondendo comentários sobre sua organização; fazendo ques-

tionamentos; postando links interessantes para a audiência; usando um tom amigá-

vel e casual e, sobretudo, não enviando spam às pessoas. outra recomendação é 

alavancar a natureza em tempo real da ferramenta fazendo questões, solicitando 

retorno; procurando comentários sobre um lançamento; respondendo às demandas 

dos clientes rapidamente; engajando-se em discussões que envolvam a empresa.

2.10.8. redes sociais proprietárias

independente do desejo ou não das organizações, o fato é que os usuários co-

mentam sobre marcas, produtos, serviços, experiências em comunidades on-line. 

Vendo uma oportunidade nesta área, algumas empresas criaram comunidades 

próprias para se aproximarem de seus clientes, darem voz a eles e minimizar cus-

tos de outras formas mais onerosas de feedback. Há quem nomeie esse tipo de 

iniciativa de segmentação em mídias sociais, uma vez que são criadas iniciativas 
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específicas para um determinado público ou assunto e as pessoas se relacionam 

entre si em torno destes motes.

exemplos de redes sociais proprietárias direcionadas para público externo po-

dem ser vistas em: <http://mystarbucksidea.com> e <http://ideastorm.com>. am-

bas são redes que buscam coletar opiniões e ideias de seus usuários com fins de 

implementação nas respectivas organizações e estabelecimento de um clima cola-

borativo junto aos seus clientes e simpatizantes.

são páginas que visam formar comunidades de usuários em torno de temas de 

interesse da organização, como o Veiasocial, cujo objetivo é reunir doadores e re-

ceptores de sangue (<http://www.veiasocial.com.br/>) ou que versem sobre ela 

própria ou seus produtos e serviços, como a snacklife (<http://www.snacklife.com.

br/>), rede criada pela pepsico para os amantes de salgadinhos debaterem e suge-

rirem novidades.

2.10.9. Bookmarks (marcadores, agregador de favoritos)

trata-se de um serviço que agrega os sites favoritos de um determinado usuário. É 

uma maneira de se organizar e adicionar sites favoritos e condensar informações.

existe uma modalidade de bookmark que é social, ou seja, que permite que um 

usuário compartilhe seus favoritos com outras pessoas. como exemplos, podemos 

citar sites como digg, reddit, del.icio.us, Blink, Furl, stumbleupon.

para classificar os sites, basta adicionar tags (etiquetas, palavras-chave) que os 

caracterizem. se tivéssemos que adicionar tags a esta pesquisa, colocaríamos: mí-

dias sociais, internet, conteúdo gerado pelo usuário.

segundo Hellmann (2008), utilizar esses serviços pode ser uma maneira de au-

mentar a visibilidade de blogs, sites e programas de afiliados, pois pode expor 

melhor estes ambientes e levar a um aumento de tráfego.

2.10.10. wikis

os wikis são páginas nas quais os usuários da web podem editar o conteúdo. um 

dos exemplos de maior expressão é a <www.wikipedia.org>, em que usuários vão 

inserindo e/ou modificando conteúdos, mas todas as versões são preservadas. o 

conceito deriva de wiki-wiki, termo havaiano que significa veloz, célere. a proposta 

dos wikis é construir conhecimento de forma coletiva e colaborativa.
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no ambiente corporativo, podemos citar o Wiki da fabricante de celulares, Htc 

(<http://www.htcwiki.com.br/>), e da provedora de serviços de internet, locaweb 

(<http://wiki.locaweb.com.br/pt-br/página_principal>).

2.11. casos de mídia social

nos estados unidos, a general motors criou um site no qual o público era con-

vidado a criar comerciais para o chevy tahoe. diversos vídeos criticando o carro 

foram inseridos e a empresa não removeu do hotsite, procurando entender melhor 

os motivos das críticas.

segundo teich (2008, p. 114), entre fevereiro e março de 2008, a coca-cola pa-

trocinou a colocação de piercings em 280 jovens em clínicas especializadas em qua-

tro cidades brasileiras. a condição para ganhar o item era posar com a peça para 

uma foto a ser colocada em sites como Flickr e picasa. o diretor de marketing da 

coca-cola, ricardo Fort, justifica a ação como uma campanha com a “cara do jovem” 

de forma que ele se “apaixonasse pela marca”. algo como uma conexão física.

no Brasil, um professor universitário – maritônio Barreto de almeida – em 2002, 

pagou r$5,5 mil como parte da entrada de um Fiat stilo 1.8, porém o carro não 

chegou. depois de 51 dias de espera e nenhuma satisfação da montadora (mesmo 

após o envio de e-mails, fax e telefonemas), maritônio criou um site47 em que se 

vestiu de palhaço, e rapidamente ganhou notoriedade na rede. a Fiat foi à justiça 

para solicitar a retirada do site do ar, mas a essa altura, o caso já havia se espalhado 

e o desgaste da marca foi notável.

um outro caso que pode ser citado é o do acocholatado em pó nescau. o sabor 

tradicional que existe no país desde 1932 ganhou diversas versões nos últimos 

tempos o que acabaria “colocando de escanteio” o produto “original”. milhares de 

consumidores se organizaram em comunidades do orkut48 (“Queremos o nescau 

tradicional”, “Volta, nescau tradicional”) clamando pela volta do produto. a nestlé 

do Brasil então decidiu mudar os planos e manter o sabor tradicional nas pratelei-

ras e as comunidades foram informadas da decisão.

a mudança de planos não foi a opção da fabricante de perfumaria o Boticário. 

ao descontinuar o perfume “one of us”, a empresa deparou-se com uma comu-

nidade no orkut49 (Órfãos do one of us) solicitando a volta do produto. a empre-

sa então entrou em contato com a moderadora da comunidade e explicou que o 
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produto tinha uma alternativa diferente. a consumidora publicou a resposta da 

empresa na comunidade e o que poderia ter se tornado um problema para o 

Boticário acabou virando caso de sucesso no relacionamento das empresas com 

seus consumidores via redes sociais.

segundo nota do site Blue Bus (70% das grandes emppresas...;2008), 

uma usuária criou uma conta no microblog twitter sobre a exxon mobil e passou 

a publicar informações sobre o comportamento da empresa em relação a temas 

como aquecimento global e também a responder a perguntas de outros usuários. 

após esse episódio, a agência de branding estrangeira cow realizou uma pesquisa 

e detectou que 70% das grandes empresas no índice Ftse 100 (as 100 mais valio-

sas listadas na Bolsa de londres) não se preocuparam em criar perfis no twitter 

para proteger seus nomes e marcas.

o ceo da intel, paul otellini, instituiu um blog interno para estabelecer conver-

sações com seus funcionários e pediu aos 86 mil empregados que não levassem 

para fora da empresa os diálogos da ferramenta e obteve sucesso. ou seja, pode-

se concluir que envolvendo o público interno e tornando-os parte da iniciativa, 

corre-se menos risco de ter sua organização exposta negativamente.

a rede americana de lingeries Victoria´s secret criou um perfil50 no site de rela-

cionamentos Facebook com a finalidade de divulgar sua nova linha destinada ao 

público jovem. mais de 500 mil usuárias adicionaram a empresa como “amiga” 

para se comunicar com ela, ver fotos e vídeos, além de acompanhar as novidades. 

no entanto, Boyd (apud maia, 2008a, p.1) alerta: “se a empresa não tiver uma 

ligação forte com o internauta, só prejudicará a marca”.

a vinícola sulafricana stormhoek enviou a 185 representantes de redes sociais do 

reino  unido e irlanda garrafas de vinho. como resultado, apareceram 305 refe-

rências sobre o produto em blogs e a empresa aumentou seu faturamento de um 

milhão de dólares para dez milhões, em dois anos. (maia, 2008a)

depois de ter saído uma notícia de que o site de comércio eletrônico amazon 

reclassificou os livros envolvendo temas gays e lésbicos como sendo de conteúdo 

adulto, removendo-os dos rankings de venda e da busca principal, um forte protes-

to nos blogs e no twitter (tag #amazonfail) teve início. primeiro, a companhia atri-

buiu o problema a erros no sistema, depois assumiu que eram erros de cataloga-

ção que envolviam 57 mil livros cujos temas tratavam de saúde e sexo.
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em 2006, a dell computadores percebeu que quase 50% de todas as conversas 

on-line envolvendo a organização eram negativas. para reverter esse cenário, criou 

sites colaborativos e participativos51 como o ideastorm e o direct2dell que abriram 

canais de diálogo entre a organização e os consumidores. a dell também se vale 

do twitter52 como ferramenta de promoção e ofertas aos seguidores da marca. o 

apelido dell outlet (<http://twitter.com/delloutlet>) promove ofertas exclusivas aos 

seus seguidores e já conseguiu mais de três milhões de dólares em vendas pelo 

twitter. embora a dell reconheça que cada canal é único, também entende que o 

engajamento frequentemente migra entre os canais, por isso criou em seu blog 

(<www.direct2dell.com>) um post pedindo feedback sobre o dell mini estimulando 

a interação também no twitter (<www.twitter.com/dell_mini>).

os tons pessoal, honesto e real parecem ser os pilares dos relacionamentos entre 

organização e usuários nas mídias sociais. tais conceitos são extremamente segui-

dos por tony Hsieh, ceo da loja on-line de sapatos zappos.com, que acredita que 

a melhor publicidade é o boca-a-boca, por isso investe em atendimento de quali-

dade para que isso se replique natural e espontaneamente. conta com o twitter 

para potencializar esse boca-a-boca on-line: <http://twitter.com/zappos>.

outro caso de sucesso vem dos estados unidos quando a marca skittles alterou 

a página principal do seu site referendando-a à página da organização no twitter. 

o tráfego saltou 1322% e o burburinho em torno da atitude foi grande. pensando 

na continuidade da iniciativa, a marca migrou o link da página principal para o Fa-

cebook e depois para a Wikipedia.

a companhia de software sap combina programas de mídia social públicos e 

internos. possuem blogs internos, wikis colaborativos e um microblog interno deno-

minado “shout it”, além de uma rede social profissional interna, como o LinkedIn, 

chamada Harmony. simultaneamente, a companhia gerencia três grandes comu-

nidades que possuem blogs, wikis, vídeos on-line, fóruns, etc. a sap criou um 

apelido no twitter (<www.twitter.com/saplistens>) que convida os consumidores a 

falar com a empresa.

o primeiro canal lançado pela starbucks foi mystarbucksidea.com em que as 

pessoas submetem, comentam e votam nas ideias favoritas que viram melhorias 

reais na organização. para a empresa, cada canal é diferente e requer desenvolvi-

mento e facetas diversas.
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a empresa organizadora de eventos Hsm utiliza o twitter52 para divulgar artigos 

do seu portal, novos palestrantes, cobertura ao vivo dos eventos, para enquetes 

com seguidores e para esclarecer dúvidas sobre a companhia.

a nokia oferece o sistema de assistência aos clientes e dicas pelo <www.twitter.

com/nokiaguru>. o hipermercado Wal-mart (<http://twitter.com/mundowalmart>), 

além de prestar serviço ao consumidor, divulga promoções temporárias e princi-

pais lançamentos. a empresa já começa a se relacionar com seus clientes que têm 

dúvidas, divulgar promoções para o público que os segue, assim como a concor-

rência: <www.twitter.com/tudoextra>.

a cadeia de sorveteria britânica tasti-d-lite (<http://twitter.com/tastidlite>) obtem 

feedback de seus clientes via twitter e por vezes os surpreendem com entregas de 

sobremesas.

o jornalista e hub das mídias sociais marcelo tas fez um acordo publicitário com 

a companhia telefônica para que postagens sobre um novo serviço da empresa 

fossem feitas. a escolha do apresentador se deu pelo poder de influência e dissemi-

nação de tas no microblog. no entanto, a ação não foi bem aceita pela comunidade 

que exigia do jornalista uma resposta ao não-funcionamento do serviço. o fato foi 

noticiado pela grande imprensa, inclusive internacional (the Wall street Journal54).

conta o diretor de marketing da tecnisa, romeo Busarello (apud Fernandes, 

2009, p. 47), que certa vez um cliente havia comprado um apartamento na planta 

e pagara 75% do imóvel durante a construção. o restante, ele financiaria junto a 

um agente imobiliário. no dia da entrega do imóvel, o cliente queria receber as 

chaves sem ter pago 100% do bem. indignado, ele afirmou que criaria uma comu-

nidade no orkut “eu odeio a tecnisa”55. outro problema ocorreu quando um 

corretor de imóveis sugeriu ao diretor de marketing que digitasse tecnisa no goo-

gle. no terceiro resultado de busca, havia um post de um cliente indignado com a 

cobrança de juros por parte da empresa. o fato é que aquela manifestação nega-

tiva estava afetando a decisão de compra de um outro cliente. o fato levou o dire-

tor (ibidem) a concluir que: “(...) antes do advento das redes sociais o usuário 

usava o ‘fale conosco’ para ser ouvido pelas empresas, hoje ele usa as redes sociais 

e ‘fala para todos’”.

 após oferecer um panorama das redes sociais, partiremos agora para a defini-

ção do conceito central desta tese: o usuário-mídia, que buscaremos descrever e 
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elucidar no próximo capítulo. tal usuário é a figura chave que produz e comparti-

lha conteúdos (relacionado ou não às organizações), influencia outras pessoas e 

acaba por se constituir em um público importante para áreas de comunicação, 

marketing, pesquisa etc das organizações.



85
                             usuário-mídia

tese de doUtorado

o objetivo deste capítulo é caracterizar o usuário-mídia e analisar sua proximida-

de com termos ou conceitos defendidos por autores de respeito no mundo digital. 

por isso, iniciaremos com uma definição própria e partiremos para conceituações 

de tais autores a fim de reforçar nossa visão a respeito do usuário-mídia.

estamos na era da midiatização dos indivíduos, na possibilidade de usarmos mí-

dias digitais como instrumentos de divulgação, exposição e expressão pessoais. daí 

o termo usuário-mídia. cada um de nós pode ser um canal de mídia: um produtor, 

capítulo 3
usuÁrio-mÍdia

os homens buscam, na sociedade moderna, lutar pela sua identidade. pela palavra, ao se converter em autor, o 
indivíduo/sujeito da enunciação sofre um apagamento no discurso – ele é enunciador e enunciatário de todos 
os outros discursos sociais que circulam no universo. (Baccega, 1998. p. 104)
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criador, compositor, montador, apresentador, remixador ou apenas um difusor dos 

seus próprios conteúdos.

entendemos que o usuário-mídia é um heavy user tanto da internet como das 

mídias sociais e que produz, compartilha, dissemina conteúdos próprios e de seus 

pares, bem como os endossa junto às suas audiências em blogs, microblogs, fóruns 

de discussão on-line, comunidades em sites de relacionamento, chats, entre outros. 

acreditamos que existam níveis de usuário-mídia: os que apenas consomem con-

teúdo e replicam; os que apenas participam com comentários em iniciativas on-line 

de terceiros; e os que de fato produzem conteúdo ativamente.

a partir daqui, iremos pontuar os pensamentos de alguns autores a fim de sus-

tentarmos nossa tese do usuário-mídia como usuário ativo da internet.

no ciberespaço, cada sujeito é efetivamente um potencial produtor de informação: 

serviços colaborativos de informação, comunidades, blogueiros ou microblogueiros 

– que vivem o fato e relatam em suas páginas pessoais. (lemos, 2008, p.3)

a cultura da criação, para deuze (2009, p.22), está se tornando rapidamente o 

centro da atividade industrial e individual na emergente economia cultural globali-

zada. para ele (ibid., p. 23), a mídia sob qualquer formato ou tamanho, amplifica e 

acelera esta tendência, pois não apenas consumimos a mídia digital, bem como 

vivemos nela. e isso ocorre de tal modo que a nossa “dieta” midiática caminha mais 

para a produção desta do que para o simples consumo. a tecnologia é central no 

trabalho da mídia atual, alerta deuze (2009, p. 31).

Vale aqui utilizarmos a concepção de castells sobre contra-poder. o autor (2007, 

p. 239) entende poder como a capacidade estrutural de um ator social se impor 

sobre outros. todos os sistemas institucionais refletem relações de poder assim 

como seus limites que são negociados por processos históricos de dominação e 

contra-dominação. Já o contra-poder é visto por castells (ibid) como a capacidade 

dos atores sociais de desafiar e eventualmente modificar relações de poder institu-

cionalizadas na sociedade. em política, credibilidade e confiança são fundamentais 

para a tomada de decisão e como consequência, surge um mercado de interme-

diários que pode proliferar, deturpar, manipular ou fabricar informações. podemos 

estender essa concepção para os usuários-mídia que servem como esse mercado 

intermediário entre as organizações, marcas, produtos e a opinião pública. a dinâ-

mica do contra-poder, para castells (2007, p. 258), que são novas formas de mu-
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dança social e emergência política alternativa, pode se valer das novas redes de 

comunicação horizontal específicas da infraestrutura organizacional da sociedade 

em rede. os detentores de poder perceberam que a comunicação digital ganhou 

força e entenderam que precisam estar presentes nas comunicações horizontais.

montardo (2009, p. 4) atribui outra nomenclatura aos usuários-mídia: produsers 

e prosumers. Bruns e Jacobs (apud montardo, 2009, p. 4) apontam que os 

produsers definem os “usuários de ambientes colaborativos que se comprometem 

com conteúdo intercambiável tanto como consumidores quanto como produto-

res”, fazendo o que os mesmos autores classificam como produsage (produção ou 

uso). Já a terminologia prosumer foi primeiramente citada por tofler (1990) e signi-

fica consumidor profissional em que o retorno de suas necessidades, gostos e im-

pressões das organizações culminam no desenvolvimento de novos produtos e 

serviços.  Já os produsers afetam diretamente no modo de produção capitalista, 

interferindo diretamente na reputação e na imagem das corporações.

Quando a atividade do usuário neste ambiente participativo for menos classifica-

da em termos de consumo e mais em termos de produção, o termo adequado, 

para dijck (2009, p. 46) é prosumption ou wikinomics, e suas bases são leadbeater 

(2007) e tapscott & Williamns (2006), respectivamente. além disso, para dijck 

(2009, p. 46), com a emergência de sites que permitem que o consumidor crie 

conteúdos, as organizações mudaram a órbita de seus interesses das atividades de 

consumo para as de produção, dando aos usuários mais poder sobre o conteúdo 

pela adição de valor que isso traria aos negócios.

a pesquisadora dijck (2009, p. 42) acredita que os usuários sejam referidos como 

os internautas ativos e contribuidores da internet, aqueles que dedicam certo esforço 

criativo e o fazem fora de sua rotina ou atividade profissional. termos como produser 

e co-criadores acabaram por adentrar no cenário acadêmico para explicar o cresci-

mento do poder de geração de conteúdos dos internautas, segundo Bruns (2007).

Benkler (2006, p. 126) classifica esse novo consumidor como sendo aquele usuário 

mais ativo e produtivo que os consumidores da economia industrial da informação.

o internet advertisign Bureau (iaB) afirma que a principal mudança promovida 

por esse usuário-mídia é a reação das audiências em relação aos conteúdos, alte-

rando a postura em relação à comunicação organizacional, aos conglomerados de 

mídia e à forma de acessar a informação. nesse sentido, aponta montardo (2009, 
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p. 5) o the cluetrain manifesto postula 95 teses sobre como o mercado mudou 

em função da capacidade de conversação das pessoas na internet e sobre como a 

comunicação também deve se alterar por conta disso.

chris anderson (2006), autor do Best-seller A Cauda Longa, classifica esse usuá-

rio-mídia como os novos formadores de preferências por se expressarem nas mais 

variadas plataformas on-line e em sistemas de recomendação e influência.

muniz sodré (2006) defende uma teoria que define a mídia não como transmis-

sora de informações, mas como ambiência, como forma de vida, como um bios 

midiático. nesse sentido, caracterizamos o usuário-mídia como aquele que não 

apenas que transmite informações, mas que per si transforma-se em um veículo de 

mídia, em meio, em comunicação.

Barichello (2009, p. 347) utiliza a mesma noção de mídia de muniz sodré, que 

inclui tanto os meios quanto os hipermeios (ou meios digitais) e que pode ser en-

tendida como canalização e ambiência, estruturado com códigos próprios.

um autor que é avesso à produção de conteúdos por internautas é andrew Keen 

(2009). ele acredita que à medida que a mídia convencional tradicional é substitu-

ída por uma “imprensa personalizada”, a internet torna-se um espelho de nós 

mesmos e em vez de buscarmos notícias, informação ou cultura, passamos a utili-

zá-la para sermos de fato tudo isso. Keen ainda chama as mídias sociais de “santu-

ários para o culto da autotransmissão” e de “repositório de nossos desejos e iden-

tidades individuais”. apesar de crítico da internet (a internet, a seu ver, pode ser um 

acúmulo de tolices produzidas por narcisistas ansiosos), as afirmativas acima só nos 

ajudam a demonstrar que de fato temos um usuário que se tornou mídia.

no entanto, Keen (2009) faz um alerta de que público e autor estão se tornando 

uma coisa só e podemos estar transformando nossa cultura em cacofonia. ele se 

refere ao esvaziamento do papel dos especialistas e a emergência dos palpiteiros 

da web que estão isentos de controle, fiscalização, abrindo-se um território livre 

para plágio, calúnia, boataria e propaganda.

ainda assim, apesar do conteúdo que pode ser considerado de baixa qualidade 

existente na internet, acreditamos que o usuário-mídia, termo que cunhamos para 

designar o internauta comum que produz conteúdos, tem voz pelas ferramentas 

colaborativas e interativas da web, interfere na comunicação e na estratégia das 

organizações.
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prova disso é o estudo feito pela edelman e technorati (2006)56. confiar em 

pessoas comuns como fonte de informação dobrou neste estudo. a justificativa 

atribuída pelo estudo é pelo fato de que amigos, família e funcionários são agora 

considerados os mais importantes e confiáveis porta-vozes, tendo duas vezes mais 

credibilidade que os presidentes. richard edelman (edelman & tecHnorati, 

2006) chama esse padrão de “network of cross influence” (rede de influência cru-

zada). trata-se de uma rede dinâmica, de troca de informações entre o mundo real 

e o virtual em que todos os participantes demandam voz. em outras palavras, 

aqueles que eram a base da pirâmide de influência, possuem agora uma variedade 

de ferramentas que permitem compartilhar informações e opiniões on-line.

Jenkins (apud deuze, 2006, p. 692) argumenta que a simbiose entre como as 

pessoas produzem e consomem mídia pode ser vista como coexistente. as com-

panhias de mídia estão aprendendo a acelerar o fluxo de conteúdo para expandir 

as oportunidades de lucro, alcançar mercados de nicho e reforçarem o compromis-

so com suas audiências. os consumidores, segundo Jenkins, usam diferentes mí-

dias para ter mais controle e para interagir com outros consumidores.

com a emergência dos aplicativos da web 2.0, Jenkins (2006, p. 24) vê uma 

mudança de paradigma na forma como o conteúdo é produzido e circulado/dis-

tribuído: “audiências, empoderadas por essas novas tecnologias, ocupando um 

espaço na intersecção entre a velha e a nova mídia, estão demandando o direito 

de participar dentro da cultura”. e essas audiências têm essa chance justamente 

pelas ferramentas quase sempre gratuitas da web 2.0 que as permitem produzir, 

compartilhar, distribuir conteúdos. o resultado é uma cultura participatória em que 

o cidadão comum tem a possibilidade de manejar tecnologias que antes eram 

privilégio das organizações capitalistas e que, segundo Jenkins (ibid., p. 215), ainda 

oferecem ao usuário a possibilidade de negociar seus relacionamentos com as 

companhias de mídia.

obviamente devemos ser críticos e pensar que não foi a tecnologia digital que 

tornou a todos participantes. um repórter do periódico guardian (apud diJcK, 

2009, p. 44) observou que de cada 100 pessoas on-line, uma cria conteúdo, dez 

interagem com ele (comentando ou oferecendo incrementos) e os outros 89 ape-

nas veem, ou seja, continuam como espectadores passivos. ainda assim, vale res-

saltar que, embora não produza, está consumindo este conteúdo e pode se in-
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fluenciar (positiva ou negativamente) em relação à empresa, produto, serviço etc. e 

é ainda um potencial consumidor para a marca. desenhamos a teoria do jornalista 

na figura n. 28, página 94.

por outro lado, andrew Keen (2007) acredita que essa cultura do amador tenha 

ou vá destruir ainda mais o sistema de conteúdo pago e também de profissionais 

que se dedicavam a isso. Keen vai além afirmando que amadores e profissionais 

não podem co-habitar o mesmo sistema cultural. apesar de Keen se preocupar em 

defender a cultura e os artistas e pensadores, a realidade midiática digital promo-

vida pelas redes sociais on-line é algo irreversível e impassível de retrocesso.

Jenkins (apud deuze, 2006, p. 695) entende que seu livro “cultura da conver-

gência” foi pensado para gestores, produtores, designers e desenvolvedores a fim 

de provar para eles que os projetos colaborativos existem e que suas audiências 

são co-criadoras de conteúdo e de experiências. deuze (ibid.) afirma que Jenkins 

usa a convergência como um conceito “guarda-chuva” que inclui aspectos tecno-

lógicos, culturais, econômicos e políticos. Bauman (apud deuze, 2006, p. 696) 

argumentou que nossa percepção de continuidade e aceleração da mudança não 

são mais quebras na rotina, mas se tornaram a condição estrutural da vida contem-

porânea líquida: nós vivemos sob condições de permanente evolução. e isso fatal-

mente inclui o nosso consumo e produção das informações.

scoble et al (2009, p. 4) chamam a emergente geração on-line, que nós aqui 

chamamos de usuários-mídia, de “gen o” que representa os argumentos mais 

convincentes para se transformar uma organização em uma “corporação conver-

sacional” (conversational corporation).

o estudo produzido pela deloitte “mídias sociais nas empresas” (2010) demons-

trou o diagrama (abaixo) que resume o perfil do novo consumidor social, que a 

nosso ver é o usuário-mídia, que conecta outros por meio dos canais e ferramentas 

on-line e que se expressa e afeta decisões de compra em função deles.

 trata-se de um usuário que vai além da comunicação tradicional para se infor-

mar, analisa opiniões de outros em sites de mídia social, acompanha rankings e 

conteúdos de pessoas desconhecidas e tem expectativas superiores em relação ao 

meio on-line.

prova disso são pesquisas, por exemplo, feitas pelo iBope inteligência (couti-

nHo, 2009) que indicam que as recomendações de outros consumidores em si-
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tes de lojas, blogs e comunidades supera a 

propaganda tradicional em rádio, tV e jor-

nal para os heavy users brasileiros. os sis-

temas de recomendação e influência per-

mitidos pelas mídias sociais já se tornam 

algo que as organizações que querem fi-

delizar e mesmo vender para seus consu-

midores não podem negligenciar.

coutinho (2009) ainda indica que estu-

dos sobre credibilidade realizados nos es-

tados unidos e europa mostram que 

quanto mais intensa a utilização de um meio, maior seu peso na formação de opi-

niões. ou seja, se somos o povo que mais horas passa na web, a tendência é que 

esta mídia venha a se tornar (se já não se tornou para muitos) a fonte de referência 

e decisão de compra.

raquel siqueira (apud teicH, 2008, p. 118), diretora do instituto ipsos, explica 

que o acesso dos jovens à tecnologia e às redes de relacionamento transformou-os 

em consumidores militantes que não hesitam em atacar empresas e marcas, caso 

se sintam prejudicados ou enganados.

de acordo com os resultados das pesquisas feitas pelo iBope inteligência (vide 

gráfico 26), 37% dos usuários pesados de internet consideram muito importante a 

opinião de consumidores em sites de loja; 31% apontam a propaganda em portais 

como fundamental e 23% indicam as opiniões de consumidores em blogs como 

sendo de crucial importância.

   

Figura 25 
- o novo 
consumidor 
social 
(PESQuiSA 
mÍDiAS 
SoCiAiS/
DELoiTTE,  
2010, p.6)

Gráfico 26 - usuários pesados de internet e as fontes de informação "muito importantes" antes  
da compra de um produto ou serviço on ou offline. fonte: Coutinho, 2009/ibope inteligêncial
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pesquisa feita pela Forrester research questionou pessoas sobre sua confiança 

em alguns elementos como e-mail de pessoas conhecidas, resenhas, motores de 

busca, páginas amarelas, jornais impressos, rádios, wikis, blogs, entre outros. e o 

que se pode extrair do gráfico abaixo é que os consumidores confiam muito mais 

em pessoas próximas e resenhas de indivíduos comuns do que em iniciativas das 

companhias nos meios tradicionais de comunicação, como rádio, tV e impressos.

talvez a conclusão a que podemos chegar é de que as organizações têm que 

estar em determinados ambientes com fins de interação e atendimento, mas não 

são fonte confiável de informações (vide figura 27 e a crediblidade das organiza-

ções como fonte de informação). e para transformar esse cenário, acreditamos que 

deva existir uma mudança completa de postura no discurso e na prática das orga-

nizações: informações meramente mercadológicas, unidirecionais e com fins ape-

nas de convencimento de compra não têm espaço para o usuário-mídia que aceita 

as organizações desde que elas estejam dispostas a dialogar, realmente.

 

coutinho (2009) acredita que a web seja propulsora dos processos tradicionais 

de sociabilidade e desenvolvimento de confiança que antes eram baseados na 

mídia de massa ou na interação face-a-face. cita um estudo da universidade da 
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Figura 27 
- Confiança das 
pessoas em 
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de comunicação. 
fonte: forrester 
research
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57. Socialcast é 
um termo criado 
para descrever 
mudanças na maneira 
como pessoas 
se comunicam e 
interagem depois da 
internet e das mídias 
sociais. o socialcast 
já acontecia antes 
da internet porque 
precisa apenas de 
pessoas conectadas 
entre si para isso. 
porém, ganhou novas 
dimensões com a 
rede e sua capacidade 
de expansão. em 
suma, podemos 
definir o socialcast 
como a modalidade 
comunicativa de 
muitos para muitos

califórnia que evidencia que a credibilidade da informação encontrada na web 

depende da exposição a outros tipos de informação. os meios tradicionais, portan-

to, dividem importância com as demais mídias no processo de formação de ima-

gem de marca e intenção de compra.

o autor também destaca que antes era “custoso” e difícil para o consumidor 

encontrar segundas e terceiras opiniões sobre um produto, bem ou serviço que 

desejava comprar, o que hoje é substituído pela internet. resta às organizações 

criarem cenários favoráveis para a formação de opiniões positivas em torno de 

produtos, ideias e serviços.

um conceito que se relaciona ao de usuário-mídia é o de capital social. o  

conceito articulou-se com pierre Bordieu (1998, p. 67) que definiu o termo como 

“o conjunto de recursos atuais e potenciais que estão ligados à posse de uma 

rede durável de relações mais ou menos institucionalizados de interconhecimen-

to e inter-reconhecimento”. o termo capital social é um conceito que permite 

entender as motivações para comportamentos cooperativos e formas de inte- 

gração social.

coutinho (apud Fernandes, 2009, p. 51) aposta que a construção de reputa-

ção em tempos de comunicação baseada no socialcast57 passa por categorias como 

o relacionamento, as normas compartilhadas, o conhecimento e a confiança ele-

mentos já utilizados pela análise sociológica tradicional. para simplificar o conceito 

de capital social, coutinho (ibid.) assim o resume: é o conjunto de habilidades, 

atribuições e conhecimentos que permitem a um indivíduo influenciar as opiniões 

dos outros. transportando o conceito para o ambiente corporativo, é possível dizer 

que as marcas devem propiciar aos indivíduos aumento do capital social de forma 

que consigam atingir consumidores potenciais.

em outras palavras, os embaixadores ou advogados da marca podem utilizar o 

seu capital social para influenciar a decisão de compra dos consumidores que usam 

redes sociais on-line. assim, elementos como alcance, frequência e lembrança divi-

em última instância, uma marca é informação sobre uma empresa, produto ou serviço. e a informação é a ‘moeda’ 
das redes sociais. no médio prazo, não é preciso ser um gênio da matemática para perceber que se uma marca não 
fornece valor para os consumidores neste espaço, vai ter de pagar cada vez mais caro para conseguir influenciar a 
decisão de compra através de outros meios. (coutinHo, 2009ª [on-line])
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dem espaço com a capacidade de aumentar o capital social dos consumidores em 

um contexto midiático cada vez mais importante para os mercados de consumo.

existem diferentes níveis de interação e participação do usuário-mídia, conforme 

se vê a seguir:

 

a maioria dos usuários apenas consome conteúdo (vide figura 28). no entanto, 

a diferença para a mídia tradicional é que ainda que não produzam, têm ferramen-

tas e possibilidade de fazê-lo, se quiserem.

aqui se delineia um contraponto à cultura do controle: nesta mídia – web – o 

usuário tem total condição de produzir seu próprio conteúdo ou escolher as fontes 

que quer para se informar, entreter ou interagir. e tais fontes não necessariamente 

estão a serviço dos meios de comunicação tradicionais, podendo ser blogs, micro-

blogs ou comunidades inteiramente lideradas por outros usuários comuns. as or-

ganizações perdem, portanto, a primazia do controle da informação, passando a 

dividi-lo com internautas e outros entes.

3.1. Spreadable media 

um dos conceitos que sustentam o nosso termo usuário-mídia é o de Jenkins (2009 

[on-line]), por ele denominado de spreadable media, algo como mídia espalhável.

Barabási (2003a) atribui a difusão epidêmica de informações na web aos conec-

tores, aos indivíduos bem conectados em uma ou mais redes sociais. são os mais 

Figura 28 - Pirâmide 
de interação e 
participação do 
usuário-mídia. fonte: 
comScore, dezembro 
de 2008
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58. Viral, aqui 
no texto, significa 
mensagem ou 
informação com 
grande capacidade  
de disseminação  
e difusão.

o conceito de “espalhável” preserva muito do que era útil em seus modelos anteriores. (...) ele reconhece  
os caminhos que teóricos como Van der graaf ou Knoebel e lankshear utilizaram para revisitar os conceitos passivos 
e estáticos de “memes” e “viral” para refletir sobre a realidade dessa nova web social, ao mesmo tempo que sugere 
que esse paradigma que emerge é substancialmente tão diferente das conceitualizações iniciais que exige uma nova 
terminologia. esse novo modelo “espalhável” permite evitar o uso das metáforas como “infecção” e “contaminação”, 
que superestimam o poder das empresas de mídia e subestimam o dos consumidores. (...) nesse modelo emergente, 
os consumidores exercem um papel ativo em “espalhar” conteúdo ao invés de serem hospedeiros passivos de mídia 
viral: suas escolhas, seus investimentos, suas ações determinam o que gera valor no novo espaço midiático.

importantes twitteiros, blogueiros e moderadores de comunidades que têm auto-

ridade por sua influência e capacidade de viralização de mensagens.

recuero chama esse conceito de disseminação de informações de meme (2009a, 

p. 123). o termo foi cunhado por richard dawkins (“o gene egoísta”), em 1976, 

para definir aquilo que era produto da replicação de ideias. o meme seria uma 

unidade de informação que passa de um cérebro a outro, por imitação e heredita-

riedade. recuero afirma que o estudo dos memes está ligado diretamente ao es-

tudo da difusão da informação e que tipo de ideia sobrevive. Blackmore (apud 

recuero, 2009a, p. 123) afirma que a ação de replicar é uma forma de apren-

dizado social pela imitação. 

uma ideia que se propaga na rede por meio das mídias sociais pode ser analisa-

da sob o aspecto da quantidade de nós que a publicaram, indicando o caminho da 

difusão da informação e a caracterizando ou não como viral58.

para recuero (2009a, p. 130), a autoridade, a popularidade e a influência são im-

portantes para o estudo da difusão de informações nas redes sociais porque auxiliam 

a compreensão de como e por que estas são espalhadas. a popularidade e a visibili-

dade, por sua vez, respondem pelo alcance da propagação de uma informação viral 

na rede. a reputação e a autoridade conferem valor e influência. (ibid., p. 123)

Jenkins (2009 [on-line]) explica o seu conceito de mídia espalhável 

            (spreadable media):

outra visão para o conceito de spreadable media, a nosso ver, é o de ciberativis-

mo de ugarte (2008, p. 55) como sendo toda a estratégia que persegue a mudan-

ça da agenda pública, a inclusão de um novo tema na ordem do dia da grande 

discussão social, mediante a difusão de uma determinada mensagem e sua propa-

gação via boca-a-boca multiplicado pelos meios de comunicação e publicação 

eletrônica pessoal. o ciberativismo, para ugarte (2008, p. 55), não é uma técnica, 
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59. Vide definição 
página 40.

mas sim uma estratégia que visa atrair leitores de um blog ou fórum, por exemplo, 

esperando que estes se encarreguem de disseminar a notícia para suas listas de 

contato e também se juntem à causa.

o ciberativismo, por sua vez, possui dois modelos básicos: a lógica de campanha 

em que se constrói um centro, propõem-se ações e difunde-se a ideia; e o swarming, 

que se caracteriza por um grande debate social construído com consequências im-

previsíveis. ou seja, na segunda forma de estratégia, inicia-se um tema e trabalha-se 

para que ele ganhe a preferência das pessoas e acarrete em uma ciberturba59 ou em 

um novo consenso social, sem qualquer controle ou possibilidade de finalizá-la. as 

ciberturbas, em geral, nascem de temas polêmicos não provocados pelas autorida-

des, o que acaba por deixar mais frequente o primeiro modelo em que se busca 

uma adesão a uma campanha pensada estrategicamente por um nó organizador.

encaramos a mídia espalhável como um recurso que os usuários-mídia possuem 

na rede quando tem em mãos conteúdos relevantes. ou seja, quando os conteú-

dos chamam a atenção se tornam viralizáveis entre os usuários-mídia.

3.2. memes

dawkins cunhou o conceito de meme, em 1976, comparando a evolução cultural 

com a evolução genética, sendo o meme, o gene da cultura que se perpetua pelos 

seus replicadores, que são as pessoas, por imitação (recuero, 2007, p.23).

para que um meme sobreviva, dawkins e Blackmore (apud recuero, 2009a, 

p. 124) apontam características essenciais: longevidade (permanência no tempo), 

fecundidade (capacidade de gerar cópias) e fidelidade da cópia (capacidade de 

gerar cópias semelhantes à original).

na internet, há um ambiente propício à propagação dos memes, mas são as 

pessoas que os replicam. por isso, os memes se disseminam pelas redes sociais na 

web, impactando-as, a partir das interações entre pessoas.

porém, não utilizaremos e nem nos pautaremos por este conceito nesta tese. ele 

figura aqui para efeitos didáticos e para que registremos sua existência.

3.3. Socialcast

na era do broadcast60 e da comunicação unidirecional, as pessoas não tinham tanto 

protagonismo ou pelo menos tantas chances de expô-lo como neste mundo 2.0. ara-
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nha (apud Fernandes, 2009, p. 29) afirma que, antes da web, escrever era um 

processo em que o autor compartilhava ideias, conhecimentos e pontos de vista sob o 

formato de broadcast. nos dias de hoje, vários autores compartilham com muitos outros 

de forma dialógica, o chamado socialcast: “só conseguimos engajar pessoas nas causas 

de nossas marcas quando as deixamos participar, como co-autores ou criadores da 

linguagem apropriada à sua rede social” (aranHa apud Fernandes, 2009, p. 30).

a comunicação mercadológica, segundo coutinho (ibid, p. 49), é desenvolvida e 

avaliada por três medidas: alcance, frequência e lembrança. porém, essas métricas 

se mostram insuficientes para convencer e mobilizar o internauta. os avanços nas 

tecnologias de hardware e software a partir do final dos anos 90 fomentaram um 

novo formato de comunicação denominado socialcast e que se baseia no formato 

interativo “muitos para muitos”. obviamente tal tipo de interação sempre existiu, 

porém sua amplitude, velocidade e durabilidade são inéditas.

o socialcast se conecta com o conceito de usuário-mídia na medida em que inter-

nautas produzem e distribuem conteúdos entre si, seguindo o modelo de pulveriza-

ção de informações de muitos para muitos, exatamente a lógica do termo inicial.

3.4. como a comunicação organizacional é impactada pelo usuário-mídia

a tecnologia da informação invadiu o espaço da atividade de relações públicas e 

modificou a relação entre comunicadores e público. o poder de comunicar, antes 

restrito aos grandes grupos de mídia e aos conglomerados corporativos, passa a 

estar também nas mãos do público.

um pensamento que resume, a nosso ver, como a comunicação tem seu pano-

rama modificado diante dos conteúdos gerados pelos internautas é de marcelo 

coutinho (apud rodrigues & arrais, 2008 [on-line]: “as pessoas não acredi-

tam mais em propagandas. elas acreditam em outras pessoas”.

            coutinho (2007) explica: 

(...) na maior parte do século XX, somente as grandes empresas tinham o capital necessário para contratar  
os recursos materiais e humanos destinados a produzir e divulgar o “discurso” sobre suas marcas, bem 
como “controlar” (às vezes até mesmo recorrendo a mecanismos judiciais) a interpretação dos consumidores sobre 
este discurso. tudo indica que já na segunda década do século XXi elas deixarão de exercer esse monopólio, assim 
como a invenção da prensa acabou com o controle da igreja católica sobre a produção e circulação de ideias na 
europa. a história de como os profissionais de comunicação, pesquisa e publicidade, juntamente com os consumidores, 
irão responder a este novo cenário será tão fascinante quanto a evolução do marketing desde Henry Ford proclamou 
que “todo mundo pode ter um Ford, desde que seja preto”.
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61. disponível em 
<http://www.cluetrain.

com/portuguese/
index.html>. acesso 

em 10 Jul.2009.

renato gasparetto (2008, p. 36-37), diretor de comunicação do grupo gerdau, 

em matéria na revista “comunicação empresarial”, classifica a comunicação orga-

nizacional brasileira como estando em sua terceira fase. para ele, a primeira teve 

início nos anos 60 e foi caracterizada pelo pioneirismo de alguns profissionais e 

organizações. a segunda, nos anos 80, foi marcada pela abertura política e pela 

crise econômica brasileira. a terceira, por sua vez, iniciou-se na década de 90 e 

consolidou a atividade como parte da estratégia organizacional.

gasparetto (ibid.) confirma que, com os avanços tecnológicos e com a velocidade 

da informação, o intercâmbio de conhecimentos é incessante e que a internet per-

mite tomar contato com ações e estratégias que outros locais do mundo estão 

desenvolvendo. e para absorver estes aprendizados, adaptando-os ao nosso coti-

diano passamos por um processo de internacionalização do conhecimento.

coutinho (2009B) delimita o mercado em duas facetas: a econômica e a social e 

reforça que nesta última, as marcas sempre tiveram dificuldade de entrar. devido 

às redes sociais on-line, as marcas que aproveitarem estes espaços, conseguirão 

gerar ressonâncias e lealdades duradouras.

no manifesto cluetrain61, o ambiente colaborativo não é necessariamente visto 

como um espaço de negócios. É, em primeiro lugar, um lugar em que todos os 

participantes são audiência uns para os outros. ao contrário da conformidade im-

posta pelos meios tradicionais, a internet deu uma nova legitimidade e liberdade 

de expressão às pessoas.

coutinho (2007 [on-line]) compara o poder dos consumidores de hoje com os 

de antigamente (de antes da internet comercial, por volta de 1994):

as mídias sociais podem ser fonte de informações para as empresas levantarem 

suposições, testarem-nas, confirmando-as ou não. Há casos em que as organiza-

ções criam perfis nas redes sociais on-line justamente para entender o que se passa 

nestes ambientes e para demonstrar que são parte do dia a dia do usuário. a ca-

algo que dificilmente os integrantes de uma comunidade podem fazer na “vida real” é criar conteúdo relevante e 
facilmente acessível para os outros. além do mais, como observa Werry (1999), o meio ambiente digital permite o 
armazenamento, a busca e a divulgação deste conteúdo de forma rápida e barata (ao contrário da mídia tradicional), 
tornando as comunidades um repositório de opiniões, experiências e conhecimentos que resulta na criação 
de um capital intelectual (e de informações de marketing) que aumenta seu valor tanto para seus membros como 
para as empresas.
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62. Blogs já influen-
ciam tanto quanto 
a grande mídia, diz 
pesquisa. 16/10/2008. 
disponível em 
<http://uoltec-
nologia.blog.uol.
com.br/arch2008_ 
10_12_2008-10-18.
html>. acesso em 29 
set.2010.

tho, empresa de recolocação profissional, administra, além dos canais tradicionais 

de comunicação, também veículos que se utilizam dos conceitos de interatividade, 

participação e colaboração das redes sociais on-line, como o cathoBlog (<Http://

www.blog.catho.com.br>); canal no Youtube (<http://www.youtube.com/user/ca-

thonoticias>); canal no twitter (<www.twitter.com/cathoon-line>); e Wikipedia 

(<http://pt.wikipedia.org/wiki/catho>).

uma alternativa para as organizações se relacionarem com os usuários-mídia é 

por meio de agências. o papel de uma agência de comunicação em redes digitais 

é criar um canal entre organizações e as redes sociais pautando-se sempre pela 

comunicação bidirecional. para que isso ocorra é necessário: estabelecer um rela-

cionamento de credibilidade e transparência com os hubs; monitorar as mídias 

sociais sendo o “estetoscópio da empresa” (caValcanti apud Fernandes, 

2009, p. 65); e por fim, criar e implementar ações.

a sacerdotisa das redes sociais, como danah Boyd foi chamada pelo jornal new 

York times, afirma que estamos vivendo a economia da atenção digital exigindo das 

organizações diálogo, interação e criatividade e da comunicação mais relevância.

pesquisa62 sobre blogs e sua influência junto à mídia recente conduzida pela 

consultoria emarketer e publicada, parcialmente, pelo site uol tecnologia 

(16/10/2008), registrou que as fronteiras que separavam os blogs dos veículos de 

mídia desapareceram, já que ambos exercem a mesma influência na sociedade 

da informação. além deste importante dado, uma outra pesquisa, desta vez con-

duzida pela comscore media metrix apontou que em todo mundo, 34% dos 

blogueiros compartilham experiências com marcas e produtos e cerca de 37% 

fazem resenhas de produtos.

os dados da pesquisa acima descrita nos permitem inferir, portanto, que as dis-

cussões envolvendo marcas, produtos e serviços estão em pauta a atingem audi-

ências da web, corroborando para influenciá-los nos juízos de valor e decisões de 

compra. tem aí um terreno de trabalho para a comunicação organizacional junto 

aos usuários-mídia.

o social media metrics definitions (iaB, 2009, p. 4) acredita que o endosso dos 

consumidores sob a forma de amizade, seguidos e seguidores e assinatura/subs-

crição valida os esforços e ativa a distribuição viral das marcas pelos canais de 

mídia social.
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coutinho (2007) aponta quatro aspectos importantes para o sucesso das marcas 

nas redes sociais on-line: necessidade de comunicação constante e relevante; pos-

sibilidade de múltiplas interações; existência de mecanismos para identificar e esti-

mular o surgimento de “líderes comunitários”; e tempo. outro fator crucial para as 

organizações, segundo coutinho (ibid.), é a liberdade de expressão dos usuários 

nestes ambientes, pois como demonstra castells (1996) as origens da web estão 

associadas ao clima libertário dos anos 60 e das comunidades acadêmicas, refrato-

ras da censura e do controle.

Kozinets (2002) sugere uma tipologia para a classificação dos indivíduos dentro 

das redes digitais e destaca dimensões importantes para a identificação de líderes 

de opinião: experiência com a marca e fortes relações com o grupo. Kozinets reco-

menda identificar e monitorar os líderes (influenciadores) para gerar seu envolvi-

mento com qualquer iniciativa duradoura de comunidades on-line.

coutinho (2007, p. 12) destaca que as empresas descobriram a eficácia dessa 

mídia social e a estão utilizando para estreitar o relacionamento com o consumidor 

final. porém, ainda não há fórmula pronta que auxilie nesta tarefa. muitos erros são 

cometidos por agências e organizações ao se relacionarem com os formadores de 

opinião na web. sobre isso, coutinho (ibidem) opina: “o foco real das corporações 

deve ser o público-final. o blogueiro é apenas o intermediário e a mensagem não 

pode parar nele”. a assertiva de coutinho representa um aviso às organizações e 

agências que, muitas vezes, limitam-se às comunicações com os intermediários 

acreditando que a mensagem atingirá posteriormente os destinatários finais caso 

estes primeiros “comprem a ideia”.

scoble et al (2009, p. 5) defendem que nas grandes organizações as mídias so-

ciais podem auxiliar nos processos de colaboração com parceiros, clientes e empre-

gados. programas que tornem a corporação conversacional podem ser usados 

para compartilhamento de conhecimento, treinamento e de diálogos existentes. 

alguns clientes comandam comunidades que podem servir de aprendizado para 

as organizações.

a deloitte (mídias sociais nas empresas, 2010) produziu uma pesquisa que 

teve como objetivo determinar o grau de maturidade das organizações brasileiras 

em função da expansão das mídias sociais. o estudo contou com a participação de 

302 organizações que atuam no Brasil, sendo 63% destas do estado de são paulo. 
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em relação ao porte das empresas participantes, pouco mais de 50% são de peque-

no porte; 26% de médio e 22% de grande porte. o estudo demonstrou por meio 

de um diagrama a perda de controle das organizações diante do processo de gera-

ção e disseminação da informação. a figura abaixo também destaca a importância 

das ferramentas de uso do usuário-mídia como as propulsoras da informação.

em relação à adoção das mídias sociais, a pesquisa revela que cerca de 70% das 

organizações brasileiras participantes do estudo entraram nessa nova tendência e 

utilizam e/ou monitoram o que se passa nestes ambientes.

Quando questionados sobre a finalidade de uso das mídias sociais (vide figura 

30), as empresas apontaram ações de marketing e divulgação de produtos/servi-

ços (83%) e monitoramento da marca ou mercado (71%). também destacaram 

divulgação de notícias, diálogo e troca de experiências, relações com investidores 

e relacionamento com clientes.
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dentre os fatores preponderantes para as empresas utilizarem ou monitorarem 

as mídias sociais, estão (vide gráfico 31) a busca por um ou mais benefícios preten-

didos (54%), repercussão dada pela imprensa e nas próprias mídias sociais sobre o 

tema (35%), reclamações sobre a empresa por clientes nas mídias sociais (8%) e 

uso por concorrentes. ou seja, a interação com os usuários é pouco ou quase ne-

gligenciada. utilizar os usuários-mídia nem aparece. isto é, as empresas criam ca-

nais/perfis, mas pouco se interessam pela interação genuína.

 

pouco é o interesse em se relacionar de fato, sendo a maior preocupação a visi-

bilidade. outra consideração da pesquisa é que as organizações brasileiras pouco 

utilizam as mídias sociais como um pilar estratégico para seus negócios, conforme 

gráfico 32.

 

Quanto ao investimento anual feito pelas organizações nas mídias sociais 

(vide gráfico 33), 80% destinam até r$ 50 mil; 10% de r$ 51 a 100 mil; 4% 

de r$ 101 a 200 mil; e 6% acima de r$ 200 mil. se olharmos os montantes 

destinados à propaganda/publicidade, tais números se mostram irrisórios.

para marien (2008, p. 52), “o que é dito nos blogs ou mostrado no Youtube tem 

impacto imediato na reputação da empresa, que não tem mais o controle das in-

formações”. o diretor de comunicação e relações institucionais da Vivo, marcelo 
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63. são marcações, 
listas de favoritos 
que cada usuário 
tem. existem sites 
em que é possível 
compartilhar tais 
indicações

tubro de 2008, reconhece que esse é um sinal claro da transição entre a sociedade 

industrial e a sociedade do conhecimento e que pela amplitude dos comentários 

sobre as companhias telefônicas, uma primeira medida é o investimento em depar-

tamentos de comunicação.

por outro lado, notícia da agência reuters (2008), no plantão info/abril, destacou 

que os limites da publicidade tradicional fizeram com que as empresas de tecnolo-

gia adotassem as redes sociais para promoção de seus produtos, justamente pelo 

caráter de divulgação boca-a-boca, pelo maior envolvimento do consumidor com 

a marca e pela chance de conversar diretamente com os consumidores.

outro ponto levantado é a desaceleração da economia e, portanto, o enxugamen-

to dos orçamentos (sobretudo os de marketing), fato que obrigaria as empresas a 

recorrerem a meios menos onerosos, como as redes sociais on-line, por exemplo.

para atuar neste ambiente das redes sociais, é preciso pensar na personalidade 

da marca, em como ela deveria agir caso fosse um participante deste diálogo: que 

tipos de aplicativos fariam sucesso, quais músicas ouviriam ou recomendariam, que 

bookmarks63 teriam, que vídeos assistiriam ou recomendariam e assim por diante. 

a chave para usar as mídias sociais está em ter o que dizer e planejar como fazê-lo. 

a ferramenta em si é secundária, pois o contexto muda o tempo todo.

scoble et al (2009, p. 9) usam a metáfora de uma estrela do mar e sua capacida-

de de regeneração para afirmar como uma organização deve se portar. e como 

uma estrela do mar que tem seus braços ligados a um miolo central, uma estraté-

gia de mídia social deve ser como este centro que conecta todas as ferramentas e 

todos os públicos entre si.

Já se dizia que conhecimento é poder, mas na organização colaborativa, o novo 

mantra é compartilhar é poder. Vide o sucesso da lógica do twitter nos encaminha-

mentos de links e troca de ideias e informações.

o engajamento entre as pessoas deve ser natural. se o anunciante quer reper-

cussão, ao invés de pagar, o melhor a fazer é algo relevante para aquele blog e seu 

público, criando situações que gerem repercussões espontâneas (convite para 

eventos, envio de produtos para testes, conversas etc).

muniz (2008) aponta os principais pontos de atenção, riscos e possíveis soluções 

para as organizações que desejam adentrar na seara dos conteúdos produzidos 

por usuários.
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Pontos de atenção risco solução

direitos autorais – conteúdo 
inserido por terceiros podem violar 
direitos de imagem. 

Violação dos direitos 
autorais; pagamento de 
indenização.

termo de autorização e 
originalidade de conteúdo.

conteúdo ofensivo – xingamento, 
racismo, pedofilia, tráfico de 
drogas. 

processo criminal, 
fechamento das operações.

criar um mecanismo de 
denúncia de conteúdo 
impróprio.

como controlar conteúdo 
publicado no site? 

perda de controle no 
conteúdo do site ao crescer 
muito

instituir mediadores para 
monitorar o conteúdo e contar 
com mecanismos de denúncias 
da própria comunidade.

como atestar a qualidade e a 
autenticidade do conteúdo?

conteúdo de baixa 
qualidade. 

criar sistema de reputação  
dos usuários.

mudança de foco: de editores 
para mediadores.

muita informação 
irrelevante.

criar sistema de pontuação  
de conteúdo, rankings, 
classificações, votações.

tabela 4 - riscos de se trabalhar com conteúdo gerado por usuário. Baseado em muNiZ, 2008

Há quem acredite, como edney souza (apud maia, 2008a, p.1-2), dono de um 

dos sites mais acessados da internet brasileira, o interney.net, que para tirar o me-

lhor proveito das redes sociais on-line, a empresa pode escolher funcionários que 

gostem de interagir em blogs, sites de relacionamento, comunidades e afins para 

serem os interlocutores com os demais participantes. no entanto, estes mesmos 

funcionários devem ter bom conhecimento do produto/serviço para encaminhar a 

melhor solução para o caso.

o estudo “state of the Blogosphere” (tecHnorati, 2008) divulgado por um 

dos maiores indexadores de blogs mundiais, o technorati, averiguou que 82% do 

total de dois milhões de blogueiros de todo o mundo comentam produtos e mar-

cas todos os dias. 

e para lidar com o conteúdo gerado pelo usuário a respeito das organizações, 

Boyd (apud maia, 2008a, p.3) resumiu em cinco os pontos:

1.  o contato pessoa-a-pessoa é mais eficiente que pessoa-empresa, o que deve 

levar às organizações a investirem em porta-vozes da marca.

2.  crie um ambiente em que os consumidores possam palpitar à vontade.

3.  conheça os perfis e preferências dos consumidores de sua marca, pois quan-

to mais informações, melhor a interação.
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64. o conceito é 
de 2004, data da 
publicação do livro 
em inglês. no Brasil, 
a primeira edição foi 
publicada em 2006, 
pela editora record.

4.  aposte em um nicho de mercado; não envie notícias de um produto para 

quem não teria interesse em comprá-lo.

5.  o boca-a-boca é um instrumento poderoso nas redes. se alguém começa a 

falar de você, é bem provável que o comentário se alastre rapidamente.

Boyd (apud maia, 2008a) também indica o que não fazer: solicitar ao provedor 

de hospedagem que remova um blog, vídeo ou outra iniciativa, pois este tipo de 

ação pode parecer censura; não usar softwares automatizados para se “relacionar” 

com as pessoas, pois isso pode depor contra a organização; deixar de responder 

às questões dos internautas, pois em pouco tempo a empresa pode parar no topo 

dos resultados de busca.

a empresa de gerenciamento de conteúdo Vignette (apud maia, 2008B) ouviu 

81 companhias com websites e que faturam entre r$100 milhões e r$1 bilhão e 

descobriu que 96,5% dos entrevistados consideram estratégico usar todos os re-

cursos da internet, porém, poucas se valem da web 2.0 e das redes sociais on-line. 

a investigação ainda descobriu que 87,5% das organizações participantes não 

permitem inserção de conteúdo por parte de seus clientes; 89,3% não têm nenhu-

ma ferramenta para criação de comunidades; 80,3% não preveem fóruns ou ou-

tras formas de discussão; e 60,7% ainda não reconhecem o cliente para oferecer 

conteúdo personalizado. ou seja, as ferramentas de mídias sociais que são ofere-

cidas (ou não) trazem a mesma lógica da comunicação unidirecional, não preven-

do a interação e o diálogo com os seus públicos de interesse por essas vias.

para atuar em mídias sociais, as organizações precisam se preocupar com quesi-

tos como simplicidade (basta analisar a facilidade do Youtube para se compartilhar 

vídeos on-line); conteúdo interativo; ambientes colaborativos; confiança; atualiza-

ção; e diálogo. as mídias sociais são sobre relacionamentos, construção de redes, 

de debates. para autopromoção, existem outras alternativas que não essa.

É importante pensar que a organização contemporânea precisa dialogar com 

seus públicos de interesse e se abrir para vozes externas. o consumidor é visto 

como uma espécie de coprodutor. a opinião pública divide espaço com o saber 

público ou com a sabedoria das multidões e o ambiente digital propicia relaciona-

mentos mais diretos, se assim a organização o quiser. o conceito de sabedoria das 

multidões (the wisdow of crowds) de James surowiecki64 (2004) nunca fez tanto 

sentido: a informação se agrega em grupos, resultando em decisões que, como o 
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autor argumenta, são quase sempre melhores do que as que poderiam ser feitas 

por qualquer membro do grupo. 

no entanto, essa multiplicidade de vozes acarreta em uma infinidade de conteú-

dos e pontos de encontro que a organização pode ter com um consumidor ou 

público, sendo necessário mapear tais ambiências e fazer com que o crm (custo-

mer relationship management) se expanda muito mais.

de fato, a gestão dos relacionamentos com o cliente precisa ir além dos canais 

oficiais que a organização oferece aos seus consumidores. É preciso entender a per-

cepção das pessoas em relação às suas marcas, produtos, serivços e experiências. e 

nas redes sociais on-line, isso se evidencia muito, uma vez que ao reclamar ou co-

mentar sobre uma organização nestes ambientes, a pessoa o faz publicamente, dife-

rente de reclamar numa esfera privativa que é o serviço de atendimento ao cliente.

o estudo (gloBal Faces & netWorKed places, 2009, p. 13) reuniu seis 

recomendações sobre as redes sociais e como devem agir as organizações, como 

se vê a seguir.

1.  redes sociais são canais de comunicação como tV, jornais, rádio e telefone. 

portanto, trata-se de um canal em que as organizações podem oferecer pro-

dutos e serviços ou para se comunicar, engajar e se conectar com os seus 

consumidores.

2.  o crescimento das mídias sociais e das opiniões geradas pelos consumidores 

são oportunidades para que as organizações expandam suas audiências e 

engajamento em seus sites.

3.  as organizações devem instigar funcionalidades que permitam comunidades 

e conversações dentro de seus próprios sites.

4.  assim como os consumidores adicionam conteúdos às redes sociais, estas 

oferecem oportunidades de promoção de informações para audiências maio-

res na web.

5.  Há que se pensar que há simultaneidade de consumo das mídias. o uso das 

redes sociais pode ser complementar às mídias tradicionais.

6.  anunciar nas redes sociais on-line significa superar obstáculos como comple-

xidade, criatividade e relevância.

transformar a corporação em conversacional é dos maiores desafios que tem as 

organizações que se lançam a esses ambientes. não se trata apenas de um canal 
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65. entendido como 
novos meios de 
interação, formação, 
manutenção e reforço 
da reputação de 
marcas e empresas 
por meios digitais.

de “desova” de mensagens que a companhia escolheu divulgar. trata-se, também, 

de ouvir o que é dito por outrem e tomar providências.

o estudo (gloBal Faces & netWorKed places, 2009, p. 14) concluiu 

que o fenômeno das redes sociais está mudando dramaticamente a forma como 

as pessoas se comportam e consequentemente, oferecem novos desafios e opor-

tunidades tanto para a mídia quanto para a indústria da comunicação. isso sem 

mencionar a transformação que promovem nos departamentos de comunicação, 

marketing, jurídico, atendimento ao cliente, desenvolvimento de produtos, quando 

não na organização toda.

emerson calegaretti, ex-presidente do myspace no Brasil, bem resume em seis os 

mandamentos da mídia social (apud lima, 2009) para as organizações como um 

todo: saiba qual é a sua reputação na web; preveja planos diferentes, pois cada rede 

é distinta; ouça e não apenas fale; engaje pessoas; meça resultados; e permaneça de 

maneira contínua. calegaretti evidencia a necessidade de se entender primeiro qual 

é a imagem que os usuários têm da organização para estabelecer de fato um diálo-

go, planejar, mensurar e ter perenidade e continuidade nas atividades propostas.

a fim de entender como está o uso da comunicação digital entre seus membros, 

a associação Brasileira das agências de comunicação (aBracom) realizou uma 

pesquisa com 191 funcionários de 61 diferentes agências de relações públicas. 

Quase 90% dos comunicadores participantes afirmaram conhecer “de moderado 

a muito” o conceito de comunicação digital65. sobre os serviços mais oferecidos 

pelas agências, estão o desenvolvimento e a produção de conteúdos para blogs e 

o monitoramento de redes sociais. (pesQuisa, 2009)

destes participantes da pesquisa, 85% possuem menos de 40 anos e 45% pen-

sam que as redes sociais são essenciais para traçar planos e rotas para seus clientes. 

como o maior problema apontado pelos participantes está a falta de entendimen-

to, investimento e de valorização das redes sociais como sendo essenciais para 

traçar planos e rotas para seus clientes. outro dado que chama a atenção é que 

92% dos entrevistados utilizam blogs como fonte de informação pelo menos uma 

vez na semana, porém 31% não utilizam o conteúdo destes para seus clientes, 

enquanto 51% dizem que fazem isso algumas vezes.

Quando questionados sobre quais são as áreas de comunicação mais propensas 

ao uso de redes sociais, os entrevistados enumeraram: as campanhas com 92%; 
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assessoria de imprensa, com 84%; comunicação interna com 82%; planejamento 

e estratégia com 78%; e relações com investidores com 59%.

outro estudo, Wave4 (2009, p. 37), mostrou que o consumo de conteúdo digital 

está consolidado entre os usuários ativos de internet ou em rápido crescimento. o 

desejo de pertencimento a algo motivante, aliado às necessidades de comunicação 

e expressão de si são os motivos que sustentam a participação das pessoas nas re-

des sociais on-line. as conclusões ainda apontam que as oportunidades de engaja-

mento nas mídias sociais são maiores e mais profundas que as da mídia tradicional 

e que o poder de amplificação das primeiras é também mais forte. o Wave4 (ibid.) 

acredita no conceito de mídia de massa gravitacional, em que as redes sociais se 

encaixam: o engajamento da audiência forma um núcleo (centro) que atrai outros 

consumidores. É o mesmo que fazermos uma analogia com os influenciadores de 

opinião: em torno deles gravita uma série de outras pessoas. tal centro (formadores 

de opinião on e off-line) atrai outros usuários e ajuda na pulverização dos conteúdos. 

no entanto, o conceito de mídia de massa gravitacional pode sugerir controle por 

parte dos centros que literalmente centralizam conteúdos, selecionando-os e filtran-

do-os. assim, só são repassados conteúdos de interesse dos concentradores.

ainda enumeram dez passos para um programa de sucesso nas mídias sociais 

(WaVe4, ibid., p. 37): 1. observe o que a sua audiência está fazendo nas mídias 

sociais; 2. crie um objeto social que seja relevante para a marca e com interesses 

genuínos; 3. segmente a audiência em tribos, oferecendo a eles algo para se jun-

tar; 4. permita o engajamento pelas plataformas que melhor lhe convierem, crie 

múltiplas interfaces para a sua comunidade; 5. Faça da experiência melhor quando 

compartilhada; 6. otimize seu conteúdo para o compartilhamento, particularmen-

te via feeds de notícia e via twitter; 7. use a mídia para “fazer a bola rolar”; 8. tire 

vantagem da segmentação permitida pelas redes sociais; 9. tenha certeza de que 

se tem recursos para gerenciar sua comunidade e manter sempre o conteúdo 

atualizado; 10. acompanhe os resultados e otimize-os quando necessário.

a perda de controle é uma das grandes barreiras para as organizações quando 

a questão é a internet colaborativa. o domínio daquilo que os usuários colocam na 

rede é impossível de ser concebido ou controlado. dependendo do site de rede 

social, devem ser oferecidas respostas de maneira particular, não invasivas; em 

outros, a rapidez e o formato do canal demandam resposta pública.
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para que não se assista a uma migração das reclamações para um espaço públi-

co é necessário repensar os canais tradicionais e oficiais de atendimento ao consu-

midor. por outro lado, é preciso preparar os operadores de atendimento ao cliente 

para interagir nestes novos canais e diante de um consumidor extremamente ativo 

e exigente. mas, mais do que isso, empoderado por instrumentais da web 2.0.

saad corrêa (2003, p.110) finaliza: “Quanto mais integrada a comunicação com 

os públicos no meio digital, mais complexo o sistema de representação; quanto 

maior a complexidade, maiores as possibilidades de ações de relacionamento efi-

cazes com os públicos”.

3.4.1. Políticas corporativas

para tentar controlar pelo menos o que o público interno diz nas redes sociais 

sobre a organização, muitas corporações optam em estabelecer códigos de con-

duta ou políticas para as mídias sociais. trata-se de uma das formas que a comu-

nicação organizacional busca para controlar as expressões ditas sobre as organi-

zações nas mídias sociais.

em 2008, a coca-cola66 estabeleceu regras internas para uso das mídias sociais e 

as distribuiu aos seus funcionários. a política enfatizava a necessidade de transparência 

e de bom senso dos funcionários ao discutir sobre a organização nos meios on-line.

a Word of Marketing Association (Womma), uma organização para a indústria de 

marketing viral e boca-a-boca publicou um código de ética67 em 2005 reforçando a 

necessidade de honestidade, opinião e identidade (autoria) por parte das organiza-

ções que queriam se relacionar com os seus públicos nestes ambientes. o astrotur-

fing, técnica em que um movimento espontâneo e popular é simulado por uma or-

ganização, é uma tática proibida e condenada pela Womma, por exemplo.

a iBm68 foi uma das companhias pioneiras na publicação de normas para atuar 

nas mídias sociais – social computing guidelines. a política encoraja que os funcio-

nários se identifiquem e assumam que falam em seus próprios nomes e não no 

lugar da empresa. a norma proíbe funcionários de referenciar clientes, parceiros e 

fornecedores sem que estes tenham previamente aprovado.

na introdução do documento, a organização justifica que as interações indivi-

duais representam um novo modelo, não de comunicação de massa, mas de 

massas de comunicação. o guia foi elaborado, segundo palavras da iBm (2009 



110
usuário-mídia

tese de doUtorado

69. disponível em: 
<http://www.intel.

com/sites/sitewide/
pt_Br/social-media.

htm>. acesso em 05 
Jul. 2010

[on-line]), para tomar parte e participar nesta esfera de informação, interação e 

troca de ideias em duas instâncias: para aprender (como uma companhia basea-

da em inovação eles acreditam na livre troca entre a iBm e seus clientes e entre 

os vários constituintes dos negócios emergentes e do ecossistema social) e para 

contribuir (a iBm como uma companhia de negócios, inovação e como cidadã 

corporativa tem contribuições a oferecer ao futuro dos negócios e tecnologia e 

da sociedade).

os valores centrais da iBm são confiança e responsabilidade pessoal em todos os 

relacionamentos. e como uma organização a iBm espera e confia na responsabili-

dade individual de seus funcionários ao participarem das mídias sociais. e isso inclui 

a não-violação da confiança daqueles com os quais estão engajados. as mídias 

sociais, de acordo com este guia, não devem ser usadas com os propósitos de 

marketing ou relações públicas e se funcionários dessas áreas participam das redes 

sociais on-line, que se identifiquem como tais.

uma das preocupações ao formular o guia mostrou ser a adição de valor às con-

versações, uma vez que a marca iBm é melhor representada pelas suas pessoas e 

por tudo que é publicado sobre ela. os blogs e redes sociais hospedados nos ser-

vidores da iBm devem ser usados para agregar valor ao negócio da empresa.

o grupo farmacêutico novartis também apoia o uso de mídias sociais pelos co-

laboradores desde que o conteúdo agregue valor ao trabalho realizado na empre-

sa e desde que os funcionários ajam com responsabilidade e de acordo com algu-

mas diretrizes. e as normativas têm como objetivo estabelecer um padrão comum 

para o uso correto das mídias sociais tanto por funcionários quanto por terceiros 

que atuam em nome da empresa.

a empresa de tecnologia intel também possui um documento que reúne as di-

retrizes para as mídias sociais69, orientando aos seus funcionários, parceiros e for-

necedores. a normativa recomenda que o usuário que quiser se lançar na rede 

deve se manter em sua área de especialização e que forneça uma perspectiva in-

dividual exclusiva sobre o que acontece na intel e no mundo. a política condena o 

spam e os comentários não respeitosos e alerta que a responsabilidade do conteú-

do é sempre do usuário, por isso recomenda que se pense antes de realizar qual-

quer postagem. a norma também pede respeito às informações e conteúdos pro-

prietários, além da confidencialidade. Quando não concordar com a opinião de 
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outras pessoas, o usuário deve ser educado e conveniente e, sobretudo, conhecer 

o código de conduta da intel e sua política de privacidade.

normalmente, tais políticas discorrem sobre o uso profissional das mídias sociais 

pelo público interno, mas também indicam comportamentos a serem exercidos no 

campo pessoal.

as normativas incluem responsabilidade pelos conteúdos postados nas redes so-

ciais; transparência e identificação (mostrando o vínculo empregatício); respeito à au-

diência; e conhecimento do código de conduta das organizações. esse tipo de política 

responsabiliza o produtor de conteúdo ao mesmo tempo em que se vale de sua rede 

de contatos. normalmente, a idealização destas normas tem sido atribuída a comitês 

interdisciplinares dentro das organizações que envolvem a área de recursos humanos, 

comunicação, marketing, jurídico, segurança da informação e por vezes, também, a 

agência responsável pela comunicação em mídias sociais é convidada a opinar.

Hoje, a preocupação e cuidado com a reputação organizacional nas redes é um 

lugar comum de empresas dos mais diversos ramos que já entenderam a relevância 

que isso tem, portanto a adoção de políticas de conduta tornou-se um recurso pre-

ventivo e até mesmo educacional para estas. a abordagem e conteúdo destes ma-

teriais variaram de acordo com o perfil da empresa. como exemplo, temos a Weg70, 

fabricante brasileira de motores elétricos com atuação internacional, que criou para 

seus funcionários as “orientações aos colaboradores sobre a participação em sites 

de mídia social”. o material consiste em regras dispostas em tópicos, apresentando 

orientações básicas como “o código de ética vale na internet”, “seja honesto”, e 

“obedeça a legislação”. proposições básicas para um usuário das redes on-line, mas 

que são muitas vezes esquecidas ou desconsideradas por usuários da internet que 

se consideram desligados da organização quando estão em seus perfis pessoais.

por outro lado, há ainda as organizações que querem introduzir seu público in-

terno às redes, estimulando-os a tornar-se parte destas desde que respeitando a 

ética, bom senso e políticas corporativas. este é o modelo adotado pela Kodak que 

de forma bastante didática criou a Kodak social media tips71 (dicas Kodak para 

mídias sociais). com dados da internet e a das principais redes sociais às quais está 

integrada, a empresa explica as mídias, desmistifica algumas proposições, oferece 

dicas de como utilizar e o que dizer, além de levantar questões que apontam a 

importância de se participar destes sites e que coloquem à reflexão o porquê de se 
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comunicar desta forma. o documento é encerrado com as políticas adotadas pela 

organização e destina-se também a servir como fonte de informação para seus 

públicos externos e fornecedores.

em geral, as normativas desenvolvidas pelas organizações incluem responsabili-

dade pelos conteúdos postados nas redes sociais; transparência e identificação 

(mostrando o vínculo empregatício); respeito à audiência; e conhecimento do có-

digo de conduta das organizações. esse tipo de política responsabiliza o produtor 

de conteúdo ao mesmo tempo em que se vale de sua rede de contatos. geralmen-

te, a idealização dessas normas tem sido atribuída a comitês interdisciplinares den-

tro das organizações que envolvem a área de recursos humanos, comunicação, 

marketing, jurídico, segurança da informação e por vezes, também, a agência res-

ponsável pela comunicação em mídias sociais é convidada a opinar.

as organizações adotam estes procedimentos para evitar perda de produtividade 

de seus funcionários, controlar informações confidenciais que saem dos muros in-

ternos e proteger a reputação de suas corporações. 

3.4.1.1. Uma política ideal, sob a ótica das relações Públicas

a comunicação nas organizações exige planejamento e estratégias bem estrutu-

radas, e as ações em mídias sociais passam a fazer parte deste processo. sendo que 

para estas o cuidado e a atenção dedicados devem ser constantes e ainda maiores, 

uma vez que a organização passa a não ter controle sobre o que é dito sobre si por 

todos os públicos, incluindo o interno.

considerando os objetivos de relações públicas nas mídias sociais, seja o (re) posi-

cionamento da marca, o monitoramento ou o relacionamento on-line, caberá tam-

bém à organização decidir como quer ser vista e exposta por seu público interno 

que inevitavelmente falará sobre ela na rede. o estabelecimento de políticas de 

condutas e a criação de guias didáticos garantirão não somente a informação, mas 

a assimilação, aplicação e educação do público interno de forma a minimizar pro-

blemas ligados à imagem e reputação institucional, assim como possíveis crises.

o funcionário é um dos maiores embaixadores ou representantes de uma mar-

ca. a comunicação organizacional tem que estar alinhada, ter mensagens consis-

tentes, de posicionamento e referência, pois o funcionário acessa e participa das 

redes sociais porque quer e para que passe a ser um defensor, sem que a organi-



113
                             usuário-mídia

tese de doUtorado

zação esteja necessariamente lá, é preciso engajá-lo, mostrar seu papel, dar diretri-

zes de como ele pode se expor em nome dela.

Fora a questão de como se identificar quando se está atrelado a uma organiza-

ção, é importante que o funcionário saiba que muitas vezes, a mídia social é usada 

como ferramenta de recrutamento. existem ferramentas específicas para o aspecto 

profissional, como o Linkedin, mas há organizações que vasculham nos perfis dos 

candidatos suas preferências, hobbies, associações etc.

uma política ideal dá diretrizes ao público interno sobre como se identificar, como 

fazê-lo, o que pode ser dito, que dados são de caráter exclusivamente interno, que in-

formações são de interesse público e que os conteúdos na rede são de responsabilida-

de de quem os posta. além disso, um manual deste tipo orienta também que ao se 

expor em ambientes interativos em nome da organização, o usuário deve certificar-se 

do conteúdo e fazê-lo somente se for especialista no assunto. não se trata de impor 

regras a tudo, mas de orientar sobre como se portar nestes sites de redes sociais. afinal, 

para muitos, vale mais a opinião de um usuário comum do que de uma corporação.

o estudo feito pela Wetpaint e pela altimeter (2009) destaca que pontos as or-

ganizações devem ter em mente ao se engajar nas mídias sociais. são eles:

l  engajamento via mídia social é importante e quantificável. pesquisa feita pelo 

site engagementdB demonstrou que existe uma correlação entre engajamen-

to em mídia social e suas métricas financeiras, faturamento e lucro.

l  enfatize qualidade e não só quantidade: engajamento e envolvimento com a 

audiência são fundamentais.

l  para ganhar engajamento em escala, faça das mídias sociais parte do trabalho 

de todos (sobretudo funcionários).

l  Faça algo em relação à sua marca ainda que o usuário-comum já tenha feito.

l  engajamento real significa total envolvimento nos canais escolhidos.

normalmente, as organizações adotam estes procedimentos para evitar perda de 

produtividade de seus funcionários, controlar informações confidenciais que saem 

dos muros internos e proteger a reputação de suas corporações. 

3.5. marcas mais engajadas faturam mais

estudo de julho de 2009 feito pela Wetpaint e pela altimeter (2009) sobre as 

cem mais valiosas marcas aferiu que há uma relação entre as mais engajadas so-
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cialmente e as que obtiveram melhores resultados financeiros. os objetivos do 

estudo eram mensurar quão profundamente engajadas estão as top 100 marcas 

globais em uma variedade de canais de mídia social e também entender se um 

engajamento sólido e forte está correlacionado com performance financeira.

como conclusões, a pesquisa pôde apontar que:

l  Quanto mais cresce o número de canais em que as organizações estão pre-

sentes, aumenta também o engajamento.

l  o engajamento difere por indústria. companhias de mídia e tecnologia ten-

dem a estar em mais canais e se relacionar mais profundamente neles.

l  a performance financeira está correlacionada ao engajamento, ou seja, os 

mais envolvidos nas mídias sociais tiveram melhores resultados que seus pa-

res tanto em termos de lucro quanto de receita.

o estudo também classificou as marcas em quatro perfis:

 1.  mavens: são marcas engajadas em sete ou mais canais e têm um engajamen-

to acima da média. como exemplo, o estudo cita starbucks e dell que pos-

suem altos níveis de engajamento em canais múltiplos. os mavens não só 

têm uma estratégia, como têm times exclusivos dedicados a isso e as mídias 

sociais são parte da estratégia de comunicação da organização.

Figura 34 - Página no site da Dell com todas as redes sociais em que a empresa está presente.
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 2.  Borboletas: são marcas engajadas em sete ou mais canais, mas que têm índi-

ces de engajamento abaixo da média. ou seja, estão presentes nos sites de 

redes sociais mais para marcar presença do que para se relacionar de fato.

 3.  seletivos: são marcas engajadas em seis ou menos canais e têm altos índices 

de engajamento. as iniciativas de mídia social destas marcas tendem a ser as-

sessoradas por agências ou consultorias. escolhem “quais batalhas vão lutar”.

 4.  papel de parede (Wallflowers): são marcas engajadas em seis ou menos canais 

e têm uma média bem inferior de engajamento. nesse estágio ainda tenta 

figurar nas mídias sociais testando alguns canais. trata-se de uma presença 

meramente figurativa.

segundo estudo feito pela deloitte sobre mídias sociais nas empresas (mídias 

sociais/deloitte, 2010), estar nestes ambientes para o consumidor é mais do 

que mera presença da marca, é porta de entrada para um atendimento mais hu-

mano e completo. para isso, é preciso que vários departamentos se envolvam 

nesse trabalho. a partir daí é possível inferir que quanto mais uma marca se enga-

ja com o seu consumidor, mais chances ela tem de satisfazê-lo e de consequente-

mente, vender mais, o que justifica que as marcas mais envolvidas, faturam mais.

Figura 35 - rede social proprietária da Starbucks (myStarbucksidea.com)
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depois de saber que organizações mais engajadas nos ambientes de redes so-

ciais faturam mais, é preciso conhecer que índices sustentam ou apontam iniciati-

vas de sucesso nestes casos.

3.6. indicadores e métricas

existem diversas formas de se mensurar ações de mídia social. listaremos e ex-

plicaremos algumas a seguir.

Há correntes que acreditam que se possa mensurar o sucesso de ações junto aos 

influenciadores on-line, contabilizando-se a: relevância, que é a capacidade de influ-

ência do canal ou da pessoa e de links cruzados; repercussão, pelos comentários 

associados a uma dada publicação; e a popularidade, pela quantidade de pessoas 

que estão engajadas na leitura ou visualização dos conteúdos – textos, vídeos e rss. 

saad corrêa (2009, p.11) afirma que nesses ambientes surgem indicadores de valo-

ração das contribuições dos usuários em uma espécie de “statusfera” na qual predo-

minam itens como autoridade, reputação digital e valoração dos influenciadores.

existem ferramentas que calculam o embate entre marcas ou termos de busca 

como Vitrue (<http://vitrue.com/>) e google Fight (<http://www.googlefight.

com/>). o instrumento não é preciso, mas é um indício de popularidade das mar-

cas nas mídias sociais.

para chris lake (apud Wilson, 2009) existem dez formas de se medir os efei-

tos de uma campanha de mídia social: tráfego, interação, vendas, oportunidades 

geradas a partir dali (leads), aparição nos motores de busca, métricas de marca, 

relações públicas, engajamento de clientes, retenção e lucro.

segundo carneiro (2009), são considerados indicadores de avaliação dos sites de 

redes sociais: visibilidade (visitantes novos versus os que retornam; fontes de tráfe-

go; visitantes únicos; páginas vistas e tempo de permanência versus taxa de rejei-

ção; palavras-chave; influência (geografia, idiomas, conexões, perfis e membros); 

engajamento (frequência de publicação versus comentários por post, ações com 

vídeos e podcasts, viralização, tom das opiniões, recência, frequência, profundidade 

das visitas, e-mail direto, assinatura de rss, conteúdo, buscas internas, feedback); 

geração de conteúdo; motivações; dinâmica.

outra maneira de se avaliar ações na mídia social é algo como o return on insight 

(roi), isto é, o retorno que se tem sobre as percepções dos usuários a partir de 
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ações, opiniões e avaliações geradas pelas ferramentas da web 2.0. no entanto, 

não há parâmetros quantitativos nessa mensuração e, portanto, cientificamente 

falando, seria preciso um aprofundamento e definição de critérios específicos para 

dar conta deste tipo de análise.

sobre a avaliação dos microblogs corporativos, o guia twitter 101 (2009), reco-

menda mensurar a qualidade do engajamento; a qualidade do retorno e dos tópi-

cos de discussão; manter um arquivo com questões respondidas e problemas re-

solvidos. e, ao realizar ofertas no twitter, o guia recomenda que se use um código 

único ou uma página dedicada a isso. embora o guia seja referente a uma mídia 

social, o twitter, as recomendações podem ser estendidas para blogs, fóruns, co-

munidades on-line, entre outros.

de acordo com o documento produzido pelo iaB intitulado Social Media Metrics 

Definitions (2009, p. 6-7), as métricas gerais para as mídias sociais podem ser resu-

midas a:

l  Visitantes únicos (indivíduos ou navegador únicos que acessaram um site ou 

aplicativo).

l  custo por visitante único (custo total do ambiente ou aplicativo dividido pelo 

número de visitantes únicos).

l  páginas vistas (Page views).

l  Visitas (especificamente para o conteúdo gerado pelo usuário significam um 

conjunto de atividades atribuíveis a um cookie de navegador ou usuário 

resultando em um ou mais textos, imagens etc. baixados de um site).

l  Visitas recorrentes (média de vezes em que um usuário retorna a um site ou 

aplicativo dentro de um período específico de tempo).

l  taxa de interação (proporção de usuários que interagem com um aplicativo).

l .  tempo despendido (quantidade de tempo desde o início da visita até a 

última atividade do usuário naquele site).

l  instalação de vídeo (quantidade de players de vídeo que foram colocados 

por um usuário para a sua página).

l  ações relevantes

. . — participação em concursos

. . — cupons 

. . — Jogos executados
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72. conversações são 
conjunto de autores 

e/ou sites e suas 
audiências ligados 

entre si por conteúdo 
relevante

. . — Vídeos vistos

. . —  inclusão de imagens, vídeos etc.

. . —  Votações

. . —  mensagens enviadas (boletins, atualizações, e-mails, alertas)

. . — convites enviados

. . —  itens postados

. . — comentários

. . — adição de amigos

. . —  tópicos ou fóruns criados

. . — Quantidade de membros de grupos ou fãs

. . — compartilhamentos

o estudo social media metrics (2009, p.7-10) ainda entende que os blogs po-

dem ser mensurados por meio de: 

l  tamanho da conversação72

. . —  número de sites relevantes

. . —  número de links relevantes

. . —  amplitude ou alcance da conversação (número de usuários únicos, no pe-

ríodo de um mês, envolvidos na conversação)

l  relevância do site (densidade da conversação dos posts relevantes)

l  credibilidade do autor

. . — Quantidade de posts relevantes de conversação no site

. . — Quantidade de links relevantes de conversação no site

. . — data mais antiga de post relevante

. . — data mais recente de post relevante

. . — duração entre a mais antiga e a mais recente postagem

l  conteúdo recente e relevância

. . —  data mais antiga de post relevante

. . —  data mais recente de post relevante

. . —  intervalo entre as postagens

o mesmo estudo (social media metrics, 2009, p. 10-11) também elegeu 

as métricas para widgets e aplicativos sociais:

l  instalação de aplicativos

l  usuários ativos
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l  perfil da audiência

l  alcance por usuário único (aplicativos ativos por audiência)

l  crescimento

l  instalação de aplicativos ou de widgets nas páginas pessoais ou perfis dos 

usuários

l  usuários ou widgets ativos por período

l  longevidade ou ciclo de vida (duração)

segundo o artigo mídias sociais (2008, p.3), as principais métricas para a monito-

ração são: volume (número de posts publicados utilizando determinado termo); re-

levância (densidade de rede de um blog permite identificar os sites pessoais ou blogs 

mais referenciados por outros consumidores a partir do uso de links); popularidade 

(comunidades mais populares por número de membros, mensuração do interesse 

crescente ou decrescente sobre a comunidade e/ou assunto); influência (tamanho da 

rede de amigos dos interlocutores em comunidades); repercussão (número total de 

comentários associados como resposta a tópicos de sites de relacionamento ou posts 

de blogs. Quanto mais comentários um blog ou tópico maior é sua repercussão e 

consequentemente maior é o interesse por aquele assunto); dispersão (pode ser 

calculada pelo boca-a-boca disperso por cada serviço monitorado).

na figura 36 a seguir (p. 120), as métricas mais frequentes entre os pesquisados 

são números de usuários, páginas vistas, frequência de visitas, tempo de permanên-

cia no site e taxa de crescimento de usuários. pode-se dizer que são métricas mais 

tradicionais e usadas para avaliação de sites e outras iniciativas na rede. para as mí-

dias sociais, temos que definir mais parâmetros ligados à percepção e influência, 

afinal, são os usuários-mídia que são os alvos das ações das organizações e poucos 

indicadores têm sido utilizados para quantificar e qualificar tal relacionamento.

o estudo mídias sociais nas empresas (apud deloitte, 2010, p. 14) aponta que 

apesar de quase tudo o que é feito ser rastreável e mensurável, existe o desafio de 

converter resultados qualitativos e quantitativos em números quantitativos financei-

ros. porém, pode-se observar evolução dos resultados antes e depois das mídias 

sociais, eliminando-se a sazonalidade e movimentações de mercado.

outro estudo também nomeado de mídias sociais (eliFe, 2008, p.5) ainda pro-

põe uma classificação para os influenciadores on-line: alfas ou mavens (consumido-

res early adopters em busca de novidades em produtos e serviços); abelhas ou 
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connectors (são o contato entre alfas e o grande público); e vendedores (hábeis em 

persuadir quando se tem dúvidas sobre o que se ouve de outros consumidores e 

ajudam a vender a ideia do produto com maior persuasão).

a título ilustrativo, no estudo (the world’s most valuable brands.Who’s most 

engaged?) feito pela engagementdB (Wetpaint &altimeter, 2009 [on-line]), 

das top cem marcas globais, segundo BusinessWeek/interbrand, as 20 marcas 

engajadas são: (veja tabela 5, p. 121)

o nosso foco neste tópico não era o de reunir todas as métricas e formas de 

mensuração das mídias sociais, porém, trata-se de uma oportunidade de estudo 

futuro ligado ao tema. acreditamos que o grande desafio que se interpõe à área 

de mídias sociais e à de comunicação organizacional seja a de mensurar e transfor-

mar em números financeiros as atividades. para referências sobre o retorno sobre 

investimento ligado à comunicação, recomendamos a leitura do livro Retorno de 

Investimentos em Comunicação, de Yanaze, Freire e senise (2010).

após caracterizarmos o usuário-mídia que interfere na forma como planejamos 

a comunicação organizacional e como mapeamos os relacionamentos de interesse 

para a organização, trataremos da evolução da comunicação nas organizações, 

bem como das relações públicas.

Número de usuários, usuários ativos, visitantes ou visitantes recorrentes

Visualização de páginas

Frequência de visitas

Tempo de permanência no site

Taxa de crescimento de usuários

Número de pessoas que enviam e-mail ou mensagens

Frequência de postagens

Citações ou links em outros sites

Aumento do número de buscas por sua empresa

Número de pessoas que recomendam sua empresa

Número de idéias ou comentários úteis

Taxa de referências positivas versus negativas

Valor da marca

Mudança no tráfego ao longo do tempo

Retorno sobre investimento

Retorno de usuário de RSS

Net promoter score

Outras formas

Questão com respostas múltiplas

0 10 20 30 40 50 60 70 80

      71%

                  63%

            59%

                           52%

                      49%

                     48%

                45%

          41%

         40%

                     32%

                     32%

            26%

         24%

   20%

                        18%

          9%

      6%

2%

Figura 36 - Porcentagem das formas de mensuração das iniciativas em mídias sociais  
(PESQuiSA mÍDiAS SoCiAiS/DELoiTTE, 2010)
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ranKinG orGanização tiPo de 
indústria

QUantidade 
de canais

PontUação PerFil do 
enGajamento

1 starbucks lazer 11 127 maven

2 dell tecnologia 11 123 maven

3 eBay Varejo 9 115 maven

4 google mídia 11 105 maven

5 microsoft tecnologia 10 103 maven

6 thomson reuters mídia 8 101 maven

7 nike produtos de 
consumo

9 100 maven

8 amazon Varejo 9 88 maven

9 sap tecnologia 10 86 maven

10 intel tecnologia 10 85 maven

11 Yahoo mídia 9 85 maven

12 Blackberry tecnologia 9 85 maven

13 accenture consultoria 8 76 maven

14 oracle tecnologia 10 73 abelhas

15 cisco tecnologia 11 72 abelhas

16 pepsi comida 
e bebida

7 71 maven

17 mtV mídia 10 66 abelhas

18 sony eletrônicos 9 63 abelhas

19 disney mídia 7 58 maven

20 adidas produtos de
consumo

7 56 maven

tabela 5 - Engagement Scores for the World´s Top 100 Brands (Wetpaint & Altimeter, 2009)
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capítulo 4
a evoluÇÃo da comuNicaÇÃo orgaNiZacioNal e 

das relaÇÕes PÚBlicas em temPos de iNterNet

(...) ter um canal de comunicação aberto não representa um diferencial. o que marcará a diferença entre as 
empresas modernas será a qualidade adotada no relacionamento com seus públicos. (scHmidt in 
KunscH, 2004, p.174)

 entendemos que as relações públicas referem-se à administração dos relaciona-

mentos entre uma organização e seus públicos com fins de equilíbrio de interes-

ses. e leia-se aí relações de qualidade que permitam com que a voz de todos os 

envolvidos seja ouvida.

as empresas de hoje têm que ser abertas e transparentes, criando canais de co-

municação com a sociedade e prestando contas a ela. precisam, sobretudo, ter em 

vista os públicos estratégicos, considerando que um público indireto hoje pode ser 

um prioritário amanhã.

ianhez (2004, p.157) afirma que no futuro [sic], as organizações estarão ligadas 

mais diretamente, mesmo pelos recursos da informática, aos seus fornecedores, 

clientes e ao público em geral. o que o autor pregava desde a primeira edição da 

publicação (em 1997), vem acontecendo hoje com o advento das ferramentas de 

comunicação digital, que proporcionam a comunicação bilateral.
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as relações públicas se aplicam cuidando não só do relacionamento puro e 

simples, como também da administração estratégica da comunicação com os 

públicos, resguardando seus interesses e se empenhando para atingir o ápice da 

troca entre a organização e estes, preocupando-se com o equilíbrio e a harmoni-

zação nas relações.

a organização não pode e nem consegue mais ficar restrita ao que se publica 

sobre ela nos meios de comunicação clássicos, uma vez que se tem atualmente 

uma multiplicidade de canais disponíveis, incluindo-se aí as redes sociais (on e off-

line) e a diversidade de públicos, que não necessariamente clientes e funcionários. 

também não basta o que a própria organização diga sobre si mesma. a reputação 

é cada vez mais terceirizada nas percepções que os públicos tem dela e expressam 

por meio de diversas ferramentas tanto on quanto off-line.

a internet evidencia a trajetória e a reputação das organizações acarretando co-

brança frequente e cuidados redobrados com a imagem corporativa, uma vez que 

por um simples mecanismo de busca é possível verificar o que uma organização 

diz sobre si própria e o que dizem dela.

nos dias de hoje, entendemos que a gestão estratégica da comunicação deve 

pautar o trabalho das relações públicas. o termo ‘estratégico’ significa participar 

das decisões da organização; assessorar e apoiar a alta administração no quesito 

institucional; administrar percepções e leituras do ambiente social; analisar planos 

de negócios; e identificar problemas e oportunidades no campo comunicacional.

consideramos para efeitos didáticos os termos “comunicação corporativa”, “co-

municação empresarial”, “comunicação organizacional” como sinônimos. todas 

essas expressões dizem respeito ao conjunto de atividades de comunicação pro-

movidas pela organização com fins de relacionamento com seus públicos-chave. 

porém, a expressão inicialmente adotada nas companhias era comunicação em-

presarial. com o passar do tempo, o conceito de empresas ficou restrito para pou-

cos tipos de organização. daí se passou a adotar o termo “comunicação organiza-

cional” por sua amplitude e por abranger todo tipo de companhia, seja do 

primeiro, segundo ou terceiro setor.

Kunsch (2003, p.150) entende que o termo comunicação organizacional abarca 

todo o espectro das atividades comunicacionais, apresentando maior amplitude e 

aplicando-se a qualquer tipo de organização – pública, privada, sem fins lucrativos, 
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73. a comunicação 
organizacional 

integrada reúne 
atividades de 

jornalismo 
empresarial, 

relações públicas, 
editoração multimídia, 

propaganda e 
marketing.

ongs, fundações, etc, não se restringindo ao âmbito empresarial privado. e para 

se relacionar com o universo de públicos ligados à empresa, Kunsch pressupõe 

que a comunicação deve ser integrada em um mix comunicional, contemplando a 

comunicação institucional, mercadológica, interna e administrativa, conforme a fi-

gura a seguir:

Kunsch (2003, p.90) defende a proposição de que a comunicação eficiente en-

volve um composto comunicacional que compreende a comunicação institucional, 

a comunicação mercadológica, a comunicação interna e a administrativa. para 

Kunsch, a junção dessas quatro componentes forma a comunicação organizacional 

integrada73. esse, para saad corrêa (2003), é o cenário que engloba a comunica-

ção digital nas empresas, isto é, ocorrendo de forma estratégica e integrada ao 

composto comunicacional nas organizações.

até o final da década de 80, a comunicação nas empresas era realizada pelos 

meios impressos ou audiovisuais tradicionais. Hoje, a comunicação organizacional 

utiliza além dos meios tradicionais de comunicação, as novas tecnologias como 

meio e instrumento para atingir seus objetivos. 

Figura 37 - Composto 
da comunicação 
integrada. fonte: 
KuNSCH, 2003, p.151.

comUnicação inteGrada

composto da comunicação

comunicaçãointerna

Comunicação administrativa

fluxos

redes formal e informal

comunicação
organizacional

comunicação institucional

relações públicas

Jornalismo empresarial

Assessoria de imprensa

Editoração multimídia

imagem corporativa

Propaganda institucional

comunicação mercadológica

marketing

Propaganda

Promoção de vendas

feiras e exposições

marketing direto
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a comunicação organizacional brasileira surgiu em decorrência do período mili-

tar ditatorial e pelas raízes históricas e, devido ao contexto de desenvolvimento 

democrático e de justiça social posterior a esse período, acabou por incluir concei-

tos de participação, engajamento cívico e sustentabilidade. (putnam; casali, 

2009, p. 643)

por outro lado, a comunicação organizacional emergiu como uma alternativa às 

relações públicas, segundo percepções de Kunsch e nassar (2009) e reis (2009), 

diferentemente do que aconteceu nos estados unidos, por exemplo.

reis (ibid.) ainda distingue quatro períodos-chave no desenvolvimento da comu-

nicação organizacional brasileira: a industrialização nacional, a ditadura militar, o 

re-estabelecimento da democracia e a abertura do país à globalização.

Kunsch (2005, p.11-12) considera que a comunicação organizacional, na forma 

em que se acha configurada hoje, é fruto de sementes plantadas no período da 

revolução industrial:

mudanças na sociedade, na mídia, no trabalho, na economia, nas tecnologias 

e nos mercados estão comandando uma revolução nas organizações e, com isso, 

as atividades de comunicação tornam-se mais complexas, estratégicas e vitais 

para a sobrevivência da empresa numa economia movida a informação e conhe-

cimento.

segundo cardoso (2004, p.7), a comunicação empresarial no passado se resu-

mia a fazer propaganda e boletins internos. também era sinônimo de um clima 

afetuoso entre os funcionários, festas de final de ano, churrascos e campeonatos 

internos. ou seja, a comunicação organizacional era assunto secundário. 

mais recentemente, a comunicação vem se transformando em parte inerente 

da responsabilidade de cada pessoa envolvida com a empresa. além disso, as 

estruturas de comunicação absorveram diversas subáreas: equipes de marketing, 

relações públicas, assessorias, recursos humanos, além de agências de comunica-

ção contratadas. o desafio agora é gerir essas equipes garantindo um alinha-

as mudanças provocadas pelo processo de industrialização obrigaram as empresas a criar novas formas de comunicação 
com o público interno, por meio de publicações dirigidas especialmente aos empregados, e com o público 
externo, por meio de publicações centradas na divulgação dos produtos, para fazer frente à concorrência e a um novo 
processo de comercialização.
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mento de linguagem – comunicação “one voice” -, marca, visões estratégicas e 

padrões de comunicação da organização. Vale destacar, no entanto, que nem 

sempre a área de comunicação é líder no processo. ainda a vemos como aces-

sória em alguns contextos, porém, não se pode ignorar os avanços em termos 

de importância e necessidade que a comunicação organizacional alcançou re-

centemente.

a comunicação organizacional tem por objetivo analisar tendências, prever suas 

consequências, assessorar a direção, assim como, estabelecer programas de ação 

que sirvam tanto aos interesses da empresa ou instituição, como de seus públicos, 

acionistas, entidades bancárias, pessoal, clientes, fornecedores, organizações ofi-

ciais e outros.

para Farias (2004, p.57), 

pinho (2006, p.29) entende que apesar da diversidade de abordagens e do va-

riado número de definições, elementos comuns podem ser observados na comu-

nicação organizacional: ocorrência em um sistema aberto complexo que influencia 

e é influenciado, tanto interna quanto externamente; envolvimento de mensagens 

e seus fluxos, propósitos, direções e mídia; envolvimento de pessoas e suas atitu-

des, sentimentos, relacionamentos e habilidades.

o autor (ibid, p.32) tipifica a comunicação organizacional baseando-se no núme-

ro de indivíduos envolvidos no processo de comunicação e na audiência obtida na 

sua emissão: comunicação intrapessoal, comunicação em pequenos grupos, co-

municação organizacional para grandes grupos e comunicação organizacional 

aberta. esta última, pinho (ibid., p. 34) conclui que os principais públicos-alvo são 

os públicos de interesse da organização, tais como empregados, consumidores, 

mídia, investidores e acionistas, comunidade, fornecedores, governo e legisladores, 

que são atingidos por meio de rádio, jornal, revista, televisão, telefone, e-mail e 

boletins informativos.

cabe à comunicação, instrumento de aproximação entre o poder da organização e sua base e também 
de acompanhamento da realidade cultural da empresa, mediar os processos dentro da organização. a comunicação 
organizacional ou empresarial, assim, tem por fim ser o elemento de equilíbrio e transformação nos processos sociais 
internos da organização. trabalhando os diversos públicos, prioritariamente internos e externos, a comunicação deve 
possibilitar à organização o equilíbrio do público interno, de modo a repercutir nas relações com o público externo, 
consumidor da imagem da organização, a qual é reflexo do ambiente organizacional.
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74. Vide item 
políticas corporativas, 
página 109.
75. o termo “socie-
dade da informação” 
enfatiza o papel da 
informação na socie-
dade, como transmis-
são de conhecimento.

É trabalho da área de comunicação corporativa a promoção da empresa por 

meio de sua imagem e sua relação com seus públicos e por imprimir a missão da 

organização em tudo o que diga respeito ao seu negócio por meio de seus discur-

sos, atos e até mesmo omissões.

para Barichello (2009, p. 338), a essência da comunicação organizacional é o 

estabelecimento de relações interativas com públicos específicos oportunizadas 

por estratégias de comunicação. centra-se nos processos comunicacionais que 

incluem desde a proposta comunicacional estratégica da organização e o trânsito 

das mensagens por suportes midiáticos até a interpretação subjetiva dos diferen-

tes públicos.

outro ponto afetado pelas tics é a formação de públicos de relacionamento 

para as organizações, uma vez que a comunicação mediada por computador re-

organiza a tipologia dos públicos e sua relação com a empresa, pois as nomencla-

turas tradicionais – interno, externo e misto – já não dão mais conta. uma mesma 

pessoa pode ser funcionária, consumidora e formadora de opinião nas redes ao 

mesmo tempo. com quais ferramentas, então, se relacionar com ela? como mo-

nitorar o que dizem? a resposta parece estar nas políticas ou códigos de conduta 

organizacionais74 voltados para as mídias sociais. 

segundo saad corrêa (2009B, p. 318), assistimos à quebra dos limites entre es-

paços organizacionais e individuais, “refletindo no campo corporativo a outra sim-

biose recorrente da sociedade da informação75: a diluição do limite entre as esferas 

pública e privada”. portanto, cabe à comunicação organizacional potencializada 

pelas tecnologias digitais assumir o papel de integrar discursos e processos sempre 

pautando-se pelo planejamento sistemático para o seu êxito. 

o nosso objetivo nesta tese é entender como a comunicação organizacional se 

apropria das mídias sociais e como todo esse cenário impacta na percepção que as 

pessoas têm a respeito de dada organização, produto, ideia ou serviço.

para chegarmos até a comunicação organizacional digital, é preciso que a con-

ceituemos.

4.3. comunicação digital

a comunicação digital é a forma comunicativa da sociedade da informação. 

mas é muito mais que comunicação de informação binária. É uma poderosa 
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forma de comunicação, pois integra os indivíduos. institui uma nova forma de 

comunicação afetando o conjunto das relações sociais, não apenas as estritamen-

te comunicacionais, mas em todos os níveis, na comunicação, relações pessoais, 

interpessoais, no trabalho, nas instituições, na indústria. não há hoje órgão pro-

dutivo que não esteja, direta ou indiretamente, vinculado a algum tipo de relação 

de comunicação digital.

a internet, por sua vez, da mesma forma que influi nos demais meios, recebe 

influência das mídias clássicas, seja maximizando ou transportando as característi-

cas dos veículos tradicionais, seja buscando sua própria identidade midiática.

saad corrêa (2008, p.307) observa que em função da necessidade, evolução e 

recência das novas mídias precisamos definir seu modelo epistemológico e siste-

matizar estudos e pesquisas que descrevam e expliquem os fenômenos comuni-

cacionais da realidade enquanto uma disciplina constituída a partir, mas não sim-

plesmente transposta, do campo da comunicação. a autora (ibid., p. 308) enfatiza 

que vivenciamos claramente um processo de construção temática.

outro ponto do qual partilhamos é que a utilização, a aplicação e a adoção destas 

mídias já não nos permite mais o termo “novas”, de forma que mídias digitais seria 

o mais adequado.

a produção de conhecimento em mídias digitais, para saad corrêa (ibid., p. 309) 

decorre obrigatoriamente da tríade tecnologia, comunicação e sociedade. e para 

constituir um modelo epistemológico para o estudo das mídias digitais deveríamos 

aceitar a observação empírica e a abertura à correlação como elementos constituin-

tes: “É deste processo de observação da prática, da associação dos significados que 

se produz o conhecimento” (ibid., p. 312).

a comunicação digital e seus conteúdos, que ocorrem exclusivamente no am-

biente tecnológico e se utilizam de ferramentas colaborativas promovem trocas, 

interações, relações de sociabilidade dentro de um contexto social existente e algu-

mas vezes determinante.

a comunicação digital interativa se vale da ruptura de duas condições clássicas de 

toda a comunicação: o tempo e o espaço. na rede, a distância física e o tempo são 

elásticos e por isso a comunicação neste ambiente é policrônica e multidirecional. 

porém, o ato de estar presente na rede, conectado, é condição sine qua non para a 

configuração do ato comunicacional digital.
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saad corrêa (2008, p. 315) enumera ainda sete características da comunicação 

digital: presença ubíqua, estabelecimento de conversações como meio de troca 

social, uso de formas expressivas imagéticas, configuração de processos de produ-

ção cada vez mais integradores, simetria das comunicações, conversações partici-

pativas e integração midiático-informativa. são elementos comuns à comunicação 

digital, segundo saad corrêa (2008, p. 316): conversações, trocas, interações inter 

e intra usuários conectados à rede, equilíbrio ou simetria destas conversações per-

mitindo a todos o mesmo nível de participação e uma transformação estrutural e 

processual dos núcleos de produção de conteúdo para a rede.

saad corrêa (2009B, p. 324) revela que alguns autores já apontam para a cons-

tituiçao de uma teoria de comunicação digital pelo fato das tecnologias da informa-

ção e da comunicação e da internet são espaços de mediação que acomodam di-

ferentes modalidades comunicativas. e cita paveloski (apud ibidem): 

atualmente é possível dizer, inclusive, que a relação entre comunicação e tecno-

logia é indissolúvel, irreversível e não possível de ser negligenciada, o que coloca o 

comunicador contemporâneo em um constante exercício de correlação entre a 

ciência das tics e a tradicional arte de comunicar.

a comunicação digital com seu potencial de geração de fluxos informativos e 

multidirecionais faz com que as relações sociais se desverticalizem nos diferentes 

ambientes, sobretudo nas empresas. daí, a importância de estudarmos os impactos 

da ambiência digital na sociedade e no mundo corporativo.

saad corrêa (ibid., p. 328) reforça que qualquer organização em ambientes di-

gitais deve se sustentar pela cultura e a imagem organizacionais; por seus propó-

sitos e intenções com ações de comunicação digital; pelos públicos com os quais 

dialoga; e pelas mensagens que reflitam a organização.

a comunicação organizacional digital exige a integração e ações coordenadas de 

áreas como tecnologia da informação, desenvolvimento e treinamento de pessoas, 

os diferentes negócios em seus níveis operacionais e a comunicação corporativa.

a teoria da comunicação visa oferecer referenciais úteis para analisar muito mais os efeitos do que a forma como a 
internet se organizou enquanto suporte em algumas outras áreas do conhecimento, das quais escolhemos, 
entre tantas, as que seguem: a) teoria da informação; b) teoria da comunicação (já citada); e c) cibernética.
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construir uma estratégia de comunicação digital, para saad corrêa (2009B, p. 

333) se resume a integrá-la ao plano global de comunicação organizacional: repre-

sentar a cultura, os propósitos e os públicos nas ambiências digitais; estabelecer um 

processo comunicacional fundamentado em hipermedialidade, interatividade e 

multimedialidade; oferecendo tudo isso por meio de um grid de sistemas e ferra-

mentas específicos para o contexto digital.

em tempos de tecnologias e ferramentas da web 2.0, a comunicação digital em 

redes sociais presume mais simetria entre emissores e receptores e constante troca 

de papéis entre eles, além da aceitação de diálogos, conversações e colaborações. 

tudo isso obriga a organização a se posicionar estrategicamente em termo de co-

municação, primando por uma comunicação on e off-line sistematizadas e saben-

do que suas ações terão desdobramentos (podendo ser alvo de manifestações de 

usuários, consumidores, stakeholders em geral), sejam eles no meio físico ou digital. 

Basta ter acesso às comunidades em sites de relacionamento ou aos microblogs 

para provar a tese acima.

4.4. comunicação organizacional digital

seguindo a evolução da comunicação de massa, passando dos meios impressos 

aos eletrônicos e, mais recentemente, aos digitais, a comunicação organizacional 

incorpora uma vasta lista de ferramentas, que vão desde a intranet, à tV via satéli-

te, agora a tV digital, os blogs, microblogs, chats, podcasts, entre outros. a soma 

desse ferramental digital que informa, treina, motiva públicos ligados à organização 

é o que se denomina comunicação organizacional digital.

uma das características mais evidentes da comunicação digital é a possibilidade 

de interação e feedback. a esses dois atributos, chamamos de comunicação simé-

trica ou assimétrica de mão dupla. tais conceitos têm raízes nos mesmos objetivos 

das relações públicas. 

saad corrêa (2003, p.107) considera que o primeiro elemento para formatar a 

comunicação digital organizacional é a sua cultura e a relação desta com a ino-

vação, tecnologia, uso de computadores, de internet, entre outros. em segundo 

lugar, estão os públicos estratégicos da organização: quem são e quais são as 

afinidades com o ambiente digital. a autora explica que um “fale conosco”, dis-

ponível na página web da empresa só será eficaz se a comunidade usar intensa-
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mente a mídia digital, pois, caso contrário, uma linha telefônica ou um balcão de 

atendimento presencial sejam mais eficazes. o terceiro passo é combinar a cul-

tura com as características dos públicos para se estruturar o conteúdo das men-

sagens comunicacionais, inclusive as de cunho institucional. por fim, a última 

etapa corresponde à construção da estratégia de comunicação digital que inclui 

determinar que ferramentas serão utilizadas: e-mail marketing, fóruns, website, 

intranets, portais corporativos, ferramentas de busca, transações multimídia, blo-

gs, podcasts, mensagens instantâneas etc.

não se pode falar de comunicação digital nas organizações sem compreender e 

conhecer o plano estratégico de comunicação global. reduzir a comunicação a um 

site institucional, perfis em redes sociais ou aos e-mails de comunicação interna é 

inadequado e simplista.

como necessitam de agilidade nas comunicações com seus mais diversos públi-

cos, as organizações estão enxergando na comunicação digital uma alternativa 

para se comunicarem. no entanto, vale reforçar que não se pode posicionar a co-

municação digital sem uma visão de seu planejamento integrado e alinhado à es-

tratégia global da organização.

É possível dizer que antes do advento das tecnologias da informação e da comu-

nicação, o foco da comunicação organizacional girava em torno de assessoria de 

imprensa, relações públicas e publicidade. Hoje, a comunicação integrada em diver-

sas mídias (sobretudo digitais) complementa o tradicional tripé imprensa-rp-publi-

cidade, além de ganhar “vozes” de usuários comuns. o que antes era restrito a al-

guns grupos com poder de divulgação e difusão de informações, hoje divide espaço 

com internautas comuns empoderados pelo arsenal de ferramentas colaborativas.

o modelo de comunicação “todos-todos” popularizado pela internet ganhou força 

com o surgimento de ferramentas que permitem com que qualquer internauta pu-

blique informação na rede reconfigurando o cenário midiático (Fragoso, 2007).

além da presença institucional na internet, mensuração, análise da percepção da 

imagem organizacional e um plano de relacionamento nas mídias sociais integram 

o mix de comunicação das organizações.

contemplar os canais de comunicação em que o usuário é o maior responsável 

pelo conteúdo pode ser uma fonte de baixo custo e de confiabilidade para as or-

ganizações. É também uma oportunidade para a organização se relacionar com 
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76. INTERNET 
no Brasil cresceu 
5,9% em agosto. 

iBope nielsen 
online. 08/10/2010. 

disponível em: 
<http://www.ibope.

com.br/calandraWeb/
servlet/calandraredir
ect?temp=6&proj=por
taliBope&pub=t&db
=caldb&comp=pesqu
isa_leitura&nivel=null

&docid=0a276B95d1
45374B832577B600
7a5F6a>. acesso em 

25. out. 2010.
  77. grupos de 

interesse ligados às 
organizações

públicos sem intermediários, de colocar em prática a comunicação bilateral em um 

processo de constante e permanente interação. a seguir, um exemplo hipotético 

que acontece com as marcas que não tem uma boa experiência, reputação ou 

imagem junto a seus públicos.

afora o determinismo acima, as redes sociais on-line deixaram de servir apenas 

ao entretenimento de adolescentes para serem cada vez mais usadas pelas empre-

sas como ferramenta de relacionamento.

o Brasil registra mais de 67 milhões de usuários de internet, segundo dados 

do ibope/nielsen online, de 08 de outubro de 201076. segundo maia (2008a, 

p.1), cerca de 90% destes internautas são potenciais consumidores 2.0 que inte-

ragem nas redes sociais compostas por comunidades, sites, blogs, fotologs e 

outras ferramentas web.

resultados proveitosos para formadores de opinião e corporações vêm do envol-

vimento genuíno e participativo de representantes organizacionais nas conversa-

ções on-line. estamos mudando da tradicional pirâmide de influência (de cima para 

baixo) para um paradigma mais fluido e de uma direção, colaborativo e horizontal 

em que as marcas e as reputações corporativas são construídas tentando engajar 

múltiplos stakeholders77 por meio de diálogo contínuo.

pelo modelo tradicional de rp, os profissionais “brifam” grupos formadores de 

opinião e estes, por sua vez, alcançariam as audiências via meios de comunicação 

de massa e pela imprensa. no novo modelo, esclarece edelman (2006 [on-line]) 

empregados são informados pela companhia por meio de informativos internos, 

e-mails e reuniões. estes funcionários vão blogar sobre suas corporações enquanto 

consumidores vão falar diretamente com pessoas com interesses similares. e am-

bos os grupos – funcionários e consumidores – não tiveram treinamento para lidar 

com a mídia. eles apenas compartilham ideias na internet e colaboram. trata-se de 

privilegiar o público interno como embaixadores da marca e transformá-los nos 

veículos condutores de informação e de mensagens chave.

alguém está falando mal de sua empresa neste momento. em segundos, essa pessoa vai mandar o comentário para 
outra, que vai inseri-lo num blog e, em pouco tempo, surgirá uma comunidade no orkut a respeito desse mesmo tema. 
em minutos, a reputação de sua marca, na lista dos dez mais clicados do Google estará ameaçada para todo o 
sempre. (maia, 2008a, p. 1)
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edelman (ibid) atribui o sucesso aos blogs pela falta de confiança nas instituições 

e pela preferência por uma fonte pessoal de confiança com potencial de alterar 

percepções e mercados.

sobre como se adaptar a essa nova realidade, edelman (ibid.,p.7) relata que a 

atividade de relações públicas tem duas correntes e concorrentes escolas de pen-

samento: a de edward Bernays e a de arthur page. a linha de Bernays se apoia em 

insights psicológicos sobre suas audiências baseados em pesquisa e mensagens 

controladas e desenhadas para atingir efeitos esperados. a teoria de arthur page 

está calcada na verdade e em escutar todos os stakeholders, uma linha muito mais 

conectada com a lógica da comunicação em rede.

sobre o futuro das relações públicas, o presidente da edelman acredita que a 

indústria de rp tem uma oportunidade única de consolidar o seu potencial como 

disciplina líder. além disso, é uma oportunidade de mudança em como trabalha-

mos: um novo tom, longe das vendas, em direção a uma conversação contínua e 

aprendizado com os stakeholders. os profissionais de rp devem se tornar advoga-

dos informados, dedicados a transmitir confiança e ouvir os públicos estratégicos 

ligados às organizações.

peter Hirshberg (2006, p.4), vice-presidente executivo do technorati, acredita que o 

crescimento da blogosfera é parte de uma tendência significativa que vê audiência e 

consumidores ganhando voz e influência sobre as instituições (mídia, entretenimento 

e marcas) que foram formadas sobre um rígido controle de figuras autoritárias.

Hirshberg (ibid.) considera que a melhor maneira de entender a blogosfera é 

examinar a segmentação natural que ocorre no decorrer da distribuição dos blo-

gueiros. a mídia tradicional (mainstream) vê nos blogueiros expertise e fonte de 

ideias como um mecanismo para incluir audiências e inspirar lealdade por parte de 

seus leitores. o Vp da technorati crê que esse novo mundo da blogosfera é uma 

boa oportunidade para as rp e marcas, pois os mercados estão interconectados 

como nunca estiveram. o boca-a-boca corre o globo em questão de horas e os 

consumidores apaixonados e conectados podem tornar-se uma poderosa força 

para o marketing.

o mundo das rp pode mostrar lidernança neste novo papel como receptores 

poderosos de insights, uma força que pode ouvir e auxiliar marcas a interagirem e 

se engajarem com seus clientes como nunca aconteceu antes. 
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78. método 
persuasivo que visa 

convencer o formador 
de opinião a publicar 

a ideia “vendida” 
pelo profissional de 

relações públicas.

o estudo faz, ainda, um comparativo entre o modelo estabelecido e o emergen-

te para as rp.

aProximação estaBelecida modelo emerGente

modelo empurra: envio de press release para a 
imprensa para atingir o máximo possível da 
audiência. Follow-up para arranjar entrevistas e, 
na maioria dos casos, os e-mails são deletados 
pelos jornalistas.

caminhando para o modelo puxe: uso de 
feeds rss para que blogueiros, jornalistas e 
outros clientes recebam informações de 
interesse.

mensagens controladas: preparar porta-vozes 
para todas as questões e ter posicionamentos 
rígidos.

conversação: interação contínua e 
conversações de acordo com as necessidades 
dos stakeholders.

Voz autoritária e cínica em crises: centralização 
no contato com a mídia.

engajar em níveis múltiplos: ser transparente 
para com todos os níveis organizacionais.

elites são informadas primeiro: depois é que 
consumidores, funcionários e mídia local são 
avisados.

empoderar funcionários e permitir co-criação 
dos consumidores

Falar para - e não com - a audiência: 
comunicação de mão-única

paradoxo da transparência: informar com 
transparência mesmo em momentos de crise.

cauda de cachorro: rp é só um suporte à 
marketing, administrando as relações com a 
mídia para que a propaganda realize o seu 
trabalho. 

sentar-se sobre a mesa: rp como disciplina de 
gerenciamento de construção de 
relacionamentos entre companhias e seus 
stakeholders.

companhia sabe melhor: é a melhor fonte de 
informações.

sabedoria das multidões: stakeholders 
colaboram com ou sem os inputs dados pelas 
organizações. a oportunidade para companhias 
é para ouvir, aprender e participar.

tabela 6 - Comparativo entre modelos atuais e emergentes. fonte: EDELmAN & TECHNorATi, 2006, p. 9.

a tabela acima nos mostra que o modelo de relações públicas que se praticava 

nos anos 80 e 90 sofreu alterações significativas, tornando-se mais transparente, 

mais preocupado com os públicos de ligação da organização e mais dialógico. mes-

mo porque não há alternativa para as organizações contemporâneas que se vêem 

completamente “nuas” frente à sociedade, à opinião pública e diante de seus públi-

cos. a internet é uma poderosa arma para o usuário-mídia se expressar e expor as 

fraquezas e deficiências das organizações. Vale ressaltar, no entanto, que os mode-

los acima citados convivem e que há ainda organizações que os utilizam de forma 

híbrida, uma vez que ninguém faz parte de um ou outro completamente.

as formas de aproximação e contato da área de comunicação corporativa mu-

dam do pitch78 para a participação, cooperação, colaboração, para a troca de ideias 
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em tempo real. se as companhias de rp continuarem no modelo de mensagens 

controladas ao invés de investirem em relacionamentos honestos e engajados de 

longo prazo, tenderão à desconfiança de seus públicos.

tadeu (2008) cita um estudo realizado pelo instituto de pesquisa ibope/netra-

tings, cujo objetivo era o de analisar o comportamento dos usuários que navegam 

em sites relacionados a comunidades e blogs, em dez países da américa latina, 

europa e ásia. a conclusão do estudo é a de que as redes sociais têm forte influ-

ência para destacar positiva ou negativamente uma marca ou alterar a percepção 

dos usuários no que diz respeito à reputação das organizações. só no Brasil, mais 

de 80% dos internautas têm perfis ou navegam pelas redes sociais on-line e o país 

é um dos líderes neste tipo de acesso. 

Há muita discussão sobre como as comunidades ou ferramentas derivadas da 

web 2.0 devem ser monitoradas em favor das organizações. muitas companhias já 

fazem uso de serviços de acompanhamento disponíveis no mercado. outras pre-

ferem realizar o trabalho de forma caseira e há um terceiro grupo que monitora, 

mensura e age sobre os resultados. É preciso preocupar-se com a imagem organi-

zacional na rede, uma vez que a web não só ampliou a repercussão dos problemas 

com a reputação de uma empresa como também diversificou os riscos.

Kavinski (apud tadeu, 2008) explica que a sustentação da reputação on-line 

envolve dois aspectos: a proteção da imagem em si e a monitoração constante dos 

consumidores na internet. e completa que um trabalho de posicionamento da 

marca na rede necessita de objetivos claros e que sinalize como quer que o usuá-

rio de internet a veja ou a associe. lembrando sempre que a organização deixa de 

ter total controle sobre si, dividindo isso com os seus públicos.

É possível dizer que houve uma mudança de paradigma com a internet, uma vez 

que as marcas, antes entidades envelopadas, protegidas e atentas a danos tinham 

departamentos jurídicos e de relações públicas para resolver questões de imagem 

dos produtos. Hoje essa enorme estrutura de proteção tem que arcar com outros 

participantes que incluem todo o contingente de usuários que geram conteúdo 

internet afora.

no entanto, não basta que a empresa disponha de meios legais e assessorias de 

comunicação a seu favor. as organizações não podem evitar que o contingente de 

usuários na web ressignifique, reestilize, satirize ou ovacione sua marca, produtos 
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79. disponível 
em <Http://www.

reclameaqui.com.br>. 
acesso em 30 set. 10.

ou serviços na rede. o que as organzações temem é que os usuários assumam o 

controle sobre a marca, como em um tipo de “aquisição hostil” em termos de mer-

cado ou ainda sequestrem a marca e seus produtos, gerando conteúdos não ofi-

ciais e detratores a respeito destas. 

 tais possibilidades de ação do internauta podem ser encaradas como os mega-

fones da era digital, pelo poder que é conferido ao usuário e que não pode ser 

negligenciado pelas organizações. a dinâmica de funcionamento das lojas on-line, 

por exemplo, contempla a opinião do consumidor acerca do produto adquirido. se 

o comentário for bom, ajuda a endossar o produto, se for ruim deve ser encarado 

como oportunidade de melhoria pela organização. esse papel de coleta, análise e 

filtragem das opiniões dos usuários passa a ser tarefa do profissional de comunica-

ção para orientar futuras ações em direção aos públicos ligados à empresa.

coutinho (2008, p.3) ressalta que um grande risco para as empresas ao se aproxi-

marem de uma comunidade, vem de uma mentalidade de “controle”, ou seja, da 

percepção desse novo espaço das redes sociais como um ambiente a ser conquistado 

e pautado pela comunicação tradicional. coutinho faz um paralelo dessa tentativa de 

controle com a invenção da prensa tipográfica. durante 500 anos, a igreja detinha o 

poder de produção e circulação de ideias por meio de seus monges copistas e padres 

nas paróquias. com a chegada da prensa, a reprodução de livros ficou facilitada e a 

igreja tentou controlar, criando listas de livros proibidos. como não conseguiu, mais 

tarde, viu que teria que adotar o novo meio para tentar manter a hegemonia. o 

mesmo deve acontecer com empresas, comunicação e redes sociais. não há como 

controlar o discurso, mas sim como estabelecer um diálogo, usando as redes.

o salgadinho doritos, da elma chips, motivou uma campanha durante o cam-

peonato de futebol americano, superBowl, que atraiu mais de mil participantes. a 

mecânica consistia em enviar vídeos para a marca e o melhor seria assistido duran-

te os intervalos dos jogos, no horário de maior audiência da tV nos estados uni-

dos. um caso de tomada de rédeas do consumidor brasileiro responde pelo nome 

de reclame aqui79, um site que registra reclamações sobre marcas, produtos e 

serviços. o site mantém um ranking das organizações mais reclamadas, das que 

mais respondem e das que menos dão retorno aos usuários reclamantes. como 

bem classificou o artigo da publicação meio digital, o site é uma espécie de “bolsa 

de imagem” das empresas e marcas.
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em entrevista à Viviana alonso (2008), Henry Jenkins, considera que mais do que 

tentar controlar as comunidades on-line, a chave para o sucesso está em inspirá-las. 

Jenkins acredita que as fronteiras entre os diferentes canais se enfraqueceram: pela 

web circulam vídeos, áudios, imagens, entre vários conteúdos, e cada um deles se 

alimenta dos demais. por isso, o fluxo de ideias na sociedade se tornou mais com-

plexo: informações circulam pela máxima quantidade de canais possível e isso inclui 

empresas e seus produtos. a comunicação organizacional ao decidir por uma estra-

tégia ativa de participação nas redes sociais deve definir objetivos que passam pela 

ampliação do contato com o público, expansão das fronteiras empresariais e a men-

suração se este canal de relacionamento gera venda ou consolida a marca.

4.5. relações Públicas 2.0

entendemos que as relações públicas 2.0 se caracterizem pela atividade de me-

diação e/ou interação por parte de organizações ou agências (consultorias etc) com 

seus públicos na rede, especialmente, no que diz respeito às expressões e manifes-

tações desses nas mídias sociais.

em entrevista à revista Bites (2008), todd defren, fundador da shift communi-

cations, quando questionado se a comunicação corporativa tradicional estaria fada-

da à morte, afirmou que sempre haverá a necessidade de rp tradicional na relação 

com a mídia clássica. e dá como exemplos a constante necessidade de gerencia-

mento de crises, divulgação de assuntos relevantes e entrevistas coletivas. no en-

tanto, defren (apud BITES, 2008) atribui às mídias sociais a remodelação das téc-

nicas e filosofias e o crescimento das interações diretas entre consumidores e 

transparência corporativa.

defren (ibid) também define as rp 2.0 como um novo tipo que tem como pre-

missas a interação com os consumidores e transparência corporativa. defren bem 

ilustra a sua posição: “(...) no mundo on-line, a marca está exposta. suas ações, in-

terações e reações (para não dizer também as faltas de ações) estão sendo assisti-

das, criticadas – e catalogadas para sempre pelos motores de busca”.

relações públicas 2.0 significa agregar às táticas tradicionais de divulgação con-

teúdos como vídeos, áudios, fotos, imagens e links que possam ser aproveitados de 

forma diferente, além de gerir e olhar estrategicamente para canais que permitem 

a participação e o retorno dos usuários.
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Um novo modelo de comunicação deve pressupor:

l  Que as comunicações são diretas

l  Que todo consumidor tem o poder de amplificar conteúdos, opiniões e expe-

riências

l  Que pessoas compram confiança e histórias contadas pelos fabricantes

l  Velocidade. a internet criou novas expectativas. a organização deve se orga-

nizar em torno de velocidade.

l  o movimento da cauda longa.

l  conexão entre pessoas.

l  Que as grandes ideias são os produtos, não os anúncios.

l  Que para ser interessante à audiência, é preciso fazer parte da tribo, criar co-

munidade.

l  Que a empresa é uma líder em seu setor que deve levar às pessoas ao movi-

mento.

o artigo Mídias Sociais (eliFe, 2008, p.2) ressalta que nunca uma área ganhou 

tanta importância com a mídia gerada pelo usuário quanto as relações públicas. o 

conteúdo gerado pelo usuário nas resenhas que produz em sites de comércio 

eletrônico, nos blogs e microblogs passa a ser mídia essencial na reputação de 

marcas, produtos e serviços e motor de estímulo do boca-a-boca. e o trabalho de 

garimpo das informações, análise, proposição de planos de ação e mensuração são 

atribuições das relações públicas.

outro serviço que foi potencializado ou teve de se modificar em função do ad-

vento das mídias sociais foi o serviço de atendimento ao cliente. o “reclameaqui” 

(2007 [on-line]), por exemplo, registra cerca de 600 mil visitas por mês, tem mais 

de 8.800 empresas e 360 mil usuários cadastrados. 

ugarte (2008, p. 65) entende que o papel da empresa é de servir como back-

ground, isto é, como um conjunto de contextos e referências, conectando seus 

colaboradores (empregados, acionistas, consumidores) de maneira mais profunda, 

permanente, sólida e geradora de confiança, diferentemente, de fazê-los apenas 

acreditar em um mero discurso ou cultura empresarial.

arriscamo-nos dizer aqui que a evolução dos relacionamentos organização-pú-

blicos passa pelas relações públicas 2.0 e se configuram como evolução do con-

ceito tradicional que até então praticávamos e conhecíamos. no entanto, o cerne 
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das relações públicas sempre foi e será o diálogo e a via de mão dupla, conceitos 

absolutamente conectados com as mídias sociais e com a internet 2 e 3.0.

um aspecto fundamental que garante perenidade às organizações, além de suas 

receitas, é a sua reputação, conceito que discutiremos a seguir.

4.6. reputação empresarial

para o dicionário michaelis, reputação significa fama, celebridade, renome, gló-

ria. o contrário disso é ficar na obscuridade ou é a ausência de percepção sobre 

uma pessoa, marca, serviço ou produto. Já a palavra imagem no mesmo dicioná-

rio representa ideia, conceito, abstração. tanto imagem quanto representação não 

são aquelas que se projetam apenas, mas aquela que os outros enxergam, assim 

como a reputação.

a reputação organizacional, um dos maiores ativos da empresa, é formada pela 

identidade e imagem em conjunto com outros aspectos. no coração da ação cole-

tiva está a reputação, cujo sistema tem sido fundamental para a vida social há muito 

tempo. nas sociedades ou comunidades pequenas, todos se conhecem, sabem em 

quem podem confiar, quem é importante e quem decide quem é importante.

argenti (2006, p. 98) também explica que a estrutura da reputação pode ser 

entendida como a soma das percepções que os públicos têm da identidade (no-

mes, marcas, símbolos, autorrepresentações) e das imagens projetadas junto aos 

clientes, comunidade, investidores e funcionários.

sobre reputação, rosa (2006, p. 123) sintetiza: “(...) não garante a escolha, mas a 

ausência dela pode servir como passaporte ao desastre. por isso, é tão importante 

lutar pela reputação, defendê-la, protegê-la, olhar o impacto que as inúmeras es-

tratégias e iniciativas que tomamos terá sobre ela”.

segundo rosa (ibid., p. 117), em um supermercado, há mais de 40 mil produtos 

em exposição e colocamos cerca de 250 deles no carrinho, o que significa dizer 

39.750 nãos. portanto, não adianta ser conhecido, é preciso ser respeitado, desper-

tar confiança. rosa (ibidem) completa: “sem reputação, não há confiança...a alma 

agora é a reputação”. Já não é suficiente apenas informar. É preciso convencer, des-

pertar a atenção e ser respeitado. e a reputação não garante a escolha por parte do 

consumidor. porém, qualquer problema pode abalar a confiança e fazer com que o 

consumidor mude sua postura em relação a uma marca, produto ou serviço.



140
usuário-mídia

tese de doUtorado

É algo muito mais amplo, complexo e mesmo subjetivo do que empregar “modernas” técnicas de comunicação, 
propaganda ou relações públicas. muitas vezes, é essa percepção que está faltando àqueles responsáveis por conduzir 
uma imagem na nova esfera pública que acabou de surgir (rosa, 2006, p. 134-135).

É preferível ter uma comunidade oficial de determinada marca ou participar das 

existentes, das criadas pelo consumidor em sites de relacionamento e de mídias 

sociais? depende do quão admirada é a sua empresa ou marca e do quanto elas 

tem de problemas relacionados a atendimento, pois pode-se correr o risco de ver 

tal comunidade como um fórum de reclamações contra a empresa. no entanto, 

ter uma comunidade oficial ajuda a disseminar mensagens das organizações nas 

redes sociais on-line, a se posicionar bem nos motores de busca; a promover o 

diálogo e personificar a marca. Fato é que ao menos a observação e o monitora-

mento são válidos para ambos os casos acima descritos.

rosa (2006, p. 123) afirma que a rigor, pessoas físicas e jurídicas não vendem 

produtos ou serviços, mas sim confiança. como exemplo, cita médicos (vendem 

confiança no tratamento), engenheiros (vendem confiança em seus projetos), jor-

nalistas (vendem confiança a seus leitores e fontes) e políticos (vendem confiança 

aos eleitores em seus planos de governo).

construir uma reputação é criar uma imagem na percepção do público:

a imagem, portanto, depende da percepção. esta, por sua vez, está ligada aos 

valores associados a esta imagem. este é um exercício permanente, já que não são 

conceitos estanques. muito pelo contrário, são móveis.

para Kotler (2006) a identidade está ligada à maneira como a empresa visa se 

identificar e posicionar a si mesma ou a seus produtos, ao passo que imagem é a 

maneira como o público vê a empresa ou seus produtos.

a identidade pode ser entendida como a organização é de fato, pois se configura 

historicamente e se expressa na cultura organizacional. e como cultura organizacio-

nal, podemos entender como sendo suas políticas e processos, seus colaboradores, 

suas redes formais e informais, suas relações de poder, suas formas de socialização, 

seu espaço de trabalho e os símbolos (programa de identidade visual). a identidadade 

reflete na imagem, é a consequência daquilo que somos, expomos, expressamos.

outro autor que trabalha o conceito de imagem organizacional é Villafañe (1999) 

que destaca que esta depende dos públicos e da multiplicidade de ações organiza-
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cionais. portanto, no quesito imagem, o protagonista é o público e não a organiza-

ção. a imagem corporativa é para este mesmo autor a integração dos inputs emiti-

dos pela organização na mente dos públicos e que são derivados do 

comportamento, cultura e personalidade corporativos.

apesar de não ser passível de total controle, é possível que a organização ajude 

no direcionamento do que pensam os seus públicos sobre ela, por meio de com-

portamento. srour (2003) afirma que as decisões empresariais não são inócuas ou 

isentas de consequências, pelo contrário, carregam poder de irradiação e, por isso, 

afetam os públicos ligados à organização.

outro conceito que nos interessa aqui é o de percepção. a percepção é captada 

pelos sentidos sensoriais. a informação tem papel de destaque nesse processo de 

captação, pois quanto maior a riqueza de informações percebidas, maior será a 

possibilidade de registro e processamento posterior dessas.

argenti (2006, p. 97) destaca as diferenças entre imagem e reputação corporativas:

a reputação se diferencia da imagem por ser construída ao longo do tempo e 

por não ser simplesmente uma percepção em um determinado período. diferen-

cia-se da identidade porque é um produto tanto de públicos internos quanto 

externos, enquanto a identidade é construída por elementos internos (a própria 

empresa). além disso, (...) a reputação está baseada na percepção de todos os 

públicos.

seth godin (apud cogo, 2008, p.1) acredita que o foco das atenções não é 

apenas a potência da comunicação e da marca, mas que os produtos devem se 

vender sozinhos por sua função ou atração. para ser notável, os produtos, marcas 

e serviços devem gerar propagação, comentários, criar conexões entre pessoas 

mas, sobretudo, estabelecer relacionamentos.

peppers (apud cHeroBino, 2008) garante que o faturamento da empresa 

depende muito mais da sua reputação e isso está mudando radicalmente com as 

ferramentas da web 2.0.

a reputação se diferencia da imagem por ser construída ao longo do tempo e por não ser simplesmente uma percepção 
em um determinado período. diferencia-se da identidade porque é um produto tanto de públicos internos quanto 
externos, enquanto a identidade é construída por elementos internos (a própria empresa). além disso, (...) a reputação 
está baseada na percepção de todos os públicos.



142
usuário-mídia

tese de doUtorado

nos sites de comércio eletrônico como eBay, mercadolivre, amazon, Buscapé, 

o consumidor é também o produtor daquilo que consome. o valor deste mercado 

cresce quanto mais gente participa dele e as opiniões dos usuários dão a medida 

necessária para as transações e para os mercados “florescerem” no ciberespaço.

 nassar (apud revista melhor aBrH, 2008, p.26) acredita que “para a empresa 

criar imagem, identidade e reputação num ambiente de rede e legitimar as suas in-

tenções e ações, é preciso criar diálogo”. e a empresa perdeu a centralidade, a pri-

mazia do discurso. ela já não é a única produtora de conteúdo no processo comu-

nicacional. todos os agentes envolvidos têm capacidade de produzir conteúdo.

 nassar (ibid) chama a atenção para os conceitos de imagem, identidade e reputa-

ção que não são fabricados dentro da empresa, na sala da comunicação ou da alta 

direção. tais conceitos são construídos na relação na rede. as organizações que que-

rem se engajar neste ambiente devem estabelecer diálogo, legitimar suas intenções 

e ações e não apenas campanhas publicitárias e programas de rp unidirecionais.

após a conceituação de imagem, identidade e reputação corporativas, vale posi-

cionarmos a atividade de rp neste contexto.

Kunsch (2003) ao se referir às funções de rp nas organizações descreve que por 

meio da estratégia, a atividade visa a ajudar uma organização a se posicionar fren-

te à sociedade e a demonstrar a razão de seu existir. Buscar relações confiantes e 

formas de credibilidade entre organizações e públicos são objetivos da atividade 

que vão ao encontro dos conceitos necessários para uma boa reputação. portanto, 

podemos depreender que a atividade de rp, entre outras finalidades, auxilia as 

organizações a conquistar um de seus maiores patrimônios, a reputação.

em entrevista ao blog “crise e comunicação” (padrÓn, 2009), clóvis de Barros 

Filho acredita que a imagem ou reputação organizacionais transcende os seus esfor-

ços ou controle. são processos sociais que contam com a opinião de terceiros e que 

ocorrem independente do esforço de autopreservação da imagem organizacional.

ao se referir às novas tecnologias, Barros Filho (ibid) afirma que estas possibilitam 

encontros, atos de comunicação e mudam a cadência do processo polifônico de 

definição das reputações com a internet, tudo ficou mais visível e mais acelerado, 

escapando ainda mais, do controle do enunciado, a construção da reputação. Bar-

ros Filho também acredita que vivemos um cenário midiático complexo em que 

tanto as mídias como suas audiências se sobrepõem.
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Finalizando a questão, concluímos que a reputação das organizações cresce em 

evidência, uma vez que nossa sociedade possibilita a rápida difusão da informação, 

além desse elemento ser também um diferencial competitivo, alvo de conquista e 

retenção de consumidores e ativo na proteção contra as crises.

4.6.1. reputação on-line, privacidade e gerenciamento de imagem

recuero (2009a, p. 110) reforça: “(...) redes sociais na internet são extremamen-

te efetivas para a construção de reputação”.

a reputação pode ser construída baseando-se no tipo de informação que divul-

gamos em nossos perfis, comunidades, blogs, microblogs, etc. por isso, é terreno 

fértil para organizações, celebridades, artistas que veem na rede uma possibilidade 

de construção de conceitos, imagem e reputação.

as expressões sociais (conversações, interações), sejam elas individuais ou organi-

zacionais, encontram na rede um campo de registro, ficando gravadas neste ambien-

te, o que não ocorre por sua vez, com a linguagem oral que se perde no espaço.

recuero (ibid., p. 164) bem resume a importância do estudo das redes sociais:

compreender essas redes é essencial, portanto, para compreender também a 

apropriação da internet como ferramenta de organização social e informação con-

temporânea. É essencial para compreender os novos valores construídos, os fluxos 

de informação divididos e as mobilizações que emergem no ciberespaço.

para solove (2007, p. 190) estamos testemunhando um embate entre privacida-

de e livre expressão, um conflito entre dois importantes valores essenciais para a 

nossa autonomia e autodesenvolvimento, liberdade e democracia. outro contex-

to que vale ser destacado aqui é o de superexposição em tempos de internet. 

danah Boyd (apud saad corrÊa, 2008 [on-line]), em palestra no evento digital 

age 2.0, afirma que a privacidade está exposta e por isso recomenda: “seja públi-

co por default e privado quando necessário”. portanto, unindo a questão da supe-

rexposição com a “coletivização do privado”, é possível inferir que participar das 

compreender essas redes é essencial, portanto, para compreender também a apropriação da internet como ferramenta 
de organização social e informação contemporânea. É essencial para compreender os novos valores construídos, 
os fluxos de informação divididos e as mobilizações que emergem no ciberespaço.
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80. as novas 
tecnologias não só 

estimulam a liberdade 
como também 

alteram a matriz 
da liberdade e a 

controlam em novas 
e desafiantes formas.

[tradução nossa]

redes sociais implica, de certa forma, na autorização de mensagens de cunho co-

mercial, publicitário ou promocional.

a questão da privacidade on-line é tema bastante discutido nos últimos tem-

pos. solove (2007, p. 192) acredita que as pessoas devem ter opções para con-

trolar a disseminação de suas informações pessoais. o autor (ibid., p. 205) diz o 

seguinte: “(...) new technologies do not just enhace freedom but also alter the 

matrix of freedom and control in new and challenging ways”80. ou seja, estamos 

todos expostos e vulneráveis à rede no quesito imagem e reputação, sejam elas 

pessoais ou corporativas.

solove (ibidem) afirma que um dos serviços que promete mais se desenvolver é 

algo como Reputation Defender (defensor de reputação, numa tradução livre), 

uma  companhia que ajuda pessoas a encontrar e a remover informações negati-

vas ou prejudiciais sobre si próprias. arriscamo-nos a dizer que o mesmo tipo de 

serviços para as organizações já é algo útil e indispensável em tempos de mídias 

sociais e de conteúdos gerados pelos consumidores.

isso ocorre nos dias de hoje, pois as iniciativas de mídia social têm muito menos 

compromisso com o que escrevem do que os meios de comunicação de massa 

que seguem normas éticas para proteger a privacidade das pessoas. assim, uma 

pessoa não bem quista por outras pode ter a sua imagem e reputação abaladas na 

rede. além disso, a velocidade com que uma informação se espalha no mundo 

on-line é maior do que no off-line.

ugarte (2008, p. 57-60) defende que antes de estimular nos usuários da rede o 

modelo de ciberativismo em que se vislumbra a adesão a uma campanha, é pre-

ciso clareza e acessibilidade à informação e para isso, planejar-se com uma docu-

mentação que contemple todos os argumentos a favor e contra à postura; conven-

cer as pessoas porque elas devem aderir à causa; escolher os destinatários da ação 

mostrando-lhes que a ação conjunta de todos pode levar a mudanças contextuais; 

desenhar ferramentas que permitam às pessoas reproduzí-las em suas redes so-

ciais sem mediação de ninguém; dar visibilidade à causa mostrando números da 

campanha, contadores de acesso, apresentando aos participantes que cada um 

contribui para resultados que culminam em ações coletivas sem mediações.

o processo de comunicação vem sofrendo uma evolução no modo como ela se 

mostra aos outros. as conversações migraram do telefone para o e-mail e destas 
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para os comunicadores instantâneos e, agora, para os sites de redes sociais. ou 

seja, estão se tornando cada vez mais públicas e menos particulares.

assim como a arquitetura física de um ambiente pode nos estimular à interação 

e à comunicação, as redes sociais on-line são espaços especialmente construídos 

com estes fins.

segundo dados do estudo Blogs e comunidades On-line: pesquisa 2.0 (apud 

campos, 2008, p.5), conduzido pelo ibope inteligência, com 14 gestores das 

áreas de comunicação de empresas brasileiras, a prática de monitorar a mídia social 

já aparece no radar das empresas. porém, de maneira mais tímida que nos países 

em que a penetração da internet é mais elevada. o próximo estágio, segundo 

marcelo coutinho, responsável pelo estudo, é coletar e analisar as informações 

produzidas pelos usuários.

seth godin, em palestra proferida no digital age 2.0 (apud saad corrÊa, 

2008), apresentou soluções para lidar com a superexposição da marca nas redes 

sociais. a presença de uma marca, produto ou serviço na rede hoje passa por esco-

lhas entre participar do grupo pioneiro de organizações que aceitam as regras do 

mundo 2.0 ou compor o grupo que funciona a base de cliques, visitantes únicos, 

anúncios publicitários ou similares. a empresa, ao optar por engajar-se no mundo 

2.0, tem, segundo godin, duas opções: a ubiquidade ou a superexposição, em que 

a empresa participa ativamente de todas as iniciativas disponíveis no mundo 2.0; ou 

a exclusividade (scarcity), em que o perfil e o produto não podem ser replicados ou 

remixados pelos participantes das redes sociais. godin (apud saad corrÊa, 2008 

[on-line]) definiu um novo modelo para profissionais de comunicação baseado em 

comunicação direta; ouvir o consumidor com seus “amplificadores”; pessoas com-

pram histórias sobre produtos, portanto, é tarefa da empresa contá-las; a organiza-

ção deve se organizar para as novas expectativas geradas pela internet; aproveitar a 

cauda longa; conecte pessoas umas às outras; grandes ideias são os produtos e não 

os anúncios ou a propaganda sobre eles; esteja na ubiquidade ou na exclusividade 

(fora disso, se está na vala comum); seja parte da tribo; lidere as pessoas. e para fi-

nalizar, conclui: “redes sociais não são o lugar de interferência das grandes marcas. 

as marcas devem criar movimentos e histórias para que as pessoas as comentem”.

deste capítulo pode-se depreender que a comunicação organizacional vem evo-

luindo, assim como as relações públicas, e utilizando-se também da tecnologia como 
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instrumento de relacionamento com seus públicos de interesse. no entanto, vale 

destacar que os princípios da comunicação digital e das ferramentas colaborativas: 

diálogo, participação, interação, retorno (mão dupla) são conceitos inerentes às rela-

ções públicas desde o seu surgimento. com o ferramental digital, tais conceitos retor-

nam, ganham outras nomenclaturas e podemos afirmar que são termos revisitados.

 no próximo capítulo, trataremos das relações entre o usuário-mídia, caracteriza-

do no capítulo três e a comunicação organizacional. tais interconexões foram ob-

servadas por meio de pesquisas de campo e dos estudos teóricos realizados ao 

longo da tese.
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com o objetivo de testar as nossas hipóteses e de verificar como a área de co-

municação organizacional vem lidando com o usuário produtor de conteúdo e 

com os conteúdos gerados pelos internautas, realizamos preliminarmente uma 

sondagem com formadores de opinião on-line e também com empresas pesquisa-

capítulo 5
como as orgaNiZaÇÕes se relacioNam com  

o usuÁrio-mÍdia: Pesquisas de camPo

(...) ter um canal de comunicação aberto não representa um diferencial. o que marcará a diferença entre as 
empresas modernas será a qualidade adotada no relacionamento com seus públicos. (scHmidt in 
KunscH, 2004, p.174)
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81. escolhemos para 
esta sondagem as 
comunidades do 

orkut com maior 
número de membros.

  82. para conferir a 
lista on-line, acessar: 

<http://web.
archive.org/web/ 

20080314224723/
blogblogs.com.br/

blogs/top_ranking/1>. 
acesso em 

27/10/2010.

das a partir de dois rankings que explicaremos mais abaixo e suas presenças nas 

mídias sociais.

para obtermos uma primeira visão da relação deste ambiente com marcas  

corporativas e, a partir disso, buscar parâmetros para a definição de nossos  

critérios de pesquisa, conforme abaixo, realizamos uma sondagem com forma-

dores de opinião on-line presentes em comunidades do orkut, twitter e top 

blogueiros. abaixo, explicaremos melhor os critérios de escolha de tais influen-

ciadores on-line.

na segunda sondagem, mais adiante, optamos por dois rankings de marcas de 

uma importante publicação periódica brasileira, conforme descreveremos também 

mais à frente.

para finalizar, demos voz às empresas presentes nos dois rankings acima pesqui-

sados para que expusessem o que pensavam sobre o uso das mídias sociais nos 

negócios, configurando-se, portanto, em nossa terceira sondagem.

5.3. sondagem com hubs das mídias sociais

realizamos uma sondagem com 52 blogueiros, twitteiros e moderadores de 

importantes comunidades do orkut81 para entender o que estes pensavam do 

papel exercido pela área de comunicação das organizações junto a eles ao pedi-

rem apoio na divulgação de produtos, serviços, marcas, eventos, fatos e da pró-

pria corporação. consideramos este público como usuários-mídia típicos segun-

do nossas caracterizações feitas no capítulo três. são usuários produtores e 

disseminadores de conteúdos e mensagens que envolvem marcas, produtos, 

serviços e caracterizam-se como influenciadores junto às audiências de suas ini-

ciativas web.

5.3.1. amostra

a amostra foi intencional e baseada em rankings disponíveis na web em outubro 

de 2008. 

a primeira listagem pesquisada foram os 25 top blogueiros (<http://blogblogs.

com.br/blogs/ranking>82), de acordo com o maior indexador brasileiro de blogs, 

além de ser o maior site de busca e classificação em nosso país, o BlogBlogs. men-

salmente, o site reúne uma lista dos blogs brasileiros mais populares na web. À 
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83. para checar a  
lista online, consultar: 
<http://web.
archive.org/web/ 
20080822051742/
http://www.crisdias.
com/ranking-twitter 
brasil/>. acesso em 
27/10/2010.

época da pesquisa, em outubro de 2008, os blogueiros e respectivos nomes de 

seus blogs da listagem eram:

l  interney

l  meioBit

l  sedentário e Hiperativo

l  ueba – os melhores links

l  Wordpress.com Blog

l  obvious

l  contraditorim

l  pensar enlouquece

l  microsoft

l  gritos Verticais

l  microlite Brasil

l  mulheres guerreiras

l  Blog do cardoso

l  Brainstorm #9

l  Brpoint

l  treta

l  linkk

l  Jacaré Banguela

l  diHitt

l  Br-linux

l  Wordpress.com stats

l  techbits

l  rec6

l  templates para o novo Blogger

l  google discovery

a segunda lista utilizada foi a dos usuários de twitter mais populares da web 

brasileira de acordo com o ranking do site <http://www.crisdias.com/ranking-twit-

ter-brasil/>83. Foram pesquisados 40.636 perfis e chegou-se a 25 usuários com 

mais seguidores na twittosfera brasileira. o criador da classificação desenvolveu 

um robô que rastreava os usuários de twitter em língua portuguesa e os classifi-

cavam dentre os mais populares, com mais seguidores. Fazem parte da lista, à 
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84. À época 
da pesquisa, 

popularidade 
tinha a ver com 

quantidade. por isso, 
as comunidades  

com  maior número 
de membros também 

eram consideradas 
populares diante dos 

usuários.

época da pesquisa, os seguintes usuários:

l  carlos merigo

l  marcelo tas

l  cristiano dias

l  edney souza

l  camiseteria.com

l  Bia Kunze

l  profissão: twitteiro

l  alexandre inagaki

l  Bruna calheiros

l  Vitor Fasano

l  rosana Hermann

l  Fabio seixas

l  Jovem nerd

l  tiago doria

l  Kleverson neves

l  michel lent

l  ian Black

l  rafael ziggy

l  lia

l  cazé.coms

l  Flavia durante

l  gustavo Fortes

l  Vinícius K-max

l  alexandre Fugita

l  luli radfahrer

a terceira lista pesquisada foi a de comunidades com mais membros no orkut. 

o ranking utilizado foi do site <http://www.reidacocadapreta.com.br/2008/10/07

/12maioresemaisdoorkut/>. a lista diz respeito às 12 maiores e mais populares84 

comunidades do site de relacionamentos mais relevante no país, o orkut (con-

forme tabela página 57):

l  eu odeio acordar cedo

l  eu amo fim de semana
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85. acesso pelo 
endereço: <http://
spreadsheets.
google.com/
viewform?key=p_
XedH2krm 
1zWnlJmieeHrg>. 
acesso em 30 
set.2010

l  sua inveja faz a minha fama

l  eu amo chocolate

l  eu acredito e confio em deus

l  a gente se ‘&*#@’ mas se diverte

l  te incomodo? Que pena!

l  eu adoro dar risada!

l  mulher não se pega, conquista!

l  tocava campainha e corria

l  eu amo meu pai!

l  eu acredito em deus

com isso, nossa amostra totalizou 62 possíveis pesquisados.

destacamos que os rankings utilizados à época da pesquisa (outubro de 2008) 

não são baseados em critérios estatísticos formais, dada a novidade do fenômeno 

das redes sociais no momento. também informamos que a caracterização do termo 

“popularidade” vinculada ao volume de seguidores ou participantes da comunidade 

precisa ser relativizada em função dessa característica de pouco tempo de vida das 

mídias sociais. utilizamos tais rankings por serem de blogs ou iniciativas on-line de 

considerável audiência na internet brasileira quando fizemos a pesquisa.

os objetivos da pesquisa com a amostra acima discriminada foram:

l  Verificar como esses mediadores de redes sociais enxergam as ações das em-

presas e agências para emplacar notícias em suas iniciativas web;

l  se há cobrança para noticiar conteúdos comerciais;

l  checar que approach é o preferido deste grupo neste tipo de ação e por que 

meios isso acontece;

l  averiguar se o “setor” caminha para uma profissionalização e se daí resultará 

mercado para profissionais de comunicação.

o formulário de pesquisa foi produzido no googledocs85, um pacote de aplica-

tivos do google baseado em aJaX que funciona totalmente on-line diretamente 

no navegador. É composto de um processador de texto, um editor de apresenta-

ções e um editor de planilhas. permite que os usuários preencham o questionário 

on-line e as respostas ficam armazenadas em um arquivo semelhante ao excel 

unicamente visível para o organizador da pesquisa. a íntegra do questionário en-

contra-se no apêndice de número três.
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o formulário ficou disponível para respostas dos dias 03 a 13 de fevereiro de 

2009 e as formas de divulgação foram o blog da pesquisadora (<http://rpalavrean-

do.blogspot.com/2009/02/pesquisa-para-o-doutorado.html>), o apelido utilizado 

no twitter (<http://twitter.com/carolterra/status/1177529358>) em que enviamos 

mensagens diretamente aos classificados no ranking, e e-mails diretamente aos 

participantes da pesquisa, conforme exemplo abaixo:

Figura 38 
- fragmento do 
formulário 
utilizado para a 
pesquisa com os 
influenciadores 
on-line
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Figura 39 - Exemplo de e-mail enviado aos participantes da pesquisa

5.3.2. técnicas de coletas de dados

Fizemos uso da observação comum direta (ao pesquisarmos o corpus) e indireta 

(nas entrevistas). como instrumento, utilizamos questionário para as entrevistas, 

realizadas exclusivamente on-line, entre os dias 03 e 13/02/2009. pesquisas de 

dados primários e secundários foram feitas nos sites indexadores dos rankings bem 

como em publicações, artigos e matérias na mídia sobre a temática. além disso, 

tivemos como subsídio principal a pesquisa bibliográfica sobre o tema, que inclui 

livros, artigos, periódicos, teses e dissertações.

após as fases acima descritas, fizemos uma análise descritivo-interpretativa dos 

dados coletados e a submetemos ao crivo do professor orientador.

a amostra correspondente foi de 62 pessoas. conseguimos 52 retornos, repre-

sentando 83,9% do universo.

5.3.3.  análise e discussão dos resultados da sondagem com os usuá-

rios-mídia

sistemas complexos apresentam propriedades em seu comportamento micros-

cópico que acabam por se estender também ao macro. por isso, acreditamos que 

embora a amostra tenha sido por conveniência, os resultados obtidos podem se 

refletir no universo.
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dentre os 52 participantes da pesquisa (gráfico 40), 6% têm menos de 18 anos; 

50% estão na faixa entre os 18 e 30 anos; 33% têm entre 31 e 40 anos; e 12% 

dos respondentes têm mais de 41 anos. 

 os participantes da pesquisa são predominantemente homens (73%), confor-

me gráfico 41. arriscamos dizer que se trata da realidade da webesfera a pre-

dominância masculina.

 

exatos 69% dos que responderam sabem quantos visitantes únicos possuem, 

contra 15% que afirmaram desconhecer tal audiência o que demonstra conheci-

mento das iniciativas que gerenciam e/ou moderam na web (vide gráfico 42).

Quase metade (48%) dos respondentes da pesquisa mantem iniciativas na web 

há mais de três anos; seguidos por 19% entre um e dois anos; 13% menos de6 

meses e um ano; 12% há mais de seis meses e 9% entre 2 e 3 anos. pode-se 

dizer que os pesquisados (vide gráfico 43), em sua maioria, são maduros na uti-

lização das ferramentas web, pois há mais de três anos gerenciam suas páginas. 

 cada usuário entrevistado possui uma média de 3,2 iniciativas de sua respon-

sabilidade na rede. a proliferação das mídias sociais gratuitas e de fácil manuseio 

justificam que os usuários tenham mais de um perfil.

Quando perguntamos se os participantes da pesquisa já haviam sido procura-

dos por organizações para divulgar conteúdos institucionais que as envolvessem 

(vide gráfico 44, p. 155), 43% afirmaram terem sido buscados alguma vez; 27% 

dos entrevistados disseram nunca terem sido alvo de ações de empresas e 30% 

afirmaram serem procurados com frequência (semanal, quinzenal ou mensal). os 

números mostram que as organizações já esboçam atividades dirigidas a esse 

público formador de opinião na web.

n  menos de  

18 anos

n  entre 18  

e 30 anos

n  entre 31  

e 40 anos

n  mais de 41 anos

Gráfico 40 
– faixa etária 
dos participantes 
da pesquisa

6%

50%

32%

12%

Gráfico 41 - Gênero 
dos respondentes da 
pesquisa

Gráfico 42 - Percentual  
dos participantes que (des)
conhecem sua audiência

n  mais de 3 anos

n  entre 1 e 2 anos

n  menos de 6 

meses e 1 ano

n  mais de 6 meses

n  entre 2 e 3 anos

Gráfico 43 
– Tempo em 
que possuem 
iniciativas web
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Quando questionados se receberiam bem o convite das organizações com fins de 

divulgação (vide gráfico 45), 42% afirmaram que reagiriam positivamente; 48% 

disseram que dependeria do approach; 6% afirmaram que não aceitariam; 2% se 

mostrariam indiferentes e 2% não saberiam dizer como se portariam. nesta questão, 

mais de 40% se mostraram receptivos e favoráveis às investidas 

das organizações e 48% alertam que depende da forma de 

contato. Há espaço para conhecer as preferências deste pú-

blico e traçar formas de contato com eles. 

 sobre a área da organização que solicita a publicação ou 

executa o contato com os formadores de opinião on-line 

(vide gráfico 46), 56% afirmaram ser os profissionais de 

comunicação; 35% a agência de comunicação que atende a 

organização; 15% não souberam identificar e 13% afirmaram 

que são outros profissionais. de qualquer forma, temos 91% das 

respostas indicando que o profissional de comunicação (seja ele 

da organização ou da agência) realizando a abordagem junto 

aos formadores de opinião on-line. 

 Quando questionados se cobram pelas informações de caráter 

empresarial publicadas em seus domínios web (vide gráfico 47), 

23% disseram cobrar às vezes; 23% nunca 

cobram; 18% afirmaram nunca terem co-

brado, mas pretendem no futuro; 13% sem-

pre cobram; e 23% responderam que reali-

zam outras formas de parcerias, acordos 

que não necessariamente financeiros. 

 a cobrança da postagem é assunto delicado e divide 

opiniões. tratar individualmente a questão parece ser a sa-

ída. Há blogueiros que deixam espaço em suas páginas para 

acordos de parcerias, termo que a nosso ver, pressupõe nego-

ciação e contrapartida. porém, vale destacar que pagamento 

para aparição nestes veículos não é uma prática que defende-

mos aqui. a relação entre organização e formadores de opinião 

on-line deve ser tão genuína quanto é o relacionamento empre-

n  alguma vez

n  nunca

n  com frequência

Gráfico 44 - 
frequência  
em que os 
participantes 
foram  
buscados pelas 
organizações.
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sa-imprensa, isto é, não exige pagamento, apenas convencimento e persusão 

com fins de mídia espontânea. mídias sociais são conversações, diálogos e não 

relações mercantis.

perguntamos qual seria a forma ideal de contato (vide gráfico 48): 29% respon-

deram que por meio das agências responsáveis pela conta; 23% prefiririam 

alguém da própria empresa; 8% pelo profissional responsável pela negocia-

ção financeira; 8% não gostariam de ser contatados com fins lucrativos; 4% 

por nenhum destes meios e a maioria, 46%, marcaram todas as anteriores, 

exceção feita à alternativa a (não quer ser contatado). pessoas que realmente 

representam as organizações (sejam agências ou funcionários) são preferidos para 

a “venda” (ou venda de fato) da sugestão de pauta.

Questionamos como as informações vindas das empresas deveriam chegar às mídias 

sociais (vide gráfico 49): 38% acreditam que devem ser sugestões de pauta exclusivas; 

33% pensam que sem exclusividade; 29% afirmam que por todas as alternativas aci-

ma citadas; 8% via e-mail marketing; 2% via impressos; e 13% sob outras formas. 

sobre o modelo ideal de forma de comunicação a atingir este público, não há 

consenso, porém há uma tendência a preferir conteúdos exclusivos e inéditos (38%), 

assim como os jornalistas de redação em relação aos assessores de imprensa.

sobre os meios mais adequados para o envio de informações (vide gráfico 50), os 

participantes apontaram: e-mail, comunicadores instantâneos ou outras formas on-

line (86%); via blog, site ou comunidades 

que gerenciam (6%); via telefone ou fax 

(2%); e 6% destacaram outras formas. 

aqui, pode-se dizer que os formatos mais 

diretos e instantâneos de comunicação on-

line fazem a preferência deste público.

grande parte dos participantes – 62% - se considera 

um veículo de imprensa, contra 28% que não acredita ser 

um veículo de mídia e 10% que não soube responder. por 

serem formadores de opinião e aglutinadores de audiência, 

a maioria considera-se mídia, vide gráfico 51, p. 157.

Quase 90% dos participantes desta pesquisa acreditam em 

uma profissionalização dos relacionamentos entre organiza-
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ções, agências e blogueiros/twitteiros e moderadores de comunicação on-line. ape-

nas 8% não veem profissionalização nesta relação e 6% não souberam responder. 

os resultados desta pesquisa apontaram para uma profissionalização do setor, tal 

e qual ocorreu entre assessores de imprensa e jornalistas de redação.

sobre relações públicas 2.0 (vide gráfico 52), que se caracteriza pelo relaciona-

mento organizacional com os públicos da rede, 73% dos for-

madores de opinião afirmaram conhecer o termo e 27% disse-

ram não ter conhecimento. o conhecimento do termo indica 

que há algo de profissional entre mídias sociais e organizações.

os assuntos mais recorrentes que são solicitados por parte 

das empresas, de acordo com os entrevistados, são: lança-

mentos, resenhas sobre produtos ou ações organizadas pelas 

empresas, posts customizados, shows, promoções, propagan-

das e eventos.

perguntamos também com que frequência alimentavam suas 

iniciativas web (vide gráfico 53): 33% atualizam diariamente; 23% 

várias vezes ao dia; 23% algumas vezes por semana ou mês; 13% 

semanalmente; e 12% citaram outra frequência. essa questão nos mostra que a 

quantidade de conteúdo gerada nestes ambientes é grande para atrair e manter 

a assiduidade dos leitores/audiência.

após a demonstração dos resultados, é possível dizer que tais usuários 

pesquisados são hubs em potencial, uma vez que dispõem de iniciativas 

web com significativa audiência com capacidade de disseminar mensagens 

e influenciar comportamentos. se não influenciar, ao menos endereçar ou-

tros usuários para as sugestões que dão ou para endereços de sites, blogs, co-

munidades, percepções, opiniões etc.

também conseguimos observar que estes usuários-mídia que são potenciais e/

ou eventuais hubs estão dispostos a se relacionar com as organizações: alguns já o 

fazem e outros recebem produtos, dinheiro ou favores em troca de publicações. 

Fato é que se uma organização quer atingir usuários da web por meio deste públi-

co influenciador ou pelo menos concentrador de tráfego, precisa definir uma estra-

tégia de presença e diálogo nas mídias sociais que esteja acoplada a um plano 

maior de comunicação organizacional.

n  sim

n  não

Gráfico 52 -  
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termo rP 2.0?
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pelo fato de disseminarem conteúdos e mensagens que, muitas vezes, envol-

vem as organizações, pensamos que os usuários-mídia colocam as organizações 

como alvos das discussões nas mídias sociais. estas últimas, por sua vez, se vêem 

obrigadas a traçar estratégias de participação e presença nestes ambientes.  

ocorre que muitas vezes, a entrada destas organizações é imediatista e não pla-

nejada, o que acaba por piorar ou criar crises em torno de situações ou temas 

delicados para estas e que ganham repercussão, visibilidade e abrangência nas 

ambiências digitais.

neste sentido, sentimos a necessidade de entender como as organizações esta-

vam enxergando este novo cenário de geradores de conteúdo, disputa pelas audi-

ências, confiança e interesse das pessoas em torno das suas marcas, produtos, 

serviços e experiências. por isso, fizemos duas sondagens que nos ajudariam a 

entender o que pensam as empresas a respeito das mídias sociais e do usuário-

mídia e como estão se organizando diante de ambos.

5.4.   segunda sondagem – análise da presença das organizações nas 

mídias sociais

para conhecermos como as organizações estavam utilizando as mídias sociais, 

escolhemos dois rankings da revista Época – de marcas mais influentes e mais 

valiosas. começando por marcas admiradas pelo consumidor, poderíamos ter um 

panorama do que as organizações de porte estão fazendo nas mídias sociais. ob-

servamos como as dez primeiras organizações de cada um dos dois rankings esta-

vam se expressando nas mídias sociais, por quais e quantos canais o faziam, com 

quem falavam, com que frequência e, se de fato, permitiam ou estimulavam a in-

teração com os internautas.

para aferir a presença das organizações pesquisadas nas mídias sociais, listamos 

as principais ferramentas de mídias sociais e fomos observando se a marca estava 

ou não presente. 

recomenda-se a leitura do item “amostra” para mais detalhes.

5.4.1. metodologia

os dados da pesquisa estão baseados em informações que estavam disponíveis 

na rede durante o período em que este estudo foi efetuado (setembro de 2009).
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5.4.2. amostra

analisamos dois rankings nacionais de marca a fim de selecionar empresas para 

a observação sobre o quão engajadas e presentes nas mídias sociais estas estavam. 

Foram objeto de nossa análise as dez primeiras empresas de cada ranking. disso, 

resultou uma amostra com 20 empresas.

o primeiro ranking foi elaborado pela revista Época negócios, edição 6, de agos-

to de 2007, e diz respeito às mais valiosas marcas do Brasil (<http://epocanegocios.

globo.com/revista/epocanegocios/0,,edg78394-9292,00.html>), segundo a ins-

tituição Brand Finance. são elas:

l  petrobras

l  Bradesco

l  amBeV

l  Banco do Brasil

l  Banco itaú

l  Volkswagen

l  general motors

l  unilever

l  nestlé

l  caixa

para complementar o rol de empresas analisadas, recorremos também às dez 

empresas pertencentes ao segundo ranking: as marcas mais influentes do Brasil 

(<http://epocanegocios.globo.com/revista/common/0,,emi70403-16370,00-as+

marcas+mais+inFluentes+do+Brasil.html>). o ranking foi desenvolvido 

pela sart, apelidado de Brandtouch, e feito com base no índice de conexão Hu-

mana da marca (icHm). o indicador mede 34 pontos de conexão entre a marca 

e o consumidor, divididos em quatro dimensões: atenção, relevância, significado e 

confiança. o ranking também foi divulgado pela revista Época negócios, desta vez 

em maio de 2009. Fazem parte deste ranking as seguintes empresas:

l  coca-cola 

l  nestlé 

l  sadia 

l  natura 

l  rede globo 
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l  mcdonald's 

l  adidas 

l  danone 

l  o Boticário 

l  Brastemp 

5.4.2.1. análise e discussão dos resultados da observação 

consideramos, para efeito de observação e análise, os seguintes canais de mídia 

on-line com fins de caracterização de uma presença em mídias sociais para as em-

presas pesquisadas: blogs, comunidades das marcas em sites de relacionamento 

(orkut e linkedin), redes sociais proprietárias, sites de compartilhamento de fotos 

(Flickr) e vídeos (Youtube), wikis, microblogs (twitter) e outros. 

atribuímos pontos à quantidade de perfis que cada empresa tinha nas mídias sociais, 

assim como à postura de interação dessas iniciativas com os usuários. estabelecemos 

três critérios de postura: reativa, intermediária e proativa (explicadas na tabela abaixo).

reativa intermediária Proativa

postura de interação 
com usuários 
(quantidade de pontos)

1 2 3

somente divulga 
informações, não 
apresentando 
interações 
evidentes, retuites, 
réplicas de 
conteúdo oriundas 
de outras fontes etc

apenas responde aos 
usuários quando 
solicitada. esboça 
alguma resposta aos 
usuários e tem 
mínimas interações 
com o usuário nas 
mídias sociais.

dialoga com usuários, 
interage, replica 
informações de  
outras fontes que não  
a empresa. usa a mídia 
social com fins de  
troca de informações, 
conteúdos e participação.

tabela 7 – Atribuição de pontos para as organizações. 

uma companhia que faz das mídias sociais prioridade (ou seja, que tem oito ou 

mais perfis em mídias sociais) mereceu, a nosso ver, uma pontuação adicional, um 

bônus de três pontos. ou seja, somamos a quantidade de canais em que a orga-

nização está presente e se ultrapassasse oito, ganhava um bônus de três pontos na 

contabilização final e total.

Quantificamos o número de canais em conjunção com o seu respectivo nível de 

engajamento em cada um. as organizações recebem a completa pontuação so-
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86.   as tabelas 
completas com 
endereços eletrônicos 
encontram-se nos 
apêndices desta tese.

mente quando fica evidente que a empresa é a responsável pela iniciativa e pela 

consistente participação.

a pontuação foi atribuída de acordo com os níveis de engajamento e presença, 

conforme a matriz presença-engajamento, explicada no próximo capítulo. 

a seguir, pautaremos nossa análise nas tabelas86 originadas da coleta de dados 

junto às empresas pesquisadas. o primeiro número significa a quantidade de ca-

nais de mídia social em que a empresas está presente e o e adicionado a um nú-

mero, representa o nível de engajamento destes canais nas mídias sociais. o enga-

jamento pode variar de um a três, sendo um o envolvimento mais reativo possível, 

dois quando a empresa responde reativamente a alguma demanda de usuário e 

três o mais interativo e participativo.

as marcas mais influentes apresentaram maior presença nas redes sociais (72 canais 

ao todo, contra 68 das marcas mais valiosas), porém por uma mínima diferença.

Vale destacar que uma empresa figurou nos dois rankings, a nestlé.

a empresa com presença mais significativa em termos de quantidade de canais 

foi a ambev (pertencente ao ranking das mais valiosas), com 13 ocorrências nas 

tabela 8 – As dez marcas mais valiosas do ranking da revista Época e sua pontuação de acordo com nossa observação. 

EmPRESa BloG

comUNI-
DaDES oU 

PERFIS 
oFIcIaIS 
Em SITES 
DE REla-
cIoNa- 
mENTo  

(oRkUT E 
lINkEDIN)

REDE 
SocIal 

PRoPRIE- 
TáRIa

TWITTER
FóRUNS DE 
DIScUSSão 
oU chaTS

WIDGETS WIkI

SITES 
DE 

com-
PaRTI- 
lha- 

mENTo

oUTRoS BôNUS ToTal ENGaja-
mENTo

1 petrobrás 1 + e3 1 + e1 1 + e3 1 + e3 1 + e3 5 13

2 Bradesco 1 + e3 1 + e3 1 + e3 1 + e3 1 + e1 1 + e2 2 + e2 3 10 17

3 ambev 1 + e1 1 + e3 1 + e1 1 + e2 1 + e3 3 + e3 1 + e3 1 + e1 3 13 17

4 Banco do Brasil 3 + e6 3 6

5 Banco itaú 2 + e4 1 + e2 1 + e2 1 + e3 5 11

6 Volkswagen 1 + e1 1 + e3 1 + e3 2 + e2 2 + e2 2 + e2 3 12 13

7 general 
motors

1 + e3 
1+ e1

1 + e3 1 + e3 1 + e1 5 11

8 unilever "1 + 
e3 

1 + e3

1 + e3 1 + e1 
1 + e3

1 + e3 1 + e3 7 19

9 nestlé 1 + e1 1 + e3 1 + e1 1 + e3 4 8

10 caixa 1 + e3 1 + e2 
1 + e3

1 + e3 4 11

totais 9 5 4 13 7 7 8 7 68 126
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redes sociais. a organização com menor presença nas redes sociais foi o mcdonald´s 

do Brasil, do mesmo ranking, com apenas duas ocorrências.

a média de ocorrências do ranking das marcas mais valiosas em relação às redes 

sociais é de 6,8 canais por organização. Já no ranking das marcas mais influentes, 

o número sobe para presença em 7,2 canais por organização.

as redes sociais mais presentes entre as marcas foram o twitter e os sites de 

compartilhamento (Youtube e Flickr). aqui, pode-se dizer que o modismo do mi-

croblog e a facilidade de inserção de conteúdos comerciais (já prontos) nos sites de 

áudio e vídeo justificam a maior presença nestes ambientes.

Blogs e perfis em comunidades de sites de relacionamento também se destacaram 

entre os canais de mídia social mais utilizados pelas organizações. nas marcas mais 

valiosas, foram nove ocorrências de blogs corporativos e nas mais influentes, obser-

vamos sete. em relação às comunidades em sites de relacionamento, no ranking das 

mais valiosas, identificamos cinco e nas mais influentes, sete. o Brasil concentra gran-

de parte do tráfego de internet em sites de relacionamento tais como orkut, Face-

EmPRESa BloG

comUNI-
DaDES oU 

PERFIS 
oFIcIaIS 
Em SITES 
DE REla-
cIoNa- 
mENTo  

(oRkUT E 
lINkEDIN)

REDE 
SocIal 

PRoPRIE- 
TáRIa

TWITTER
FóRUNS DE 
DIScUSSão 
oU chaTS

WIDGETS WIkI

SITES 
DE 

com-
PaRTI- 
lha- 

mENTo

oUTRoS BôNUS ToTal ENGaja-
mENTo

1 coca-cola 2 + e2 1 + e1 1 + e1 4 4

2 nestlé 1 + e1 1 + e3 1 + e1 1 + e3 4 8

3 sadia 1 + e2 1 + e1 1 + e1 1 + e1 
1 + e1

5 6

4 natura 1 + e3 1 + e1 1 + e3 
1 + e1

1 + e2 6 10

5 rede globo 1 + e3 1 + e1 1 + e3 1 + e1 1 + e1 1 + e1 
1 + e2

2 + e2 3 12 14

6 mc donalds 1 + e1 1 + e3 2 4

7 adidas 1 + e3 1 + e3 
1 + e3

1 + e3 1 + e3 
1 + e3

1 + e3 
1 + e3

3 11 24

8 danone 1 + e3 1 + e3 1 + e3 
1 + e3

1 + e3 1 + e1 "1 + e3 
1 + e3

3 11 22

9 o Boticário 1 + e3 
1 + 
e3"

1 + e3 1 + e3 1 + e3 
1 + e3"

1 + e1 
1 + e3"

3 11 22

10 Brastemp 1 + e3 1 + e3 
1 + e3 
1 + e3

1 + e3 1 + e3 6 18

totais 7 7 5 12 3 5 13 7 72 124

tabela 9 – As dez marcas mais influentes do ranking da revista Época e sua pontuação de acordo com nossa observação.
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book e linkedin, sendo o primeiro o mais popular entre os internautas nacionais. se 

somarmos as audiências dos três sites acima mencionados, passamos dos 37 milhões 

de internautas, segundo Ferrari (tabela 1, página 57). por isso, estar presente, para as 

empresas, significa atingir boa parte da população de internautas ou pelo menos 

mensurar o que eles estão dizendo sobre suas marcas, produtos e serviços.

no ranking das marcas mais valiosas, destacam-se também os widgets oferecidos 

pelas marcas aos usuários e os fóruns de diálogo com os consumidores. a pesqui-

sa Wave4 (2009 [on-line]), da universal mccann, aponta que os widgets são utili-

zados por 34% dos usuários de redes sociais para uso próprio e 24% dos internau-

tas o fazem em suas páginas de perfis.

a ferramenta de construção de conteúdo colaborativo WiKi não obteve ocorrên-

cias em nenhum dos dois rankings, sendo de pouco ou nenhum uso entre as or-

ganizações. ugarte (2008, p. 67) entende que o uso dos wikis pelas organizações 

deve ser como o de criar contextos, o que ele chama de contextopédias, ou seja, 

funcionários e parceiros criando definições amplas do negócio, dos produtos e 

serviços e deixando à disposição de todos. isso, pois, as definições contextuais são 

as que definem a identidade organizacional.

na categoria “outros” (das tabelas 8 e 9), a presença em mundos virtuais como 

second life foi registrada, porém em apenas duas organizações (Banco Bradesco 

e Banco itaú).

em termos de engajamento, destacamos no ranking das marcas mais valiosas 

Bradesco, ambev e unilever. no ranking das mais influentes, adidas, danone e o 

Boticário. a pontuação das marcas mais valiosas fica abaixo dos vinte, ao passo que 

as destacadas no ranking das mais influentes, somam todas mais de vinte pontos 

de engajamento. o quesito engajamento, conforme já caracterizamos anterior-

mente, significa interação, compartilhamento de ideias, informações, conhecimen-

tos, dados, entre usuários conectados à rede e que possuem mecanismos comuni-

cacionais comuns entre si.

Vale destacarmos aqui que realizar uma análise de resultados de cada uma das 

ferramentas sociais colaborativas que estão fazendo uso é de fundamental impor-

tância para as organizações, o que envolve necessariamente, pensar de um modo 

diferente, com menos controle da comunicação, além da criação de conteúdos 

específicos para cada mídia social.
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87. disponível em 
<http://spreadsheets.

google.com/viewform
?hl=en&formkey=dH
VYretyumVloW80
cuV5aVJJbjdwV1e6
mQ#gid=0>. acesso 

em 30 set.2010.

5.5.  terceira sondagem – entrevista com as organizações dos dois 

rankings

a fim de darmos voz às marcas observadas na segunda sondagem, decidimos 

verificar como tais corporações administram os perfis de mídias sociais que pos-

suem e como as redes sociais on-line são vistas internamente em termos de gestão, 

conteúdo e mensuração. 

Justificamos tal inquérito devido ao fato de termos observado, ao caracterizarmos 

o engajamento destas empresas em seus canais de mídia social, uma tensão básica 

no novo formato comunicacional que empodera usuários comuns que passa pela 

questão sobre a democratização da informação versus a cultura corporativa tradi-

cional, mais unidirecional e “dona da razão”.

para operacionalizarmos o contato com tais organizações, preparamos um ques-

tionário que foi enviado via perfis oficiais de twitter e/ou e-mail (para área de con-

tato ou imprensa disponível no site). das vinte empresas parte dos rankings das 

marcas mais valiosas e mais influentes, apenas nove responderam. destacamos na 

tabela abaixo, em vermelho, as empresas que responderam à sondagem.

mais valiosas mais inFlUentes

petrobrás coca-cola

Bradesco nestlé

ambev sadia

Banco do Brasil natura

Banco itaú rede globo

Volkswagen mc donalds

general motors adidas

unilever danone

nestlé o Boticário

caixa Brastemp

5.5.1.  metodologia

realizamos com as empresas uma sondagem de opinião, cujo instrumento de 

coleta foi o questionário com perguntas abertas e fechadas.

o questionário87 ficou disponível de 21 de junho a 21 de julho de 2010. neste 

período, fizemos ao menos dois contatos com cada uma das 20 marcas dos 

tabela 10 
- Empresas - 
destacadas em 
vermelho - que 
participaram da 
sondagem 
respondendo 
ao questionário 
enviado por 
e-mail ou via 
mídias sociais.



165
                             usuário-mídia

tese de doUtorado

88. Veja exemplos: 
<http://twitter.com/
carolterra/status/
17364597299>, 
<http://twitter.
com/carolterra/
status/17364532248> 
e <http://twitter.com/
carolterra/status/
17363967837>. 
acessos em  
30 set. 2010.
89. no entanto,  
uma empresa –  
a nestlé – figurou 
nos dois rankings.
90. Ranking  
completo disponível 
em <http://
epocanegocios.
globo.com/revista/
epocanegocios/0,,e
dg78394-9292,0
0.html>. acesso em 
01/11/2010.
91. Ranking completo 
disponível em <http://
epocanegocios.
globo.com/revista/ 
common/0,,emi 
70403-16370,00-as+
marcas+mais+inF
luentes+do+Bras
il.html>. acesso  
em 01/11/2010.

rankings via e-mail ou por mensagem via twitter88. a íntegra do questionário 

enviado às organizações encontra-se no apêndice no 3 desta tese.

Figura 54 - fragmentos do questionário aplicado junto às organizações dos dois rankings 
pesquisados para a terceira sondagem

5.5.2. amostra

Fizeram parte da amostra as 20 empresas89 presentes nos dois rankings analisa-

dos na segunda sondagem (item 5.2): marcas mais valiosas90 e mais influentes91 do 

Brasil. Foram objeto de nossa análise e questionário apenas as dez primeiras em-

presas de cada ranking.

mais valiosas

l  petrobras

l  Bradesco

l  amBeV

l  Banco do Brasil

l  Banco itaú

l  Volkswagen

l  general motors

l  unilever

l  nestlé

l  caixa
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mais influentes

l  coca-cola 

l  nestlé 

l  sadia 

l  natura 

l  rede globo 

l  mc donald's 

l  adidas 

l  danone 

l  o Boticário 

l  Brastemp 

5.5.3. análise e discussão dos resultados

das 20 empresas dos dois rankings, menos de 50% retornaram os nossos pedi-

dos de participação no questionário. embora as marcas queiram ser presentes nas 

redes sociais on-line e se mostrar “antenadas” às tendências em termos de comu-

nicação interativa e participativa, um pedido de preenchimento de questionário 

que levaria cinco minutos para ser respondido simplesmente foi ignorado. todas as 

onze marcas que não responderam, sequer enviaram um retorno negando o pe-

dido. Já as outras nove que participaram se mostraram interessadas, inclusive, nos 

resultados desta tese e desta pesquisa, em especial.

dentre as participantes (vide gráfico 55), cinco respostas vieram de gerentes res-

ponsáveis pela área de comunicação; uma coordenação de marketing; um plane-

jamento de comunicação digital; e dois analistas de comunicação. 

 

as organizações que responderam ao questionário foram (por ordem de retor-

nos): mcdonalds Brasil, ambev, tV globo, Whirpool américa latina (Brastemp), 

petrobrás, Banco do Brasil, grupo o Boticário, natura e grupo caixa.

Analistas de comunicação

Planejamento de comunicação digital

Coordenador de marketing

Gerentes de comunicação

           2

1

1

                  5

0 1 2 3 4 5

Gráfico 55 
- Perfil dos 
respondentes 
da sondagem
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iniciamos inquirindo quantas presenças ou quantos perfis em redes sociais pos-

suíam os nossos pesquisados, conforme podemos observar no gráfico 56:

nota-se que há uma predominância de perfis em microblogs e sites de comparti-

lhamento de imagens ou vídeos (com 89% cada) e perfis em blogs (67%). os micro-

blogs se apresentam como a forma mais simples e rápida de se estruturar uma pre-

sença on-line para as organizações. Basta criar, supostamente, um perfil no twitter e 

com 140 caracteres, autopromover-se, dialogar e relacionar-se. os sites de comparti-

lhamento como Youtube e Flickr também demonstram uma facilidade de inserção de 

conteúdos que podem ser comerciais, vídeos prontos, fotos de eventos, estandes etc. 

perguntamos também que áreas da organização são responsáveis pela gestão de 

tais perfis (vide gráfico 57). a área de comunicação foi apontada por 78% dos par-

ticipantes, seguida da área de marketing, com 33% das respostas e 22% de outras 

áreas. por outras áreas, as pesquisadas citaram canais eletrônicos, marketing intera-

tivo, marketing digital, marketing On-line, comunicação digital e até mesmo o 

serviço de atendimento ao consumidor. também podemos pensar em gestão com-

partilhada com outras áreas, tais como Jurídico, rH, comitês interdisciplinares etc.

 

perguntamos se a gestão dos perfis ficava a cargo de equipes exclusivamente 

internas (60%), externas (10%) ou mistas (30%), conforme gráfico 58, p. 168. nas 

Blog

Microblog (Twitter)

Perfil em site de...

Perfil em site de...

Perfil em site de...

Ferramenta de con...

Other

                                                            67%

                                                                                 39%

                                       Relacionamento - 44%

                                                                                 Compartilhamento de imagens ou vídeos - 89%

                  Crowdsourcing (YahooRespostas ou Formspring) - 22%

        Construção coletiva de conteúdo (wiki) - 11%

Outros 0%

0 20 40 60 80 100

Gráfico 56 - Perfis de 
redes sociais em que a 
organização está presente

Comunicação

Marketing

Recursos Humanos

TI

Other

                                                                78%

                          33%

                 22%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Gráfico 57 
- áreas 
responsáveis 
pela gestão das 
mídias sociais
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organizações pesquisadas, a tendência parece ser a de equipes próprias que coor-

denam os trabalhos internamente e equipes próprias que gerem agências ou con-

sultorias externas.

sobre o conteúdo postado em tais perfis (vide gráfico 59), vê-se o destaque para 

o hibridismo: informações institucionais com assuntos promocionais e também con-

siderável percentual de diálogos que envolvam o relacionamento com o cliente.

Questionamos que ferramentas ou ações de análise eram utilizadas para mensu-

rar os resultados dos perfis nas mídias sociais. em termos de quantidade, observa-

mos que se repetem quantidade de seguidores, de cliques, de links que redirecio-

nam para as iniciativas, impactados etc. em termos qualitativos, observamos índices 

de favorabilidade, aceitação, grau de interação com o internauta, influência dos per-

fis junto às audiências etc. nessa questão, em especial, as organizações apontaram 

a ajuda de empresas que realizam a mensuração, uma vez que dispõem de softwa-

res e indicadores específicos para o tema. algumas participantes optaram por res-

ponder de forma genérica, não revelando a estratégia de mensuração utilizada.

entendemos que possuir uma política de conduta para as mídias sociais é um 

passo anterior a simplesmente lançar perfis nas redes sociais on-line. metade das 

empresas possui uma normativa ou diretriz para atuar em mídias sociais e 40% das 

pesquisadas, não dispõe de nada similar, conforme gráfico 60, p. 169. uma empre-

sa deixou de responder à questão. o fato de possuir uma política de conduta diri-

gida às redes sociais on-line ainda não é unanimidade. trata-se de um assunto que 

pode ser explorado em pesquisas futuras sobre o tema.

Gráfico 58 
- responsabilidade 
de gestão dos 
perfis em redes 
sociais on-line.

Institucional

Mercadológico/Promocional

Relacionamento com consumidor

Other

                                     89%

                                     89%

                         67%

22%

0 20 40 60 80 100

Gráfico 59 
- Tipos de 
conteúdos 
postados

mista [3]
Agência ou

consultoria [1]

(equipe própria) [5]

30%10%

60%
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sobre as razões das organizações pesquisadas terem optado por estar nas mídias 

sociais, podemos agrupar as respostas em:

l  para ter uma comunicação mais dinâmica;

l  para fortalecer a imagem;

l  para se relacionar com formadores de opinião on-line;

l  para avaliar comportamentos, tendências, inputs para produtos e serviços;

l  para ter um relacionamento mais direto e imediato com os usuários;

l  potencializar a comunicação mercadológica.

a última questão que fizemos dizia respeito a repercussões em mídias clássicas e 

em mídias sociais: 90% dos respondentes afirmaram que matérias em tV ou rádio 

são destaque em termos de divulgação.  porém, nessa mesma questão também 

obtivemos retorno sobre a importância das mídias sociais para a estratégia das or-

ganizações e como o mix de veículos pode ser usado para se atingir públicos dife-

rentes com conteúdos distintos. a avaliação da importância da repercussão é con-

dicionada a vários fatores: o fato que originou a cobertura, o perfil do veículo (seja 

tV, rádio, impresso, on-line ou autor da mídia social) e os objetivos de comunica-

ção de acordo com o fato. 

em suma, entendemos que por serem marcas de destaque junto às audiências 

em que operam, as organizações que responderam à nossa sondagem têm certa 

maturidade em termos de comunicação, o que se reflete também na estratégia 

para as mídias sociais. além disso, estamos assistindo a uma rápida evolução de tais 

estratégias. Quando fizemos a observação, no segundo semestre de 2009 (setem-

bro), algumas das empresas pesquisadas ainda não haviam lançado mão de alguns 

perfis que hoje possuem, portanto, os números aqui expressam, tão somente, uma 

fotografia do momento pesquisado passível de evolução ou descontinuidade a 

depender do (in)sucesso das iniciativas.

Gráfico 60 
- Políticas de 
conduta em 
mídias sociais

Sim [5]

40%

50%

10%

Não [4]

Não responderam
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gostaríamos de destacar que pensamos que a área de comunicação e conse-

quentemente as agências de relações públicas e comunicação têm mais capacida-

de para absorver as necessidades de relacionamento, diálogo e comunicação que 

exigem uma presença em mídias sociais. pesquisa da deloitte (2010) sobre mídias 

sociais nas empresas (vide gráfico 61), inclusive, detectou que entre as agências 

que se encarregam da atividade nas organizações, as de relações públicas são os 

maiores índices de satisfação entre os respondentes. as de desenvolvimento web 

também têm bons índices, pois conseguem entregar soluções tecnológicas pron-

tas para as necessidades dos clientes.

para entrelaçarmos as três sondagens, resgatamos uma questão feita aos usuá-

rios-mídia (os influenciadores on-line), que perguntava se estes já haviam sido 

procurados pelas organizações para divulgar seus conteúdos e obtivemos como 

resposta que 42% afirmaram terem sido buscados alguma vez; 27% dos entrevis-

tados disseram nunca terem sido alvo de ações de empresas e 30% afirmaram 

serem procurados com frequência (semanal, quinzenal ou mensal). os números 

mostram que as organizações já esboçam atividades dirigidas a esse público for-

mador de opinião na web. 

na segunda sondagem, a observação, buscamos analisar como grandes marcas 

estavam presentes no ambiente das redes sociais on-line para que assim pudésse-

mos gerar algum tipo de classificação entre elas e também mostrar (ou não) a influ-

ência deste internauta, o usuário-mídia, nas estratégias de comunicação das organi-

zações. o que nos saltou como percepção a partir desta observação, foi que as 

organizações (pesquisadas) estão presentes nas mídias sociais, porém ainda pecam 

no envolvimento, interação e diálogo com seus públicos. sabem que têm que iden-

Agência de publicidade

Agência de marketing

Agência de relações públicas ou comunicação

Empresas de desenvolvimento web

Consultoria de gestão

Equipe interna

Péssimo

  5             14                                         38

            15                                       35

   6                         28

1                         32

  5           11                                    35

1  4                    32

Ruim Regular Bom Excelente

Gráfico 61 - Porcentagem do grau de satisfação da empresa com os serviços prestados pela equipe 
que conduz as iniciativas em mídias sociais (PESQuiSA mÍDiAS SoCiAiS/DELoiTTE, 2010, p. 13)
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tificar os formadores de opinião on-line, mas ainda não efetivam essa necessidade de 

maneira formal e/ou sistematizada. organizações que fazem tal interação de forma 

mais positiva, se destacam na matriz que iremos explicar no próximo capítulo.

na terceira sondagem, por fim, questionamos diretamente as organizações de 

forma que pudessem expor suas estratégias de presença nestes ambientes e nos 

dar indícios se estavam ou não preocupadas com o usuário-mídia. alguns retornos 

nos permitiram concluir que:

l  quem respondeu ao questionário está de fato preocupado com o usuário-

mídia, uma vez que solicitamos resposta via twitter oficial das corporações 

esperando retorno;

l  consideram o monitoramento de percepções na web algo a se considerar no 

planejamento de comunicação;

l  pediram que retornemos com os resultados da pesquisa, o que demonstra o 

interesse em conhecer práticas de outras empresas e, possivelmente, se com-

parar a elas.

por um lado, o usuário-mídia afirma que aceita interação por parte das organiza-

ções, porém, como vimos nesta última sondagem, muitas organizações ainda ne-

gligenciam os contatos feitos por este público. É possível dizer que estamos em 

uma zona de transição da comunicação de controle praticada nos meios tradicio-

nais e desta nova demanda comunicional que exige presença e relacionamento 

por diversos meios.

a seguir, algumas propostas de posicionamento das organizações diante das 

mídias sociais. 
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a fim de dar conta da análise dos resultados da sondagem feita com as marcas 

mais influentes e as mais valiosas, criamos uma matriz de presença das organiza-

ções nas mídias sociais, a qual explicaremos a seguir.

a matriz pe (presença-engajamento) avalia as iniciativas das organizações em 

mídias sociais por meio do eixo da presença, mas também analisa se há relaciona-

mento com os usuários-mídia, por meio do eixo engajamento.

capítulo 6
ProPosta de iNstrumeNto de aNÁlise  

Para meNsurar a PreseNÇa das orgaNiZaÇÕes 
Nas mÍdias sociais
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trata-se de dois eixos: no x, temos a quantidade de canais que a organização 

pode estar presente; no y, temos o nível de envolvimento, portanto, engajamen-

to que estes canais têm com os internautas.

replicamos aqui como pontuamos o engajamento: quantificamos o número de 

canais em conjunção com o seu respectivo nível de engajamento em cada um. 

as organizações recebem a completa pontuação somente quando fica evidente 

que a empresa é a responsável pela iniciativa e pela consistente participação. a 

pontuação foi atribuída de acordo com os níveis de engajamento e presença, 

conforme a matriz presença-engajamento. no eixo do nível de engajamento, 

atribuímos a seguinte pontuação: para postura reativa, um ponto; intermediária, 

dois pontos; e proativa, três pontos. no eixo da presença nas mídias sociais, fize-

mos o mesmo: para um posicionamento iniciante, contamos um ponto; para 

uma presença intermediária, dois; e para uma participação avançada, três pontos. 

ainda atribuímos um bônus àquelas organizações presentes em mais de oito 

canais, somando três pontos ao total.

se olharmos para a matriz presença-engajamento na página 174, notamos que 

as empresas que responderam à terceira sondagem são prioritariamente dos 

quadrantes inicial (cinco organizações: mcdonald´s, Banco do Brasil, caixa, na-

tura e petrobras) e intermediário (três empresas: Brastemp, rede globo e am-

bev). apenas o grupo o Boticário é que pertence ao quadrante do engajamento 

avançado e que também respondeu ao questionário. tal dado é curioso, mas ao 

mesmo tempo nos revela que as organizações que estão se lançando recente-

mente às mídias sociais estão mais preocupadas com o diálogo com o usuário do 

que aquelas que têm diversas iniciativas pulverizadas e não respondem às de-

mandas de seus interagentes.

para a matriz criada, definimos os seguintes critérios para posicionar uma organi-

zação: no eixo do engajamento, são três níveis (reativo, intermediário e proativo) e 

no eixo da presença, mais três (iniciante, intermediária e avançada).

no eixo do engajamento, reativo significa apenas respostas reativas ou não-res-

posta aos questionamentos feitos pelos usuários. no nível intermediário, são orga-

nizações que esboçam alguma presença nas redes sociais on-line e envolvem-se 

em poucos diálogos. na fase proativa, a organização interage, responde e divulga 

a sua presença nos canais de mídias sociais.
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no eixo da presença nas mídias sociais, ser classificado como iniciante significa 

estar presente em menos de três canais; ser intermediário significa estar de quatro 

a sete canais; e ser avançado, significa ter presença em oito ou mais canais.

para computarmos os resultados, criamos uma tabela:

   

tabela 11 - resultados da presença e do engajamento nas mídias sociais das empresas pesquisadas

para observar como colocamos os resultados na tabela, vá para a seção de apên-

dices, especificamente os dois primeiros, que são os resultados das observações 

feitas com as marcas mais valiosas e com as mais influentes.

as marcas mais influentes têm uma média de engajamento levemente menor 

(12,4) que as marcas mais valiosas (12,6), o que também ocorreu na quantidade de 

canais em que as organizações de ambos os rankings estavam presentes. 

no ranking das mais valiosas, a unilever destaca-se com 19 pontos de engaja-

mento e Bradesco e ambev, com 17. todas são marcas de consumo e entende-

mos que o relacionamento estreito com consumidores é crucial para o seu suces-

so, daí a justificativa de se envolverem mais com os usuários nos canais em que 

estão presentes. 

na lista das marcas mais influentes, os destaques vão para Boticário e danone, 

com 22 pontos de engajamento e adidas, com 24. mais uma vez, as marcas de 

consumo ganham em quantidade de canais presentes, pois têm pontos de contato 

com seus consumidores.

temos a maior parte das organizações (oito) no primeiro quadrante, com uma 

quantidade pequena de canais nas mídias sociais e um posicionamento reativo em 

termos de engajamento. Vale ressaltar que a nestlé figura em ambos os rankings 

e está localizada neste primeiro nível de participação, envolvimento e presença nas 

mídias sociais.

temos também três organizações – adidas, o Boticário e danone – figurando 

no quadrante mais alto, com pontuações altas que se referem a diversas iniciativas 

nas mídias sociais e um nível de engajamento considerado avançado. apenas o 

emPresa BloG comUnidades  
oU PerFis oFiciais 
em sites de 
relacionamento

rede social 
ProPrietária

twitter FórUns de 
discUssão 
oU chats

widGets wiKi sites de 
comPartilhamento

oUtros BônUs
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Boticário é uma organização nacional que possui planejamento de comunicação 

voltado para as redes sociais on-line.

a Volkswagen, por sua vez, possui grande quantidade de canais em mídias so-

ciais, porém com baixo engajamento, o que denota que apenas registrou-se nos 

mais diversos sites de rede social, contudo sem grande interação com os partici-

pantes. inclusive essa foi uma das organizações que não respondeu à terceira fase 

das pesquisas, em que demos oportunidade para as organizações se expressarem. 

o Banco itaú, no entanto, possui poucos canais, mas já esboça uma interação de 

nível intermediário com seus usuários.

a grande reflexão que podemos extrair dessa matriz é o que vale mais: estar em 

uma grande quantidade de sites de redes social ou ter poucas, mas boas, iniciativas 

com alto nível de interação e engajamento? certamente, estar presente em pou-

cos, mas bons canais seja a solução para quem não tem condições de estar em 

todos os sites de redes sociais. logicamente quem pode manter e/ou alimentar 

diversos canais consegue pulverizar melhor as informações e se relacionar com 

mais públicos.

outra possibilidade de análise que percebemos que poderia ser feita seria uma 

régua de posicionamento da presença da marca nas redes sociais. entendemos 

que as organizações e suas presenças possam ser também classificadas como ini-

ciantes, intermediárias ou avançadas, de acordo com a pontuação que podem 

atingir respondendo às questões abaixo, sendo o total máximo a ser atingido de 

45 pontos. para isso, criamos as questões e as pontuações abaixo de forma a 

classificá-las quanto ao total de pontos atingidos.

1. Presente corporativamente em quantas redes? 

  a. de 1 a 3 ferramentas, somam-se 2 pontos

  b. de 4 a 6 ferramentas, somam-se 3 pontos

  c.  acima de 7, somam-se 5 pontos.

2. Possui blog ou outra ferramenta interativa? (5)

3. monitora as redes sociais? (5)

4. Tem ou teve alguma ação on-line (sem contar publicidade)? (3)

5. Já convidou ou teve contato alguma vez com formadores de opinião on-

line para alguma ação da empresa? (2)

6. Já aferiu a imagem de sua empresa na web? (5)
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7.  Que área da empresa vai assumir ou assumiu o entendimento das mídias 

sociais?

  a. Marketing (5)

  b. comunicação (5)

  c. outras (2)

8. Assinale os itens do site institucional que sua organização possui:

  a. institucional (1)

  b. produtos/serviços (1)

  c. imprensa (2)

  d. investidores (1)

  e. contato (3)

  f. atendimento on-line (5)

  g. FaQs (2)

testamos o modelo acima proposto com o mcdonald´s Brasil e obtivemos a 

pontuação de 34, indicando uma postura avançada para a organização em termos 

de presença nas mídias sociais.

seguem abaixo as respostas referentes ao mcdonald´s Brasil bem como a ilus-

tração da sua presença nas mídias socias.

1. Presente corporativamente em quantas redes? Duas ferramentas, somam-

se dois pontos.

2. Possui blog ou outra ferramenta interativa? Não

3. monitora as redes sociais? Sim, somamos cinco pontos.

4. Tem ou teve alguma ação on-line (sem contar publicidade)? Sim, somam-

se três pontos.

5.  Já convidou ou teve contato alguma vez com formadores de opinião on-

line para alguma ação da empresa? Sim, somam-se dois pontos.

6.  Já aferiu a imagem de sua empresa na web? Sim, somam-se cinco pontos.

  a.  Que área da empresa vai assumir ou assumiu o entendimento das mídias 

sociais? comunicação, portanto, somam-se cinco pontos.

7. Assinale os itens do site institucional que sua organização possui:

  (X) institucional (1)

  (X) produtos/serviços (1)

  (X) imprensa (2)
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  (  ) investidores (1)

  (X) contato (3)

  (X) atendimento on-line (5)

  (  ) FaQs (2)

a régua difere-se da matriz pe (acima desenvolvida) na medida em que afere 

apenas a quantidade de ações em mídias sociais que uma organização pode ter, 

não levando em conta seus níveis de engajamento ou profundidade nas relações 

estabelecidas on-line.

utilizaríamos a régua para iniciar um trabalho de mídias sociais, uma vez que 

esta permite analisar qual é o grau de maturidade da organização que queira ter 

um nível de presença nestes ambientes digitais, interativos e participativos. Já a 

matriz seria uma forma mais elaborada de se classificar uma organização nas mí-

dias sociais, uma vez que qualifica o nível de interação junto a usuários-mídia nas 

redes sociais on-line.

para uma organização mudar o seu posicionamento nos quadrantes da matriz pe, 

é preciso que trabalhe o nível e qualidade dos relacionamentos que mantêm com 

os usuários. para avançar na régua, é preciso que aumente sua presença digital.

a organização que quer construir uma presença sólida na rede, precisa mapear 

quem são os usuários-mídia que interferem em seu dia a dia e desenhar estratégias 

de ação (diálogo e relacionamento) com esse público. isso significa identificar nós 

fortes e realizar um trabalho de relacionamento com estes.

 

Figura 63 
- modelo da 
régua de presença 
organizacional nas 
mídias sociais
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o internauta comum está crescentemente participando da produção de conte-

údos dos meios de comunicação e das corporações das quais consomem informa-

ção, entretenimento, produtos e serviços. antes das redes sociais on-line, os for-

madores de opinião funcionavam basicamente de forma linear. com as mídias 

sociais, os formadores/líderes de opinião são autorreferenciáveis. como resultado 

dessa (r)evolução da mídia digital, o consumidor passa a constituir-se em comuni-

dades, em um processo de “inteligência coletiva” como diria Henry Jenkins, o que 

vai além do pensar individual. o consumo de mídia então, passa a ser um proces-

so fundamentalmente social.

o dilema está instaurado: muitas vezes esforços públicos e corporativos refor-

çam-se; em outras situações, estas forças colocam-se em lados conflitantes, travan-

do uma guerra de interesses, atenção e conteúdos.

com a ascensão das mídias digitais, um rico campo de atuação surge para o 

mercado da comunicação organizacional. as organizações complementam as tra-

dicionais estratégias de comunicação de massa, feitas por meio das mídias clássi-

cas - de alto custo, pelas novas mídias, mais acessíveis e com boa capacidade de 

alcance e de impacto.  

as redes tornam-se ainda mais interessantes e atraentes quando o usuário se dá 

conta do poder que tem nas mãos, já que ele tem a possibilidade de se tornar um 

formador de opinião e um produtor de conteúdo, ou seja, um usuário-mídia.

para identificar o usuário-mídia, a organização precisa mapear sua rede de inter-

ferência, monitorar seus conteúdos e o que dizem dela, além de identificar ações 

considerações Finais
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da concorrência nestes ambientes. a relação da comunicação organizacional com 

o usuário gerador de conteúdo na web se dá, portanto, nesse mapeamento de 

diálogos, em estratégias especialmente delineadas para o contato com esse público 

e a efetiva interação. e para que isso ocorra, é preciso que a organização abra mão 

do controle total da comunicação e o compartilhe com os usuários da rede.

Havíamos colocado nos objetivos desta tese entender o papel da comunicação 

organizacional diante dos usuários-mídia e para isso fizemos pesquisa tanto com 

os influenciadores on-line quanto com as organizações e suas iniciativas na web. 

também tínhamos como objetivo compreender como pensavam tais formadores 

de opinião e como esperavam ser tratados pelas organizações e agências. além 

disso, observamos organizações de destaque quanto à sua presença e engajamen-

to nas mídias sociais e também demos voz a elas para que se manifestassem em 

relação ao seu uso. por fim, iniciamos aqui um vislumbre do que passa a ser a área 

de comunicação das organizações diante das mídias sociais e do usuário-mídia.

como produtos desta tese, conseguimos criar dois mecanismos de posiciona-

mento das organizações, levando-se em conta sua presença e engajamento (matriz 

pe) e apenas a sua presença (régua). ambos podem ser úteis para classificar as 

organizações quanto ao estágio de presença nas mídias sociais, porém a matriz 

auxilia a analisar também o nível de engajamento com o usuário-mídia.

no campo das hipóteses, apontamos que os usuários ativos da web interferem 

nas estratégias de comunicação das organizações o que se mostrou verdadeiro, 

uma vez que as empresas estão adentrando nas mídias sociais para se relacionar 

exatamente com este consumidor. também supomos que os usuários-mídia in-

fluenciam outros internautas, papel que era de outras instituições como a imprensa 

e as corporações. Vimos que influenciadores on-line são usados como motores de 

divulgação na rede das informações das companhias e são tidos como veículos 

condutores dessa função de disseminadores. outro ponto que apostamos é que as 

organizações vêm se utilizando de ambientes colaborativos e interativos que antes 

eram povoados por usuários comuns a fim de ganhar legitimidade e visibilidade 

no meio digital e acertamos. em termos de atenção às mídias digitais, acreditamos 

que o usuário-mídia seria mais um público importante para a área de comunicação 

organizacional, fato que provamos e confirmamos em nossas pesquisas de campo 

e em toda a teoria e prática pesquisadas e evidenciadas a longo desta tese.
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concluimos que para implementar uma estratégia de mídia social, é importante 

que as organizações observem três regras principais:

l  o objetivo é conseguir diálogos positivos sobre a empresa e seus produtos.

l  a internet é baseada em influência não em controle. não se pode controlar o 

que as pessoas dizem, mas se pode tentar convencer.

l  todos os relacionamentos de negócios on-line dependem inteiramente deste 

tipo de influência: o convencimento e o engajamento das pessoas em torno 

de marcas, produtos, serviços e experiências.

a imagem das organizações é crucial para o processo de faturamento, venda de 

produtos e serviços e também para o crescimento dos negócios. atentar-se, por-

tanto, para expressões da marca/produtos/serviços na rede não é mais uma ques-

tão de escolha, mas de necessidade. trata-se de mais um papel a ser assumido pelo 

comunicador: gestor da imagem nas redes sociais, sendo capaz de avaliar a pre-

sença da marca e propor estratégias que deponham a favor das organizações.

para gerir esse processo de monitoramento, análise e proposição de ações, o comuni-

cador tem de lançar mão de diversas estratégias: diagnosticar o estado da marca e de 

seus principais produtos e serviços nas redes sociais on-line; planejar e propor ações que 

inspirem os consumidores acerca do universo que envolve a empresa; engajar-se em 

fóruns que permitam a participação de usuários corporativos; estabelecer canais de co-

municação sinceros, transparentes e ágeis com os públicos; alterar o paradigma do con-

trole da informação e da marca; criar uma cultura interna de participação, colaboração e 

coletividade a fim de refletir tais princípios externamente; entender a dinâmica de funcio-

namento deste universo e abrir-se para uma via de entendimento com consumidores.

além disso, organizações que querem estimular o conteúdo gerado pelo usuário 

tem que se valer de dois fatores: a visibilidade de sua marca e de seus consumido-

res por meio de ferramentas que os empoderem e que dêem prestígio a eles.

em suma, para se lidar com o usuário-mídia, é preciso:

l  começar pelo público interno: saiba o que os funcionários estão falando nas 

redes sociais.

l  entender em quais contextos a marca, a organização, os produtos ou os ser-

viços aparecem associados.

l  identificar os temas-chave e desenvolver estratégias para atingir os consumi-

dores que manifestaram interesse pela organização.
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tradicionalmente, uma das principais funções do departamento de marketing foi a de “guardião da marca”, papel 
que ele exercia prioritariamente na arena da mídia de massa. talvez já na próxima década seja possível que as 
comunidades virtuais, em suas diversas formas (sites de relacionamento, chats, blogs, videlogs, jogos e redes sociais), 
se tornem um “campo de batalha” igualmente importante. articular sua dinâmica, seu timing e seu funcionamento 
com a estratégia de comunicação em geral e com ciclo de vida da marca será de vital importância para 
influenciar os consumidores da “geração digital”.

l  criar valores para os públicos que se quer atingir.

l  experimentar, pois não há receita pronta para ação nas redes sociais.

l  mensurar, pois apenas com interações quanti e qualificadas é possível plane-

jar os próximos passos e dar continuidade às ações de comunicação nestes 

ambientes.

para manter uma corporação em constante diálogo com seus públicos é preciso 

entender porque esta quer adentrar nesta seara e que ferramentas melhor se adap-

tam aos seus propósitos. a mensuração das iniciativas também é fundamental. re-

compensar a participação estabelecendo um sistema de valores que reconheça 

contribuições e quem as fez também são ações que estimulam a cocriação das pes-

soas. as ações não são imediatas e, portanto, leva um tempo para que as pessoas 

passem a aderir e a participar. por vezes, há mais valor no que se capta das redes 

sociais do que naquilo que sai da organização. pessoas querem falar com pessoas, 

portanto o tom humano nas conversações, ainda que sejam no âmbito corporativo, 

deve prevalecer. É importante que a organização se inteire do que é dito sobre ela 

nos ambientes colaborativos e interativos. É fundamental saber e ter consciência de 

que as ferramentas são passageiras, mas o espírito dialógico permanece e que tags 

e ferramentas folksônomicas auxiliam no monitoramento de conteúdos.

coutinho (2007) compara os papéis da comunicação antes e depois das redes 

sociais on-line:

de fato o usuário-mídia pode vir a ser um hub na rede e se tornar um elemento 

crucial para o relacionamento das organizações no meio digital. como propostas 
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Pesquisa – Redes Sociais On-line e comunicação organizacional

sou doutoranda em tecnologias da comunicação e redes interativas, pela eca-

usp, e como parte de minha pesquisa para o título de doutora, gostaria de ter a 

sua colaboração respondendo às questões abaixo. o questionário não leva mais do 

que 5 minutinhos para ser respondido. obrigada, carolina terra (carolinaterra@

gmail.com/www.meadiciona.com/carolterra).

* obrigatório

nome

nicks na rede*

Blog, site, perfil no orkut, nick no twitter, etc.

Faixa etária*

 abaixo de 18 anos

 de 18 a 30 anos

 de 31 a 40 anos

 acima de 41 anos

sexo*

 Feminino

 masculino

urls que gerencia e/ou modera*

(blogs, comunidades, listas de discussão, etc)

apÊndice 3
formulÁrio da Pesquisa soBre  

mÍdias sociais e comuNicaÇÃo orgaNiZacioNal 
feita com usuÁrios-mÍdia
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1)   Tem idéia da audiência diária (visitantes únicos) que possui em sua 

iniciativa web mais importante?* Em caso positivo, escreva a 

quantidade no campo "other", por favor.

 sim

 não

 other: 

2)   há quanto tempo mantem a sua iniciativa web?*

 menos de 6 meses

 entre 6 meses e 1 ano

 entre 1 e 2 anos

 entre 2 e 3 anos

 Há mais de 3 anos

3)   Você já foi procurado por organizações (sejam elas de qualquer porte 

e origem) para divulgar conteúdos institucionais/editoriais 

envolvendo produtos, serviços, eventos, acontecimentos, fatos, 

promoções, etc em seu espaço web?*

 sim, sempre (semanalmente, quinzenalmente)

 sim, às vezes sou procurado (uma vez por mês)

 sim, alguma vez (já fui procurado, mas não há frequencia fixa)

 não

4)   caso fosse procurado por esse tipo de iniciativa qual seria sua 

receptividade?*

 positiva

 negativa

 indiferente

 não sei responder

 depende

5)  Quem geralmente solicita a publicação de notícias ligadas à 

empresa?* Que profissionais realizam o contato com você?
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  profissionais de comunicação (marketing, relações públicas, publicidade)  

da própria empresa

 agência de comunicação que atende a empresa

 não sei responder

 other: 

6)   Você cobra pelas informações de caráter empresarial que são 

publicadas em sua iniciativa web?*

 sim, sempre

 sim, às vezes

 nunca

 não cobrei, mas pretendo futuramente

 other: 

7)   como gostaria de ser abordado em situações em que a  

empresa/agência deseja divulgar seus produtos, serviços, promoções, 

eventos, etc?*

 não gostaria de ser contatado para estes fins

 pelo profissional responsável pela negociação (financeira), independente 

    se for agência ou profissional da empresa

 pela agência responsável

 por alguém da própria empresa

 todos os anteriores, exceção feita à alternativa a

 nenhum destes acima citados

8)   como acredita que as informações deveriam chegar às mídias 

sociais?* Sejam elas de caráter informativo, institucional ou comercial

 com o sugestões de pauta exclusivas

 como os press releases atingem a imprensa (sem exclusividade)

 Via e-mail marketing

 Via folheteria (impressos)

 todos os anteriores

 other: 
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9)  Por quais meios prefere ser contatado pelas empresas/agências?*

 Via e-mail, comunicadores instantâneos ou outras formas on-line

 Via telefone ou fax

 Via blog, site, comunidade diretamente

 other: 

10) Você se considera um veículo de imprensa/mídia?*

 sim

 não

 não sei dizer

11)  acredita que os relacionamentos entre empresas, agências e 

mediadores de mídias sociais irão se profissionalizar tal e qual 

aconteceu com jornalistas de redação e assessorias de imprensa?*

 sim

 não

 não sei dizer

12)  já ouviu falar em um termo chamado PR (public relations) 2.0 ou RP 

(relações públicas) 2.0?*

 sim

 não

13)  Que assuntos/temas são mais requisitados pelas empresas para que 

você os divulgue? Propagandas, promoções, eventos, concursos etc.

14) com que frequencia você alimenta conteúdos em sua página?*

 algumas vezes por semana ou por mês

 diariamente

 Várias vezes ao dia

 semanalmente

 other:


