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Resumo 
O artigo apresenta um proposta metodogógica para mensuração de Capital Social em redes 
Organizacionais no Twitter. Para atingir este objetivo, buscamos inicialmente compreender as premissas 
do conceito do Capital Social discutidos entre seus principais pesquisadores: Bourdieu (1980), Coleman 
(1988) e Putman (1993). Os principais pontos destacados pelos cientistas serviram como 
fundamentação para uma pesquisa exploratória qualitativa que utiliza o Estudo de Caso como 
método. Coletamos e analisamos, por meio da ferramenta Seekr, o conteúdo de 600 tweets 
trafegados na rede do ator4 organizacional Camiseteria. A comunicação, que é o resultado de 
interações feitas entre a organização e pessoas no ambiente Twitter, aponta para a possibilidade 
de criação, ampliação e fortalecimento do Capital Social neste site de rede social.  
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1. Capital Social: alguns conceitos e definições 
 
Capital Social é um conceito multidimensional que é abrangente, não consensual e pode 

referenciar ações de engajamento que envolvem grupos sociais em variados contextos, como o de 

movimentos sociais, da sociedade civil, ação coletiva e democracia participativa (GOMES, 2006, 

p.01). Bourdieu (1980, p.2) afirma que Capital Social é “o conjunto de recursos atuais e potenciais 

que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

conhecimento ou reconhecimento mútuo”.5 Apesar da sua definição poder ser aplicada em muitas 

áreas, sob os mais diversos prismas, seu estudo está direcionado para a utilização em ações 

coletivas, ativando as redes sociais.  

                                                
1 Trabalho apresentado no XIV Congresso Internacional de Relações Públicas e Comunicação, realizado em Salvador, 
Bahia, Brasil, dias 22, 23 e 24 de outubro de 2014. 
2 Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas (UFBA), Coordenador do Grupo de Pesquisa em Interações, 
Tecnologias Digitais e Sociedade (GITS) e Professor da Universidade Federal da Bahia. 
3 Mestre em Comunicação e Culturas Contemporâneas (UFBA), Coordenadora do Centro de Carreiras (Unijorge),  
Professora da graduação e da pós-graduação (Unijorge) e membro do GITS UFBA. 
4 Para esta pesquisa, definimos o ator como  uma pessoa ou organização com perfil no Twitter. 
5 Tradução dos autores para: “is the aggregate of the actual or potential resources that are linked to possession of a 
durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition”. 
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Talvez pela possibilidade de conseguir converter Capital Social em outros tipos de capitais 

monetários e não monetários, como influência e poder, por exemplo, as organizações tenham 

ficado tão atentas às relações que estabelecem com seus stakeholders6, desenvolvendo ações de 

aproximação, de conquista e de fidelização7.  Na perspectiva de o seu conceito estar atrelado à 

relação que agentes e instituições mantêm com a sua rede, Bourdieu (1980) reforça a ideia de que 

Capital Social é um bem de posse exclusiva que pode ser moldado conforme as interações sociais, 

e as mudanças nas trajetórias destes agentes ou nas suas configurações de redes. O autor dá ênfase 

à perspectiva de que o Capital Social pode ser concentrado e apropriado nas relações que um 

agente tem com outro e, dependendo da forma de interações sociais mantidas entre os 

interagentes, podem fazê-los avançar em seus propósitos.  

Para Coleman (1988), o Capital Social é como um bem público, um valor mais voltado para as 

estruturas relacionais que envolvem os indivíduos e que visa combater o caráter individualista que 

permeia o conceito de capital humano. O autor acredita que não se trata de algo situado nos 

agentes e nem nos meios de produção, e sim nas estruturas das redes sociais densas e fechadas 

(COLEMAN, 1990, p. 302) e envolve questões relacionadas às obrigações, expectativas e 

confiança, além de normas e sanções. Para o sociólogo americano, sempre que se faz algo em 

favor de um terceiro, o agente da ação espera, de alguma forma, obter uma contrapartida. Essa 

contrapartida pode ser feita de diversas maneiras, desde que estas estejam relacionadas às normas 

implícitas na sociação, caso contrário sofre-se sanções. Portes (2000, p. 135) acredita que “as 

transacções que envolvem capital social tendem a ser caracterizadas por obrigações tácitas, por 

horizontes temporais incertos, e pela possibilidade de violação das expectativas de reciprocidade”. 

Para que o ciclo funcione naturalmente, Coleman (1990) defende que haja confiabilidade entre os 

agentes e normas bem definidas. O autor americano vê nos canais de comunicação uma base 

fundamental para o estímulo das ações que fazem surgir o Capital Social.  

O estudo apresentado por Coleman em 1988 nos interessa especialmente, pela inclusão de temas 

relacionados à participação de atores corporativos nas discussões sobre Capital Social. Pela 

                                                
6 Stakeholders é um termo em inglês utilizado por empresas para identificar os públicos que estão relacionados aos 
seus processos temporários ou não, sejam eles funcionários, profissionais terceirizados, clientes, consumidores, 
fornecedores etc. 
7 O conceito de fidelização está associado ao hábito que o consumidor desenvolve de se manter fiel a determinadas 
marcas e produtos, dando preferência a sua aquisição e, algumas vezes, manifestando opiniões favoráveis às suas 
características. 
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primeira vez, um autor dotado de representatividade fez uma análise do conceito utilizando um 

viés organizacional: 
O capital social é definido pela sua função. Não é uma entidade única, mas uma 
variedade de diferentes entidades com dois elementos em comum: todos eles 
consistem em algum aspecto das estruturas sociais e eles facilitam certas ações dos 
atores - sejam pessoas ou atores corporativos - dentro da estrutura (COLEMAN, 
1988, p. 302)8. 

 

O olhar de Coleman (1990) sobre a presença corporativa nos parece tão natural quanto a presença 

de empresas na sociedade e as interações promovidas por estas com os mais diversos públicos. As 

necessidades que as organizações têm de envolver e motivar funcionários, atrair e barganhar9 com 

fornecedores e, principalmente, conquistar clientes estão relacionadas a um esforço em promover 

a interação, o relacionamento e, na maior parte das vezes, a construção e manutenção de Capital 

Social.  

Visando a possibilidade de conversão do Capital Social em outras formas de capital, como o 

econômico ou físico, as organizações vêm investindo na viabilização de espaços que possibilitem 

as atividades relacionais, a interatividade e o compartilhamento entre seus variados públicos e, em 

especial, seus consumidores. Espaços virtuais têm ganhado uma especial atenção e preferência por 

serem desterritorializados, conseguindo, portanto, reunir em redes e com eficiência pessoas de 

regiões próximas e remotas com um custo relativamente mais baixo se comparados com outras 

formas, meios e técnicas. Esses espaços, que estão a cada dia mais relacionados às Novas 

Tecnologias da Comunicação (NTC), são utilizados como mediadores para que as organizações 

possam compreender desejos, necessidades e opiniões do seu público, promover produtos e 

serviços, desenvolver ações que mobilizem a opinião pública em torno dos seus ideais e objetivos, 

e possam até, em alguns casos, gerar venda.  
 
2. O Twitter e algumas especificidades relevantes ao método 

Os Sites de Redes Sociais (SRS) podem ser apontados como ferramentas poderosas capazes de 

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

corroborando para o acesso deste ao Capital Social. Recuero (2009) acredita que as interações 

                                                
8 Tradução dos autores para: “Social capital is defined by its function. It is not a single entity but a variety of different 
entities, with two elements in common: they all consist of some aspect of social structures, and they facilitate certain 
actions of actors – whether persons or corporate actors – within the structure.” 
9 O verbo barganhar é utilizado como um jargão na área administrativa que denota o ato da negociação entre parceiros 
comerciais visando obter vantagem competitiva. 
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informacionais e conversacionais são os tipos de interações mais realizados pelos usuários. A 

autora afirma que nos SRS o constructo está associado a valores como visibilidade, reputação, 

popularidade e autoridade. Nesta perspectiva, o valor da visibilidade está associado à possibilidade 

de um usuário obter destaque na rede; reputação, ao contrário do que muitos imaginam, não está 

apenas relacionada ao número de seguidores de um determinado perfil e sim à percepção 

qualitativa que os outros podem ter deste; a popularidade diz respeito à audiência obtida pelo 

usuário; e a autoridade relaciona-se à influência que um determinado ator exerce sobre a sua rede. 

Muito embora os valores descritos não estejam, especificamente, relacionados ao Twitter e nem a 

perfis coorporativos, acreditamos que o seu raciocínio pode nos servir para ilustrar ou sistematizar 

essa análise, a exemplo da observação de que cada ator é capaz de construir intencionalmente a 

sua reputação.  

A informação está no centro deste contexto. O conhecimento que um ator organizacional tem 

sobre a sua audiência pode estimular a produção de mensagens de interesse comum dos seus 

seguidores, proporcionando, assim, o aumento da visibilidade do perfil e, consequentemente, 

contribuindo na construção da reputação, da popularidade e da autoridade do mesmo.  

O Twitter possui algumas peculiaridades estruturais que, de certa forma, condicionam o fluxo de 

informação dentro da rede. O compartilhamento de links é uma das suas práticas principais 

(BOYD, GOLDER e GILAD, 2010, p. 2). Também conhecidos como links ou ainda como 

hipertextos, os hiperlinks são definidos por Lévy (1993, p. 33) como “um conjunto de nós ligados 

por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens gráficas ou partes de gráficos, 

sequências sonoras, documentos complexos [....]”. O hiperlink, utilizado com frequência pelos 

usuários do Twitter, talvez represente uma apropriação que visa ampliar a capacidade ofertada 

pela ferramenta de expressar, por meio de mais palavras, novos e múltiplos conteúdos, imagens, 

sons e vídeos. Para os atores organizacionais é um recurso relevante que, muitas vezes, pode 

conduzir o leitor a um site da própria organização ou a um conteúdo do seu interesse. 

Uma das práticas, provavelmente, mais relevantes no Twitter, principalmente quando se trata da 

análise de perfis organizacionais, é a retransmissão de tweets, conhecidos como retweets ou, 

simplesmente, RTs. A prática foi descrita por Boyd, Scott e Gilad (2010) como equivalente ao 

forwarding do e-mail, que ocorre quando as pessoas postam mensagens originalmente criadas por 

outras pessoas.  
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Um dos fortes hábitos vistos entre brasileiros é o de replicar a mensagem original e ao final da 

frase adicionar o “via @usuário”. Essa variável de retweet é quase sempre sugerida por empresas 

de notícias quando um usuário, externo à ferramenta, decide compartilhar uma informação entre 

os seus seguidores do Twitter. É comum também, em casos de mensagens retransmitidas por 

vários atores e entre redes diferentes, o usuário retuitar10 a mensagem a partir do ator que ele 

segue e dar o crédito da mensagem ao ator criador do texto, utilizando a formulação 

“via@usuário”. Essa forma mecânica de retransmitir uma mensagem foi fruto de uma apropriação 

dos usuários e popularizada na ferramenta. A partir de 2010, a interface do Twitter incluiu um 

botão para que o RT fosse feito automaticamente, citando obrigatoriamente a mensagem original e 

o seu criador. Dar RT automático em um tweet original significa divulgar e ceder valor a um 

determinado ator primário. Dar o RT de forma mecânica, qualquer que seja ela, ajuda a divulgar o 

seu próprio nome e avatar, além de creditar mérito ao autor que produziu o conteúdo da 

mensagem. A diferença entre dar um RT de forma automática ou mecânica impacta na métrica 

que a ferramenta desenvolveu para aferir a influência do usuário no Twitter, visto que um RT feito 

da forma automática é creditado e pode ser mapeado dentro da própria ferramenta11. Já um RT, ou 

suas variáveis, feito de forma manual é creditado ao autor como menção. Segundo a ótica dos 

pesquisadores Cha et al. (2010, p. 1), a diferença pode gerar uma distorção na avaliação do autor e 

da mensagem, já que para os pesquisadores “retuítes representam o valor do conteúdo de um tweet 

e menções representam o valor do nome do usuário”12. 

Alguns autores (JAVA et al., 2007; HONEYCUTT e HERRING, 2009; CHA et al., 2010; DOYD, 

GOLDER e LOTAN, 2010; MURTHY, 2011; RECUERO e ZAGO, 2011) têm se dedicado a 

estudar os aspectos qualitativos que envolvem a retransmissão de mensagens dentro do Twitter. O 

retweet é um mecanismo que pode ser capaz de ampliar a influência e a reputação. Trata-se 

também de um recurso de mobilização social e pode ainda contribuir para elevar o Capital Social 

de atores conectados na rede. “Retuitar uma informação é engajar-se em uma busca pelo Capital 

Social, gerando valores para o grupo e para o indivíduo” (CHA et al., 2010 apud RECUERO e 

ZAGO, 2011, p. 2). Um ator que costuma ter suas mensagens retuitadas muitas vezes tem o seu 

                                                
10 Neologismo que designa a ação de postar um tweet ou, em português, de tuitar. 
11 O acompanhamento dos tweets mais retransmitidos, os tweets retuitados pelo usuário e os tweets do usuário 
retuitados por terceiros pode ser feito na página principal da própria ferramenta. Bem como todas as menções que o 
usuário obteve. 
12 Tradução dos autores para: “retweets represent the content value of one´s tweets; and mentions represent the name 
value of a user”. 
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nome e os seus pensamentos divulgados, podendo ganhar destaque e relevância dentro da sua rede 

social. 

Boyd, Golder e Lotan (2011) fizeram um extenso estudo sobre os aspectos conversacionais das 

retransmissões de mensagens a partir do Twitter. Os pesquisadores concluíram que as pessoas 

costumam dar RT:  
Para amplificar ou espalhar tweets para novas audiências; para entreter ou informar 
um público específico ou como um ato de curadoria; comentar o tweet de alguém 
adicionando o conteúdo para dar início a alguma conversa; para se mostrar 
presente enquanto ouvinte; para concordar publicamente com alguém; para validar 
pensamento de terceiros; para referenciar ou reconhecer pessoas menos populares 
ou tópicos menos expostos; como um ato de amizade, lealdade ou homenagem ou 
para chamar a atenção, às vezes, por meio de um retuíte; para auto-ganho seja para 
ganhar seguidores por a reciprocidade de participantes mais visíveis; para salvar o 
tweet e poder acessá-lo futuramente. (p. 6)13 
 

É interessante verificar a preocupação de usuários comuns com o perfil dos seus seguidores, da 

sua audiência. Essa preocupação talvez seja uma das variáveis mais relevantes nas relações 

estabelecidas entre usuários organizacionais. Conhecer o perfil dos seguidores, suas necessidades 

e seus valores pode ser uma das condições mais importantes para a criação de conteúdo 

interessante, conquistando assim, destaque e  

3. Procedimentos metodológicos e análise de dados 

Uma análise prévia da comunicação do perfil da organização Camiseteria nos fez acreditar, de 

forma preliminar, no fortalecimento de rede de relacionamento e consequente Capital Social, por 

meio da utilização constante de múltiplos recursos comunicativos e interativos no meio digital. A 

escolha desta organização se deu por acreditarmos que esta possua um modelo de negócio tido 

ainda como inovador. A organização não possui lojas físicas e concentra a sua comercialização 

apenas na web. O modelo de negócio da Camiseteria está baseado na colaboração. Por meio do 

site14, pessoas que trabalham com design submetem estampas confeccionadas com exclusividade a 

concursos que são abertos durante todo o ano. Utilizando o site como mediador, o público atribui 

notas às camisetas enviadas pelos designers. Ao final do período, as camisetas que obtiverem 

                                                
13 Tradução dos autores para: “To amplify or spread tweets to new audiences; to entertain or inform a specific 
audience, or as an act  of  curation ; to comment on someone’s tweet by retweeting and adding  new  content,  often  to  
begin  a  conversation; to  make  one’s  presence  as  a  listener  visible; to  publicly  agree  with  someone ;  to  
validate  others’  thoughts; as  an  act  of  friendship,  loyalty,  or  homage  by drawing attention, sometimes via a 
retweet request ; to recognize or refer to less popular people or less visible   content ; For self-gain, either to gain 
followers or reciprocity  from  more  visible  participants ; to  save  tweets  for  future  personal  access”. 
14 www.camiseteria.com.br 
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maior pontuação ganham o direito de serem produzidas e comercializadas por meio de um 

catálogo online, prêmios em dinheiro, e créditos para serem utilizados no próprio site da 

empresa15.  

Neste estudo de caso, promovemos a análise de conteúdo de 600 tweets em três períodos 

previamente determinados: de 01 a 15 de maio de 2011; de 15 a 30 de junho de 2011; de 15 a 31 

de julho de 2011. Essas datas foram escolhidas por estarem relacionadas a períodos relevantes do 

calendário do varejo nacional. São semanas em que as empresas que atuam no comércio reforçam 

as suas ações de comunicação visando às vendas para o Dia das Mães16, para o São João17 e para 

Dia dos Pais18. Os tweets foram capturados com o auxílio Seekr19, ferramenta de monitoramento 

que permite que o pesquisador eleja algumas palavras-chaves20 que o sistema deve buscar na 

internet. As palavras escolhidas para esse Estudo de Caso foram: camiseteria, cami.st21, fseixas22.  

Depois que a coleta dos dados foi efetuada, os tweets foram lidos e classificados como tendo sidos 

emitidos por pessoa física, pessoa jurídica ou pela própria marca monitorada; e ainda como 

positivo, negativo e neutro. O critério adotado para atribuir um desses valores estava relacionado 

ao contexto em que as mensagens estavam inseridas. Mensagens que denotassem alegria, 

satisfação ou desejo, por exemplo, foram marcadas como positivas, da mesma forma que 

recomendações ou indicações aos produtos das organizações. Menções às marcas, tweets emitidos 

pela própria organização e retuitados pelos seus seguidores, bem como as mensagens padrão da 

própria marca23, foram marcados como neutros. Foram classificadas como negativas as mensagens 

que continham críticas às empresas, seus produtos e serviços, problemas com atendimento e 

                                                
15 A organização informa aos interessados que “Você leva R$ 1.300,00 em dinheiro vivo na hora. Se sua estampa for 
reeditada, você leva mais R$ 500 por cada nova reedição”. Disponível em: < 
http://www.camiseteria.com/help.aspx#11> Acesso em 28 de maio 2014. 
16 Em 2011, o dia das mães foi comemorado em 08 de maio. 
17 O São João é uma das datas festivas mais importantes no nordeste brasileiro e que conta com forte apelo de vendas 
para o varejo. O feriado, que oficialmente é dia 23 de junho, é, frequentemente, comemorado durante vários dias de 
junho. 
18 Em 2011 o dia dos pais foi comemorado em 14 de agosto. 
19 O valor referente ao pacote de monitoramento dos dados desta pesquisa foi gentilmente cedido pela Imeta, empresa 
proprietária desta ferramenta. Disponível em: <www.seekr.com.br> Acesso em: 28 de maio de 2014. 
20 O Seekrs chama essas palavras-chaves de “termos de pesquisa”. 
21 Trata-se de um encurtador de link customizado e utilizado pelo Camiseteria para divulgar os seus hiperlinks.  
22 Fábio Seixas é um dos sócios do Camiseteria que tem presença frequente nos SRSs e está fortemente associado à 
sua marca. Acreditamos, de forma preliminar, que a sua importância e influência sobre a rede do Camiseteria seria 
relevante para a compreensão deste estudo. 
23 Observamos que muitos tweets que circulam entre o Camiseteria e seus seguidores têm origem no site do próprio 
Camiseteria e são disponibilizados na estrutura do site na opção “compartilhe”. Faz, provavelmente, parte da 
comunicação da organização, visando facilitar a circulação das mensagens referentes aos seus produtos e serviços.  
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entrega. Também foram classificadas como negativas mensagens que registrassem 

descontentamento em relação à falta de algum produto ou promoção.  

Fazendo uma leitura prévia dos tweets coletados, percebemos a repetição de algumas 

características no conteúdo e na forma como poderiam ser associados a conceitos importantes das 

teorias de Capital Social. Utilizamos tags24 para classificar esse conteúdo. Para isso, fizemos a 

relação, exibida no quadro 1, de todos esses atributos para, posteriormente, associá-las a alguns 

fundamentos identificados pelas pesquisas sobre Capital Social, tais como: confiança, cooperação, 

reconhecimento e compartilhamento. Os valores aqui descritos foram transformados em categorias 

e, acrescidos a estes, a categoria “detrator”, que compreendemos como uma categoria equivalente 

ao Capital Social negativo.  

Quadro 1 – Lista dos temas mais encontrados no corpus analisado 
______________________________________________________________________ 
Hiperlinks da marca – informações sobre produtos, serviços ou a própria organização  
Hiperlinks de conteúdo – conteúdo abrangente sobre valores associados às organizações 
Hiperlinks do designer – informações sobre produtos criados pelo público 
Retweets da marca – retweets feitos por seguidores sobre mensagens da organização 
Retweets de mensagens dos seguidores – informação relacionadas à cooperação (mobilização) 
Retweets de compartilhamento – informação relacionadas ao compartilhamento de conteúdo diverso 
Retweets detratores – mensagens negativas retuítadas pela rede de seguidores 
Transparência – informações delicadas que são tratadas abertamente pelas organizações 
Conteúdo – mensagens que abordem informações diversas referentes aos valores reconhecidos pelas 
organizações que buscam associá-los as suas marcas 
Indicação da marca – tweets com recomendação de produtos, serviços e do próprio perfil  
Venda – tweets que estejam relacionados com vendas  
Solicitações – mensagens enviadas pelos seguidores para obter alguma informação ou benefício 
Concurso – mensagens que transmitem informações sobre concursos promovidos pela organização 
Promoção – mensagens que transmitem informações sobre promoções feitas pela organização 
Mobilização – ações que envolvam valores defendidos pelas organizações ou por razões comerciais  
Desejo – manifestações espontâneas que denotem interesse ou desejo em obter determinado produto 
Elogio – conteúdo elogioso às organizações, seus produtos e serviços 
Agradecimento – tweets que expõem gratidão  
Citação da marca – menção sem conteúdo relacionado especificamente a nenhuma outra tag 
Negócios – mensagens que destacam as características empreendedoras da organizaçãos ou de seus líderes 
Coleções – mensagens que destacam lançamentos  
Hashtags – tweets que apresentam hashtags  
Crítica – mensagens com teor negativo relacionadas às organizações de forma geral 
Problema – tweets que abordem alguma questão a ser resolvida pelas organizações 
Má qualidade dos produtos – mensagens que destaquem atributos negativos dos produtos comercializados 
______________________________________________________________________ 

Fonte: Elaboração própria, 2011 

                                                
24 Etiquetas 
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Existe a necessidade de esclarecer que algumas destas tags podem, eventualmente, fazer parte de 

duas ou mais categorias diferentes. Isso acontece com a tag “indicação da marca” que está 

associada às categorias “confiança” e “reconhecimento”; a tag “conteúdo” associada às categorias 

“confiança” e “compartilhamento”; a tag “promoção” que está relacionada às categorias 

“cooperação” e “compartilhamento”; a tag “hiperlinks” que foi associada às categorias 

“confiança”, “cooperação” e “compartilhamento”; e a tag RT que aparece associada a quase todas 

as categorias tais como “confiança”, “cooperação”, “compartilhamento” e “detrator”. A 

classificação conjunta das tags pode ser melhor compreendida por meio dos exemplos 01 e 02. 

Exemplo 01 

 

Fonte: Pesquisa de Campo  

As imagens destacadas no exemplo acima referem-se a uma mensagem tuitada pelo ator 

Camiseteria e o conteúdo que é descortinado por meio do hiperlink associado ao tweet. 

Observamos que os seguidores do Camiseteria parecem confiar na informação transmitida pela 

organização a ponto de compartilhá-la entre os seus seguidores. Neste exemplo, pode-se também 

perceber que o conteúdo gerado pela organização, que não está associado diretamente a produtos 

ou serviços comercializados, foi retuitado por 24 pessoas diferentes.  
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Exemplo 02 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

O tweet acima é uma mostra de uma ação que acontece de forma recorrente na rede do 

Camiseteria. Como o produto que é comercializado pela organização é fruto de concursos abertos 

ao público, é muito comum que os participantes divulguem os trabalhos que estão concorrendo e 

que a sua rede de seguidores mobilize-se na divulgação do produto, bem como na campanha por 

notas e votos. Neste caso, o tweet retrata uma ação de mobilização encabeçada por um seguidor de 

um profissional da área do design que está concorrendo com um desenho de uma camiseta em um 

dos concursos promovidos pela organização. O hiperlink que tem o seu conteúdo exibido à direita 

do tweet analisado, leva ao site do Camiseteria onde se pode ver, analisar e atribuir uma nota ao 

trabalho do participante.  
Ainda se faz necessário reforçarmos e esclarecermos que a tag “hiperlinks” que aparece nesta pesquisa associada a 

três categorias, e “RT” que aparece associada a quatro das cinco categorias, ganharam alguns complementos que 

ajudam a identificar melhor a que conteúdo as mensagens referem-se. Acredita-se que esta complementação nos ajude 

a aferir com maior precisão a que tipo de conteúdo e, consequentemente, a que categoria, a mensagem pode ser 

associada. Os complementos referentes às tags “hiperlinks” e “RT” podem ser vistos na tabela 01, bem como a 

relação das categorias relacionadas ao conceito de Capital Social como explicitado anteriormente. Também na tabela 

1 é possível verificar os resultados da contagem aferida de cada uma das tags, bem como o total de repetições de tags 

por categoria. 

Tabela 1 – Análise da relação entre categorias x temas x perfil 

TAGs POR CATEGORIA N° DE REPETIÇÕES 
(Camiseteria) 

CATEGORIA DETRATOR 
Crítica 32 
Problema 03 
Má qualidade dos produtos  00 
RTs detratores 06 
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TOTAL DE REPETIÇÕES POR CATEGORIA 41 
 CATEGORIA COOPERAÇÃO 

Hiperlink do designer 84 
Concurso  108 
Promoção 105 
Mobilização 151 
RTs de mensagens dos seguidores 56 
TOTAL DE REPETIÇÕES POR CATEGORIA 504 

 CATEGORIA CONFIANÇA 
Hiperlinks da marca 202 
RTs de tweets da marca 33 
Transparência 09 
Conteúdo 82 
Indicação da marca  14 
Venda 67 
Solicitação 23 
TOTAL DE REPETIÇÕES POR CATEGORIA 430 

 CATEGORIA COMPARTILHAMENTO 
Conteúdo  82 
Hiperlinks de conteúdo 54 
Coleções 33 
Hashtag 49 
Promoção 105 
RTs de compartilhamento 98 
TOTAL DE REPETIÇÕES POR CATEGORIA 421 

 CATEGORIA RECONHECIMENTO 
Desejo  72 

Elogios 135 

Agradecimento 06 

Citação da marca 64 
Indicação da marca 14 

Negócios  11 

TOTAL DE REPETIÇÕES POR CATEGORIA 302 
 

Dos 600 tweets analisados, 352 ou 56,67% foram classificados como sendo neutros, 216 unidades 

ou 36% foram classificados como positivos e 32 unidades ou 5,33%, como negativos. 

A maior parte das mensagens emitidas pelo Camiseteria e sua rede de seguidores abordava 

assuntos referentes, principalmente, aos concursos e promoções realizadas pela organização, e ao 
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conteúdo gerado a partir do seu perfil sobre assuntos relacionados ao seu segmento, quase sempre 

design, moda e arte. Observamos que esse tipo de mensagem é, quase sempre, emitido por pessoas 

que buscam interagir com a marca sem defender opiniões ou emoções positivas ou negativas 

referentes à marca ou aos seus produtos. 

Uma das principais questões a se pensar, referente ao conteúdo classificado aqui como neutro, 

talvez seja a forma inteligente e criativa que o Camiseteria demonstrou utilizar na elaboração dos 

concursos e promoções. Grande parte das ações analisadas nesta pesquisa estimulava o público a 

retransmitir mensagens, utilizar hashtags e hiperlinks que levavam, invariavelmente, para alguma 

página do seu portal, e terminava por promover seus produtos, valores e idéias, ampliando, 

possivelmente, a reputação desta organização. Observou-se também que parte das mensagens que 

circula nesta rede partiu de textos formulados pela própria empresa e disponibilizados em meios 

digitais externos ao Twitter, como um estímulo à viralização25 dos seus conteúdos. Apesar de a 

maioria da amostra coletada ter sido classificada como neutra, as mensagens cumprem com a sua 

principal função de difundir o nome do Camiseteria por entre os membros de uma rede que possui 

mais de 86 mil seguidores26, e isso não deixa de ser uma ação positiva se pensarmos em termos de 

visibilidade e de reputação.  

O conteúdo classificado como positivo, com frequência transmite sentimentos de admiração, 

euforia, desejo, gratidão em relação ao Camiseteria ou ainda elogia as informações postadas para a 

sua rede de seguidores. 

Observamos também que alguns tweets que foram classificados como positivos tenderam a ser 

marcados com mais tags e associados a mais de uma categoria do que muitos tweets marcados 

como neutros. Talvez, em uma análise preliminar, essa maior quantidade de tags e categorias 

associadas possa denotar uma vocação maior deste tipo de mensagem positiva na construção do 

Capital Social da organização, já que a associação de mais categorias pode levar à associação de 

mais conceitos relacionados ao constructo. Esse ponto de vista pode ser mais bem compreendido 

por meio da análise do exemplo 03, que se refere a uma mensagem marcada como positiva, e do 

exemplo 04, que se refere a uma mensagem marcada como neutra. 

                                                
25 Uma mensagem pode ser caracterizada como sendo viral quando é transmitida sem controle por entre os membros 
de uma rede digital. É comum esses atores utilizarem as TIC como meio para essa difusão que, quase sempre, se dá 
em proporção geométrica. 
26 No momento da elaboração deste artigo, o perfil do Camiseteria no Twitter contabiliza 86.000 seguidores. 
Disponível em: <http://twitter.com/camiseteria> Acesso em: 28 de maio de 2014. 
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Exemplo 03 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 04 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Poucas unidades de tweets, dentro do universo pesquisado, foram classificadas como sendo 

negativas e, consequentemente, associadas à categoria “detrator”. Foram 41 repetições ou 6,83% 

do total de tweets analisados. No caso do Camiseteria, a classificação chama um pouco menos 

atenção do público, pois as críticas em relação à marca quase sempre dizem respeito ao quesito 

preço que foi marcado com a tag “crítica”. Essa etiqueta foi a mais citada da categoria “detrator”, 

com 32 repetições ou 78,05% do total de mensagens. Interessante destacar ainda que, apesar de o 

Camiseteria tratar-se de loja virtual, que comercializa produtos criados e classificados pelo próprio 

público, foi inexistente, nesta coleta de dados, ocorrências de críticas aos desenhos das camisetas e 

aos designers concorrentes ou à má qualidade dos produtos. Pelo caráter do negócio, poderia até se 

esperar algum tipo de reação negativa vinda do público em alguns casos, entretanto, neste 

trabalho, essa crítica não aparece.  

Em oposição à categoria “detrator”, a categoria “cooperação” foi a que mais obteve marcações: 

504 no total de repetições por categoria. Interessante observarmos que, apesar de a cooperação 

acontecer de forma intensa, as mensagens dificilmente apresentam alguma carga emocional. 

Quase sempre os tweets são formulados a partir do sistema do Camiseteria e são transmitidos em 

forma de menção ou RT por entre os seguidores de diversas redes. Os exemplos 05 e 06 podem ser 

representativos deste tipo de mecanismo, já que trazem uma estrutura textual semelhante com 

apenas pequenas personalizações. No exemplo 06 é possível verificar que a solicitação do 

participante do concurso a sua rede foi atendida por duas outras pessoas. 
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Exemplo 05 

 

Fonte: Pesquisa de Campo  

A tag “concurso” foi marcada em 108 situações ou em 21,43% dos tweets avaliados na categoria. 

Destes, 102 ou 94,45% foram classificados como neutros e 6 unidades ou 5,55%, como positivos. 

O exemplo 07 retrata um participante de concursos em plena campanha para divulgar a sua obra 

entre os seus seguidores no Twitter. 

Exemplo 06 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 07 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A tag “mobilização” foi a que registrou maior número de repetições da categoria “cooperação”, 

com 151 tweets, o mesmo que a própria categoria, ou seja, 29,96% das repetições da categoria. É 

simples de compreender já que o ato de cooperar muitas vezes depende do ato de mobilizar. No 
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caso dos concursos promovidos pelo Camiseteria, uma coisa praticamente depende a outra. Para 

ter a sua estampa escolhida, os participantes do concurso precisam divulgar as suas criações na 

rede e mobilizar seus seguidores a cooperarem. Essa talvez seja a forma mais efetiva de obter 

atenção e, consequentemente, votos. Os exemplos 08 e 09 reforçam o conceito. 

A categoria “confiança” foi a segunda a obter maior pontuação por repetições nesta pesquisa, 430. 

Como é possível observar na tabela 127, a tag que registrou maior número de repetições foi a 

referente a hiperlinks que distribuem conteúdos associados à marca, seus produtos e serviços. Das 

202 repetições ou 46,98% do total de tweets da categoria, 149 ou 73,76% foram classificadas 

como neutras e 53 unidades ou 26,23%, como positivas.  
Exemplo 08 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 
Exemplo 09  

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Apesar de ter sido relacionado a um baixo número de repetições, a menor desta categoria, a tag 

“transparência” precisa ser incluída no debate, visto que talvez seja um dos quesitos mais 

importantes para o desenvolvimento da confiança entre organizações e seu público e, 

consequentemente, de grande relevância para a formação do Capital Social. Muito embora tenham 

sido computadas apenas 9 repetições ou 2,09% dos tweets da categoria, a prática de se manter 

                                                
27 Exposta na pág. 18 
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transparente frente a questões delicadas que surgem cotidianamente talvez seja um indicativo de 

uma política de comunicação da organização. Temos observado informal e formalmente, por meio 

desta pesquisa, que algumas organizações optam por responder a algumas questões apresentadas 

por seus seguidores por meio de Mensagem Direta, o que priva os demais atores da rede de 

acompanhar as problemáticas e também as resoluções das questões pendentes. Tais organizações 

acreditam que, desta forma, estão protegendo a imagem da sua marca de situações ruins. O 

exemplo 10 ilustra uma resposta que foram emitida pela Camiseteria de maneira pública e, que por 

esse motivo, foram marcados com a tag “transparência” nesta análise.  
Exemplo 10 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Relevante fator para a construção da confiança, a emissão de informações é uma das práticas do 

Camiseteria que tem se mostrado, nesta análise, reconhecida e valorizada pelo seu público 

seguidor. Durante o período de coleta de dados, o sistema de monitoramento capturou tweets 

enviados pelo Camiseteria e debatidos por membros da sua rede que abordavam temas como 

decoração, fotografia, cinema, música, pintura e arte. Esses links, quase sempre, descortinavam 

conteúdos inovadores, irreverentes ou bem-humorados. 

A aderência a deste tipo de mensagem tem se mostrado muito positiva. Um forte indicativo desta 

crença deve-se ao fato de observarmos na análise de dados que 54 repetições ou 65,86% do total 

de tweets marcados com a tag “conteúdo” foram classificados como positivos, 28 unidades ou 

34,14% como neutros, não foi registrado nenhum tweet desta categoria como sendo negativo. 

Além de estar relacionada à categoria “confiança”, a tag “conteúdo” está também associada à tag 

“compartilhamento”, e obteve 82 repetições. Isto significa que, quando associada à categoria 

“confiança”, a tag conteúdo tem um percentual de 19,07%, e quando associada à categoria 



  
 

17 
 

“compartilhamento”, tem 19,48% dos totais de tweets em cada uma das categorias. A tag “venda” 

foi registrada 67 vezes ou 15,58% do total de tweets da categoria. A maioria das mensagens 

marcadas com essa etiqueta foi emitida pela própria organização e tinha apelo visivelmente 

comercial. Parte destas mensagens chegou a ser retuitada pela sua rede de seguidores e também 

foi coletada na amostra.  

O exemplo 11 ilustra uma mensagem marcada com a tag “solicitação” que obteve 23 marcações 

ou 5,35% do total de tweets da categoria. Destes, 19 mensagens ou 82,61% foram marcadas como 

neutras e 4 unidades ou 7,40% foram marcadas como positivas. Observa-se que as mensagens que 

receberam essa tag estavam atreladas a práticas conversacionais. O público mencionava o perfil 

do Camiseteria fazendo perguntas, solicitando reprints28, tirando dúvidas e estas eram respondidas 

pela organização.  
Exemplo 11 

 

             Fonte: Pesquisa de Campo 

A categoria “compartilhamento” contabilizou 421 ou 70,17% das repetições aferidas nesta 

pesquisa. Observamos nesta categoria a emissão de mensagens que possuíam, de forma geral, uma 

vocação para serem compartilhadas, como a já citada tag “conteúdo”, acrescida das tags 

“promoção”, “coleções”, “hashtag”, “hiperlinks de conteúdo” e “RT de compartilhamento”. 

A etiqueta “hiperlink de conteúdo” representa os links emitidos capazes de transmitir mensagens 

referentes a temas gerais não associados diretamente à organização. Esta etiqueta representa uma 

associação complementar à tag “conteúdo”, já analisada anteriormente. O hiperlink, de forma 

                                                
28 Como o Camiseteria costuma chamar a ação de reimpressão de estampas de camisetas esgotadas no estoque. Depois 
que o estoque dos produtos terminam, eles só serão reimpressos caso haja um determinado número mínimo de 
solicitações. 



  
 

18 
 

geral, leva o leitor a sites externos ao do Camiseteria. Esta tag foi registrada 54 vezes ou 12,83% 

do total de tweets da categoria. Destes, 45 unidades ou 83,34% foram associados como positivos e 

9 ou 16,66% como neutros. 

Observamos que a tag “coleções” foi marcada 33 vezes ou 7,84% do total de tweets da categoria. 

Destes, 25 repetições foram marcadas como neutras e 8 como positivas. Nenhuma ocorrência 

negativa foi registrada. O conteúdo relacionado a esta tag destaca lançamentos de novos produtos 

e coleções, como pode ser visto no exemplo 55. Neste mesmo tweet podemos também observar 

que a mensagem tuitada pela seguidora do Camiseteria tem origem no blog da organização, o que 

corrobora a informação exposta anteriormente de que uma parte significativa das mensagens 

analisadas tem origem em ferramentas relacionadas às TIC, são produzidas pelo Camiseteria e são 

disparadas, ocasionalmente, por ferramentas externas ao ambiente Twitter. 

Exemplo 12 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

“Hashtag” foi marcada 49 vezes ou 11,64% dos tweets da categoria. Destes, 34 unidades ou 

69,39% apresentaram conteúdo neutro, 14 ou 28,58% conteúdo positivo e 01 ou 2,04% negativo. 

O conteúdo qualificado como negativo está mais associado a uma insatisfação do seguidor com o 

preço dos produtos e, em segundo plano, faz referência ao seu custo x benefício do produto. 

Alguns clientes, quando recebem suas compras em dia ou são surpreendidos pelos serviços 

prestados, utilizam a hashtag #clientesatisfeito como pode ser visto no exemplo 13. Já o exemplo 

14 destaca a hashtag #reidocamiseteria que representa uma ação obrigatória imposta pela 

organização a todos os participantes de uma determinada promoção. Se por um lado a hashtag 

#reidocamiseteria facilita o monitoramento dos seguidores participantes por parte da empresa, por 

outro, ajuda a difundir e ampliar, por meio do compartilhamento, mensagens relacionadas à 

organização, seus produtos e idéias, o que acontece também com a hashtag #clientesatisfeito, 

como visto logo a seguir. 
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Exemplo 13 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 14  

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Além de representar uma situação que envolve a utilização de hashtags, o exemplo 14 é também 

um tweet que recebeu a tag “promoção”, que foi também a etiqueta mais repetida dentro da 

categoria “compartilhamento”, com 105 repetições ou 24,94% do total de mensagens da categoria. 

Esse desempenho talvez possa confirmar uma expectativa relativamente previsível em relação a 

esta análise de conteúdo. Acreditamos que tenha sido previsível que por se tratar do 

monitoramento de uma organização relacionada à moda e ao varejo, e pela coleta de dados ter se 

dado em datas importantes do calendário promocional brasileiro. A repetição desta tag talvez 

possa representar um indicativo de utilização intensiva de técnicas promocionais por parte do 

Camiseteria, e os bons resultados aferidos por meios destas. Observamos que do total de tweets, 

82 unidades ou 49,10% foram avaliados como neutros e 23 ou 13,77%, como positivos. O 

exemplo 15 revela uma situação inusitada.  



  
 

20 
 

Exemplo 15  

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Por meio do exemplo acima, é possível observar que a promoção a que o tweet se refere não faz 

parte de uma ação empreendida pela organização e sim pela designer @dricasouza. “Mito ou 

Realidade” é o nome conferido a uma camiseta desenhada pela profissional e comercializada pelo 

site do Camiseteria. Ao propor, por meio de uma iniciativa independente, uma ação promocional 

aos seus seguidores, ela visa divulgar o seu próprio nome e produto em primeira instância e, em 

segunda instância, talvez a obtenção de reconhecimento e relevância.  De todo modo, a usuária 

termina por mobilizar a sua rede em torno dos produtos da organização, atribuindo, 

provavelmente, a esta relação uma forte ligação de pertencimento e de confiança. De toda forma, a 

atitude de propagar uma ação promocional envolvendo uma peça própria termina por reforçar e 

divulgar o trabalho de toda a organização, a partir de um esforço individual. É importante salientar 

a informação de que a tag “promoção” está associada também à categoria “cooperação”. O 

exemplo 62 expõe uma situação em que um ator participa de uma promoção e solicita a 

cooperação de todos os seus seguidores para que ele alcance os seus objetivos. 

Outra ressalva fundamental diz respeito à diferenciação entre “promoção” e “concurso”. Muito 

embora “concurso” seja considerado umas das técnicas do planejamento promocional, neste caso 

em especial, as duas estão associadas a situações particulares. Foram marcadas com a tag 

“promoção” ações que estavam relacionadas a preços baixos diferenciados ou a prêmios 

oferecidos de forma extraordinária. A tag “concurso”, associada à categoria “cooperação”, designa 

a ação que o Camiseteria faz com frequência e que permite a interessados enviarem estampas de 

camisetas para submetê-las a uma votação. Essa ação, que pode ser considerada a base do negócio 

desta organização, tem potencial para mobilização e difusão de mensagens por meio de hiperlinks 

e retweets.  



  
 

21 
 

As tags que estão relacionadas a retuítes, “RT de tweets da marca”; “RT de mensagens dos 

seguidores”; “RT de compartilhamento” e “RT detrator” talvez representem um dos mais 

importantes indicativos nesta análise de conteúdo. Observamos a sua ocorrência de forma 

frequente em situações mais diversas. A sua utilização está associada quase sempre ao 

compartilhamento de promoções, concursos, hiperlinks, “conteúdos” diversos e são relevantes à 

medida que são capazes de proporcionar um alcance maior das mensagens e, em uma parte das 

vezes, das ideias de seus criadores. A tag “RT detrator” foi a que obteve menor número de 

marcações entre os quatro tipos relacionados, 06 repetições ou 14,63% do total de tweets da 

categoria “detrator”. Observamos que todas as mensagens marcadas com essa tag direcionavam 

críticas ao preço de um produto específico lançado pelo Camiseteria, as camisas pólos. 

A tag “RT de tweets da marca” foi marcada 33 vezes, ou seja, 7,67% das mensagens relacionadas 

à categoria “confiança”. Tweets marcados com essa tag transmitiam, quase sempre, mensagens 

sobre conteúdo emitido originalmente pela organização. Os temas abordavam assuntos referentes 

aos produtos, lançamentos de coleções ou promoções da organização de uma forma geral. 

A tag “RT de mensagens dos seguidores” está associada à categoria cooperação e foi aferida 56 

vezes ou 11,11% do total dos tweets marcados nesta categoria. Esse tipo de mensagem geralmente 

é proposta pelos seguidores do Camiseteria interessados em divulgar as suas criações e mobilizar a 

sua própria rede em busca de votos e de relevância. 

A tag “RT de compartilhamento” foi, entre as tags que analisam os retuítes, a que obteve maior 

número de repetições, 98 tweets ou 23,28% do total de mensagens da categoria. O teor das 

mensagens retransmitidas gira quase sempre em função de “conteúdos” diversos emitidos pela 

organização e que foram compartilhados também na rede dos seus seguidores. 

A categoria “reconhecimento” foi aferida 302 vezes. Associadas a essa categoria estão as tags 

“desejo”, “elogios", “agradecimentos”, “citação à marca”, “indicação da marca” e “negócios”. De 

todas as tags relacionadas, “elogios” foi a que obteve maior número de marcações: 135 ou 72,58% 

do total de tweets da categoria. Para uma empresa relacionada ao varejo esse é um indicativo 

extremamente importante que pode denotar relevância e influência. O exemplo 16 ilustra uma 

situação nas quais o seguidor do Camiseteria faz referência positiva em relação à marca.  
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Exemplo 16  

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

O exemplo 17 serve também para ilustrar uma das apropriações mais relevantes adotadas pelos 

usuários do Twitter, o Follow Friday - FF29. Neste caso, o FF possibilitou que as mensagens 

recebessem a marcação “indicação da marca” que, por sua vez, obteve no quadro geral 14 

marcações ou 4,65% quando associada à categoria “reconhecimento” e 3,26% quando associada à 

categoria “confiança”. Um número relativamente pequeno se comparado aos demais, que ganha 

força, entretanto, dentro de um conjunto favorável.  

Exemplo 17 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Mensagens que expunham o interesse por algum produto comercializado pela organização foram 

associadas à tag “desejo”. No total foram 72 repetições ou 23,92% do total de tweets da categoria. 

Muito embora a palavra desejo possa também ser, eventualmente, associada a situações negativas 

ou à vontade de ver o outro em uma situação difícil, o substantivo nesta pesquisa foi qualificado 

como positivo em todas as vezes em que apareceu. Esteve quase sempre relacionado à vontade de 

possuir determinado produto da organização. Também não foi aferida nenhuma ocorrência 

relacionada ao desejo de um participante de ganhar determinada promoção. 

                                                
29 Follow Friday ou FF - Prática adotada pelos usuários do twitter de nas sextas-feiras indicar perfis que consideram  
interessantes para serem seguidos/visitados por seus seguidores.  



  
 

23 
 

A tag “citação da marca” foi utilizada para identificar situações em que as palavras-chaves 

buscadas foram utilizadas por seguidores que exprimiam algo corriqueiro e não necessariamente 

associado a especificidades de promoções, vendas, produtos etc. A tag foi marcada 64 vezes ou 

21,26% do total de tweets da categoria. Destes, 32 ocorrências foram qualificadas como 

mensagens neutras e 32 como positivas, o que corresponde a grupos de 50% e 50% do total de 

ocorrência.  

Conteúdos referentes a negócios do Camiseteria foram identificados 11 vezes ou 3,65% do total de 

tweets analisados na categoria. A tag “negócios” foi marcada em 8 tweets ou 72,72%, foram 

qualificados como positivos e 3 ou 27,27% como neutros. As mensagens emitiam informações 

sobre a organização do ponto de vista da sua gestão ou do seu principal acionista, Fábio Seixas. 

No exemplo 18 vimos que a empresa foi selecionada para participar de um evento importante da 

área de empreendedorismo. Mensagens como essa tendem a conferir relevância à organização. O 

exemplo em questão foi retuitado 11 vezes. 
Exemplo 18 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A tag “agradecimento” foi aferida em 6 oportunidades ou em 1,99% do total de tweets da 

categoria. De forma geral, tweets marcados com essa tag demonstram contentamento de clientes 

que foram bem atendidos, ficaram satisfeitos com os produtos comprados, com o prazo da entrega 

ou com algum outro tipo de benefício conquistado. Mensagens assim, mesmo que em número 

pequeno de repetições, podem dar um indicativo de ações de reciprocidade. A organização trata 

bem o seu cliente, que, por sua vez, reconhece publicamente o seu contentamento. 
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3. Considerações Finais 

A presente pesquisa destacou, por meio da análise da comunicação da empresa Camiseteria, os 

aspectos comunicacionais que vêem sendo utilizados para criar, ampliar e fomentar o Capital 

Social, a partir das relações estabelecidas entre as organizações e as pessoas, no Twitter. Os 

resultados do estudo são relevantes, na medida em que contribuem para o fortalecimento da idéia 

de que é possível, por meio da Comunicação Mediada por Computador, alcançar o fortalecimento 

das estruturas das redes sociais (COLEMAN, 1990), visando obtenção de Capital Social. 

Avançamos também no sentido comprobatório de que os SRS, mais especificamente o Twitter, 

podem ser utilizados como ferramentas das Tecnologias da Informação e Comunicação, capazes 

de proporcionar a aproximação de seus usuários, pessoas ou atores coorporativos, estimulando-os 

na transmissão e no compartilhamento de informação e em ações conversacionais que contribuem, 

eventualmente, para a mobilização em torno de causas diversas, para a cooperação entre pares e 

para a atribuição dos sentimentos de confiança e de pertencimento entre membros de uma rede.  

Por meio da análise do Twitter, pudemos identificar as apropriações feitas por usuários e os 

recursos disponíveis no ambiente, bem como as maneiras que estão sendo empregadas na difusão 

de informações, na concessão de visibilidade, e na construção da imagem e da reputação de 

usuários. As hashtags, os hiperlinks e a retransmissão das mensagens - RTs - foram os recursos 

identificados como sendo mais relevantes neste processo. O Estudo de Caso do Camiseteria expôs 

inúmeros exemplos de utilização destes recursos e a sua importância para a construção do Capital 

Social. Essa organização demonstrou possuir habilidade na utilização dos recursos disponíveis no 

Twitter e a que nos fez acreditar na possibilidade de utilização destes aspectos comunicacionais 

para a obtenção do Capital Social. . Aparentemente, fez uso dos recursos mais relevantes do 

Twitter e formatou com inteligência e criatividade um conteúdo que demonstra estar de acordo 

com os interesses dos seus seguidores, despertando no público o desejo pela interação e pelo 

compartilhamento entre seus pares. É possível observarmos que quatro categorias tidas como 

positivas obtiveram registros significativos e, de forma geral, equilibrados.  

Como explicitado anteriormente, a cooperação faz parte do modelo de negócio do Camiseteria e a 

comunicação reflete essa realidade. Seguidores do perfil da organização no Twitter costumam 

cooperar com a empresa na divulgação das suas promoções e concursos. Existem indicativos de 

que os concursos sejam os principais responsáveis por conquistar a mobilização dos seguidores 

primários do Camiseteria e dos seguidores destes seguidores. Ao participar de um dos concursos 
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de estampas promovidos pelo site, o designer sente-se estimulado a mobilizar a sua rede com o 

objetivo de conquistar votos, obter maiores pontuações, divulgar o seu trabalho, e aumentar a sua 

reputação e relevância. Não raras foram as vezes em que os seguidores de muitos deste designer 

atenderam à solicitação primária e mobilizaram também as suas redes, seja por mérito ou, 

simplesmente, por amizade. Ao fazer isso, terminaram por cooperar com a organização, na 

divulgação da sua marca, seus produtos, suas práticas e valores. Ao possibilitar que pessoas 

comuns, amadoras ou profissionais participem diretamente do seu negócio, o Camiseteria termina 

por favorecer o cultivo dos sentimentos de pertencimento (PORTES, 2000) e de confiança 

(COLEMAN, 1990), tão importantes para a formação do Capital Social. 
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