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Resumo 

No contexto da comunicação contemporânea que envolve redes sociais utilizamos 

como objeto de estudo um caso acontecido com uma consumidora de Porto Alegre 

relacionado à marca de pães Seven Boys e à rede social Facebook. Para tal utilizamos 

modelos comunicacionais e o feedback interativo norteando os conceitos que apontamos e 

de como as redes sociais estão sendo vistas e utilizadas pelas organizações. O caso com a 

empresa Seven Boys corroborou com as práticas de engajamento e transparência que 

algumas empresas pregam nas suas campanhas institucionais. 
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Introdução 

Embora compreender a relevância e os impactos das redes sociais na sociedade 

contemporânea seja um dos grandes pontos de debates no meio acadêmico, é no dia a dia, 

na relação consumidor/marca que os resultados de práticas e ações eficazes de comunicação 

e marketing acabam aparecendo, ganhando força e fazendo com que produtos e serviços 

consigam se posicionar, criar relações de identidade com o consumidor e evitar situações de 

risco ou crise nas organizações. Porém, para entrar neste assunto com maior propriedade é 

necessário percebermos que a comunicação evoluiu para um processo onde as duas partes, 

emissor e receptor, são ativas, transformando o modelo unidirecional de Shannon e Weaver, 

proposto em 1949, em um processo mais orgânico, caótico, complexo e organizado, mesmo 

que contraditórios pareçam estes termos. Aqui, temos a possibilidade de vários estudos 

envolvendo o modelo tradicional de comunicação, criado com o preceito de solucionar 

problemas de comunicação e minimizar a perda da informação se o relacionarmos às 

questões técnicas de segurança que envolvem os processos comunicacionais de hoje em dia 

com bancos de dados, informação na nuvem, entre outros. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 2 - GP Publicidade e Propaganda – Marca e Relação Publicitária do XXXVII Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação realizado em Foz do Iguaçu, de 2 a 5 de setembro de 2014. 
2 Publicitária, mestre em Comunicação Social e professora nos cursos de Graduação em Design, Jornalismo e Publicidade 

e Propaganda, email: fcinel@espm.br. 
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O modelo comunicacional citado foi uma das principais referências para os 

primeiros estudos de comunicação. Porém, é com o conceito de feedback proposto por 

Norbert Wiener, dentro da ideia dos modelos cibernéticos, que podemos identificar uma 

evolução no entendimento do processo comunicacional na medida em que o feedback 

permite um constante ajuste e melhora na mensagem, beneficiando e garantindo a eficácia 

do processo comunicacional. Ou seja, saímos de um modelo unidirecional emissor > 

receptor, onde o emissor tem total controle sobre a informação que emite e o receptor 

responde ou não a este estímulo, para um modelo bidirecional onde emissor > receptor 

podem trocar os papéis e lidar com seus conteúdos de maneira colaborativa. Neste aspecto, 

podemos estabelecer uma relação direta com o modelo de Wiener, aqui chamado de 

feedback interativo por Stephen Pfohl. 

“Essa imagem de um feedback interativo [...] espanta como algo ao mesmo 

tempo perverso e utópico. Por um lado, ela celebra o controle de alguns 

sujeitos sobre outros. Por outro, ela descentra as práticas comunicativas que 

esses sujeitos utilizam para exercer controle em uma dinâmica rede de 

feedback interativo, formada, em parte, pelas ações comunicativas daqueles 

que são controlados”. (PFHOL, 2001, p.108) 

 

O conceito e estudo da cibernética, cunhados por Wiener e um grupo de cientistas de 

diversos campos de estudo, podem ser usados como ponto de partida para entendermos as 

redes sociais da atualidade, já que o modelo cibernético aponta para uma ampla “teoria das 

mensagens”, como o autor sugere. Porém, não há aqui uma ligação direta e temporal entre 

as duas áreas, pois o termo cibernética, que vem do grego “Kubernetes”, significa controle, 

domínio, correção (Wiener, 2003) algo aparentemente impensável dentro das redes sociais. 

Entre um momento e outro temos algumas evoluções importantes a serem apontadas, como 

a Arpanet
3
 com a ideia de descentralização da informação e o conceito de usuários 

utilizando a rede (internet) como ferramenta de pesquisa e, posteriormente, como 

ferramenta de troca de informações. Com a criação do WWW (World Wide Web) por Tim 

Berners-Lee, em 1991 e com a consequente popularização da web, temos à disposição 

páginas estáticas e com conteúdos “fechados” que não possibilitavam a participação ou 

contribuição dos usuários com os sites. Talvez possamos ver aqui o modelo de 

comunicação de Shannon e Weaver proposto quase 50 anos antes. Posteriormente vivemos 

a evolução da web com a criação dos navegadores, interfaces gráficas para utilização de 

                                                 
3
 Rede embrionária da Internet, originou da ARPA (Advanced Research Projects Agency) dentro do 

Departamento de Defesa norte-americano em meados da década de 60 e permitiu que cientistas, militares e 

investigadores se comunicassem de pontos distintos. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 3 

sistemas e de ferramentas de pesquisa na internet. Porém, ainda limitando a interação em 

um único sentido.  

 

Discussão: Mídias Sociais e a Comunicação Reconfigurada 

A partir de 2003, temos uma nova geração de serviços e ferramentas disponíveis que 

possibilitaram a interferência e participação dos usuários. Foi a chamada web 2.0 e marcou 

um momento em que a informação circulava de maneira mais dinâmica estimulando a 

colaboração online. Neste ponto temos o boom das mídias sociais com suas ferramentas e, 

posteriormente, as redes sociais como o resultado mais significativo desta evolução. 

Hoje os termos colaborativo e cooperativo fazem parte da essência do processo de 

comunicação, e as mídias sociais, alicerces destes dois adjetivos, exercem influência sobre 

os meios tradicionais de comunicação nos mais variados âmbitos. E neste âmbito temos a 

reconfiguração de inúmeros processos dentro da área da comunicação interpessoal e 

organizacional, beneficiados por ferramentas tecnológicas e também pelas redes sociais 

aspecto norteador deste artigo. E esta reconfiguração é potencializada, sem dúvida, pela 

capacidade de retroação/feedback permitida pelas ferramentas de mídias sociais - 

poderíamos ter aqui uma relação direta com o modelo cibernético de Wiener, proposto em 

1948.  

Sobre esta reconfiguração Cardoso aponta que: 

“A convergência de três campos – os negócios, a internet e os sistemas de 

informação – estabelece novos esquemas de comunicação que visam a 

substituir antigos dispositivos, hoje insuficientes para atender novas 

necessidades de um mercado crescentemente integrado, onde a informação 

está cada vez mais disponível e onde as mudanças ocorrem num ritmo muito 

mais acelerado. É a conjunção de diversos fatores atuando ao mesmo tempo 

que vem criando novas necessidades para as organizações. 

Contudo, nenhuma das peças desse trio – negócios, internet e sistemas de 

informação – desempenha em separado suas parcelas de contribuição para o 

processo de transformação que redireciona os esforços das empresas”. 

(CARDOSO, 2004, p.40) 

 

A reconfiguração na comunicação, pensando em tempo/espaço – emissor/receptor > 

meios de comunicação foi apontada por Manuel Castells na obra A Sociedade em Rede 

(1999) caracterizando estas mudanças como próprias da Era da Informação, sugerindo uma 

mudança essencial na sociabilidade.  

Assim como a evolução e reconfiguração do processo comunicacional como um 

todo - aqui relacionando com os diferentes modelos propostos - assistimos, paralelamente, a 
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uma reconfiguração de comportamento humano nas redes sociais. Esta reconfiguração 

parece partir do princípio de que se temos um espaço aberto para opiniões e discussões, 

temos, então, a possibilidade de romper com a linearidade do trânsito da informação e 

partirmos para algo mais orgânico e circular, sem norte ou ponto de partida. Embora os atos 

e motivações comportamentais independam do meio utilizado, não podemos negar que um 

espaço aberto e heterogêneo, como uma rede social, pode incentivar a participação e a 

postura colaborativa. O pensador americano Noam Chomski afirmara em 1996 que “A 

tecnologia, em si, é totalmente neutra [...]. Ela se torna o que as pessoas fizerem dela”. 

E foi o que aconteceu com a Internet na medida em que transformou-se em um 

ambiente que, embora hoje esteja bastante controlado e amparado até mesmo por leis dentro 

da área de direito digital, ainda é considerado um espaço livre e democrático. Lucia Leão 

afirmava que “O leitor é então um operador das multiplicidades e deve proceder de uma 

forma descontínua e multilinear”. (LEÃO, 1999. p. 45) 

Este espaço livre e democrático ascendeu na atenção das empresas ao divulgarem 

seus produtos e serviços a estes leitores/consumidores. Usando como premissa o fato de que 

em uma rede social é possível atingir uma quantidade considerável de consumidores (ou em 

potencial de se tornarem) a um custo ainda bastante inferior ao das mídias tradicionais, 

principalmente da TV, as empresas começaram a criar páginas, perfis e posteriormente 

estratégias de comunicação totalmente voltadas para o coletivo > personalizado. Ou seja, 

posso te identificar como consumidor da minha marca em meio a milhares de pessoas e, 

mesmo assim, prestar um atendimento personalizado e individual, já que tenho acesso ao 

teu perfil, características pessoais, preferências, grupos ao qual pertence, etc. Algo mais ou 

menos como se o “curtir” pudesse ser interpretado como um “possivelmente eu compre ou 

indique”. 

Pierre Lévy pode ser referência para reforçar as questões acima ao afirmar que 

“As mídias clássicas se tornam tipos de órgãos grosseiros de orientação geral 

da atenção, em direção às zonas do espírito coletivo localizadas no 

ciberespaço, onde as experiências virtuais, as transações e as conexões entre 

as ideias são muito mais sutis, rápidas e livres”. (LÉVY, 2004, p.178) 

 

O aumento desta conexão de ideias gera talvez o bem mais robusto que estas redes 

sociais proporcionam: o capital social. Para Raquel Recuero, após pesquisar alguns 

conceitos de capital social, 

“[...] consideraremos o capital social como um conjunto de recursos de um 

determinado grupo que pode ser usufruído por todos os membros do grupo, 
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ainda que individualmente, e que está baseado na reciprocidade. Ele está 

embutido nas relações sociais e é determinado pelo conteúdo delas.” 

(RECUERO, 2009, p.50) 

 

A autora em outro momento chama o capital social de valores que as redes sociais 

proporcionam. Associando estes valores, sejam eles criados ou não, verdadeiros ou não, às 

empresas/marcas levantamos a partir de agora algumas questões que apontam como as 

redes sociais de modo geral estão servindo como canais fortes de comunicação com os 

clientes. Porém Fabio Cipriani identificava, em 2011, certa miopia no mercado e apontava 

que “[...] as empresas veem nas mídias sociais meramente uma mídia, e não uma plataforma 

de relacionamento, diálogo, conversação com o mercado” (CIPRIANI, 2011, p.20). Hoje, 

temos uma realidade mais positiva neste aspecto e inclusive as agências de propaganda 

criaram núcleos digitais para pensarem de maneira mais global e estratégica a comunicação 

dos seus clientes
4
. 

Cipriani aponta quais são as principais características deste cliente, considerado o 

novo consumidor social: 

“- Procura suporte para se conectar a pessoas parecidas ou que têm as 

mesmas ideias; 

- Utiliza novos canais online e novas ferramentas de comunicação; 

- Confia em recomendações feitas online por amigos reais, virtuais ou de 

estranhos; 

- Tende a comprar mais online do que offline; 

- Quer dar opinião sobre como um produto deveria ser ou reclama sobre 

suporte online ao cliente; 

- Espera um novo tipo de experiência com a sua marca tanto offline quanto 

online; 

- Lê e cria críticas a produtos e publica opiniões sobre eles nas redes 

sociais”. (CIPRIANI, 2011, p.28) 

 

Até pouco tempo não se ouvia falar dentro das empresas em conceitos como 

engajamento, relevância, interação, facilidade de uso, facilidade de disseminação, 

comunidade, personalização e estas são hoje as premissas mais importantes na criação de 

estratégias de divulgação para as marcas atingirem este consumidor proposto por Cipriani 

(2011). Para Carlos Merigo 

“Isso tudo reflete não só uma evolução no comportamento das pessoas diante 

das mídias, deixando de serem meramente espectadoras para participarem 

efetivamente, com uma disputa quase que desleal com o universo infinito de 

                                                 
4
 Nos últimos anos grande parte dos investimentos publicitários foram direcionados às mídias sociais 

demonstrando um movimento do mercado e reconhecimento de que a comunicação para a social media possa 

ser o DNA das empresas. 
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conteúdo e entretenimento gerado na internet. Com a antiga premissa de 

mídia e controle das marcas sendo substituídas por um cenário incrivelmente 

flexível controlado pelas pessoas, as agências de publicidade agora precisam 

pensar na marca como um todo. Fazer a marca ser falada através das pessoas 

e unir uma estratégia de comunicação com o melhor que a tecnologia pode 

oferecer”. (MERIGO, 2009, p.56) 

 

Caso Exemplo 

 Citando como exemplo pontual do que algumas empresas têm feito para satisfazer 

este consumidor de maneira individual dentro de um palco coletivo, apontamos uma 

situação acontecida com uma consumidora de Porto Alegre. 

No dia 29 de abril de 2014, numa manhã normal como outra qualquer, ela tomava 

café da manhã em casa quando, ao morder sua fatia de pão da marca Seven Boys, percebeu 

um fio de cabelo na casca do pão. Num primeiro momento imaginou ser seu. Porém ao 

tentar tirar constatou que o fio estava na verdade incrustrado na casca do pão. Quando tirou 

reparou ser um fio de cabelo curto e que não poderia seu. Como seu trabalho envolve o 

ambiente digital, fez uma postagem em seu perfil no Facebook com uma montagem de 

fotos capturadas no momento ocorrido. A consumidora fez o comentário descrito abaixo 

acrescido de fotomontagem (Figura 1). 

 

                   Figura 1 

“E você acorda cedo, feliz, toma seu mate, a 

casa vai acordando aos poucos... 

E aí senta com o marido pra tomar café da 

manhã e prepara seu pão bem saudavelzinho. 

Dá uma mordida, dá duas, dá três e na quarta 

aparece um exemplar capilar pra escabelar a 

manhã. 

Errou feio, Seven Boys. Eu prefiro cabelos 

loiros!!! 

#sevenboys” 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/sevenboys
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A marcação #sevenboys (hashtag
5
 sevenboys) foi rastreada pela empresa que faz o 

monitoramento da Seven Boys nas redes sociais, a Petit Mídias Sociais. A Seven Boys foi 

comunicada e aproximadamente três horas após a postagem a gerente de marketing Lisiane 

Cohem entrou em contato com a consumidora através de mensagem pessoal no Facebook 

pedindo desculpas pelo ocorrido e solicitando um telefone de contato. No dia seguinte o 

profissional Guilherme Ribeiro do Setor de Qualidade da Seven Boys entrou em contato por 

telefone marcando um encontro para reposição do produto. A visita à casa da consumidora 

ocorreu um dia após, feriado de 1º de maio, e Guilherme em nome da empresa pediu 

desculpas novamente pelo erro, explicando como é o processo de produção dos pães e 

entregando à consumidora um cartão escrito à mão pela gerente de marketing e uma carta 

com um pedido de desculpas de toda a equipe Seven Boys e dizendo que, a partir do fato 

ocorrido, foi criado um programa de controle de qualidade chamado #desculpa“fulana” 

(Figuras 2e 3). 

 

              Figura 2 

 
 
                                      Figura 3 

 

                                                 
5
 Hashtag, representada pelo símbolo #, significa a palavra chave de um assunto precedida pelo símbolo # e é 

usado para indexação de termos nos mecanismo de busca online. Marcar algo com # faz um apontamento 

importante para as empresas que controlam e produzem o conteúdo das marcas nas redes sociais e faz parte do 

conceito utilizado hoje na indexação de recursos digitais chamado de Folksonomia. 
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No material é possível ver desde o operador de máquinas até o vice-presidente da 

empresa segurando um cartaz com a #desculpa“fulana”. Para surpresa da consumidora, 

todos os cartazes foram entregues em mãos, assinados, anulando a possibilidade de uma 

fotomontagem e atribuindo valor e transparência para a ação (Figura 4). Além disso, foram 

entregues duas sacolas com uma variada seleção de pães. 

 

 

      Figura 4 

 

Considerações Finais 

O fato ocorrido pode ser fonte de vários estudos dentro da área da comunicação e do 

marketing. Um deles aponta para a gestão de crise na Internet. A crise para Patrícia Teixeira 

é “[...] um momento de alerta, mudança, instabilidade, que requer uma tomada de decisão 

rápida para não deixá-la ganhar força e evoluir.” (TEIXEIRA, 2013, p.23). A empresa 

Seven Boys, tomando uma rápida e pontual decisão frente à crise ocorrida, obteve da 

consumidora um retorno positivo, pois a mesma postou imagens de toda situação ocorrida, 

elogiando a atitude da empresa. A postagem recebeu mais de 300 “curtidas”, mais de 40 

compartilhamentos e muitos comentários elogiosos à atitude da Seven Boys no Facebook. 
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Os próprios profissionais da empresa compartilharam e também publicaram sua ação nas 

páginas pessoais. 

Lucia Santaella adiantou em 2013 que, 

 “É uma cultura em que seus membros creem que suas contribuições 

importam e desenvolvem determinado grau de conexão social com o outro, 

de modo que tem grande relevo aquilo que os demais pensam ou se supõe 

que pensam sobre o que cada um cria, por mais insignificante que seja.”  

(SANTAELLA, 2013, p.45) 

 

Algumas das principais características norteadoras das estratégias atuais de 

comunicação como engajamento, relevância, interação, facilidade de uso, facilidade de 

disseminação, comunidade, personalização puderam ser vistas neste caso da Seven Boys e 

puderam corroborar com o que Santaella afirmara acima. 
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