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Resumo 

 

Buscando encontrar estratégias em fanpages que façam com que o consumidor de moda 

fique mais próximo da marca, elaboramos um estudo sobre a moda, envolvendo sua história 

e desenvolvimento da sua comunicação até a evolução dos dias de hoje, e, também, sobre a 

publicidade envolvida nela. Escolhendo posts feitos nas fanpages de duas marcas para 

serem avaliados, e assim, classificados como positivo ou negativo. 
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Introdução 

 

Percebendo o novo comportamento do consumidor, que tem acesso praticamente 

ilimitado as informações na internet, decidimos estudar sobre como alcançá-lo de forma 

mais eficiente, participando e dividindo esse espaço com ele, chamando atenção de forma 

sutil e interessante, que desperte no consumidor a vontade de interagir com a loja. Para 

Cláudio Torres (2010) o marketing digital já não é mais questão de tecnologia, e sim, 

mudança de comportamento do consumidor. 

Vamos estudar qual a relação do consumidor com o conteúdo online da marca, 

especificamente com posts em fanpages, podendo classificar e compreender quais 

estratégias são recebidas de forma positiva pelo consumidor. 

Percebemos que no mundo da moda as formas que a publicidade tem se manifestado 

são inúmeras, e, por também manter a mudança constante a internet criou possibilidades 
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que combinam com a moda. Nosso objetivo é analisar qual a melhor forma de utilizar-mos 

esse espaço, gerando muito mais que visibilidade, um aumento de capital social, tendo 

como objeto a fanpage de uma rede social no facebook. 

Moda 

A moda, diferente do que se imagina, não começou quando os homens começaram a 

cobrir o corpo, ela começa a existir na Idade Média já que é a partir de então que surge a 

preocupação estética com a roupa. Para Cidreira (2005) “a moda é uma construção cultural, 

histórica, localizável no tempo e no espaço” (p. 40). 

Espíndola (1999, online) explica que conforme os séculos foram passando, a moda 

foi se transformando, aproveitando um pouco de cada período e chegando ao que 

conhecemos hoje. As mudanças não eram rápidas, entre os séculos V e VX, por exemplo, a 

produção era feita em casa com a lã que a família tinha. Mas já no século XIV, com a 

chegada do Renascimento deu inicio a produção em massa, fazendo com o que o período 

ganhasse importância na história da moda. Para Cosgrave (2012) é nessa época que “a 

beleza do corpo humano começa a ser ressaltada” (p. 125). 

 Já o período Barroco, entre os séculos XVI e XVIII, de acordo com Espindola 

(1999, online), foi quando a mulher, depois de mais de mil anos, desnudou os braços com 

as mangas três-quartos, inovando mais uma vez. Já no século XVIII, com a chegada do 

período Rococó, vieram também as couturiéres (costureiras). Neste período, a moda 

feminina apresenta uma elegância jamais vista antes.  

 Até o século XIX, a burguesia impôs sua moda. Contudo, no começo do século XX 

as classes altas começaram a compartilhar da moda escolhidas pelas classes mais baixas. 

Um exemplo clássico dessa imitação, e, de acordo com Svendsen (2010), talvez o item que 

mais revolucionou o cenário da moda, é o terno masculino.  

 E a dinâmica da moda como conhecemos até hoje, de acordo com Cosgrave (2012) 

surgiu em meados do século XX, quando Charles Frederick Worth, em Paris no ano de 

1850 inaugurou uma loja e produtora de moda, com mudanças regulares e lançamentos de 

colações que procuravam manter uma identidade para a marca. 

 Este século é marcado por diversos acontecimentos e mudanças que foram 

relevantes para a nossa história. Estilistas renomados, que deixam de ser considerados 

meros artistas. As pessoas estavam começando a valorizar o novo, e assim, a moda poderia 

evoluir, “somente no momento em que o antigo e o tradicional já não são mais considerados 
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veneráveis e que sua imitação não se impõe mais como regra (...) é que sua exaltação do 

novo se instala em nossa cultura.” (Cidreira, 2005, p. 49). 

 A partir dos anos 90 já não é mais possível reconhecer apenas um modelo a ser 

seguido. Os grupos tinham seus estilos próprios e todos eram bem-vindos. A moda evoluiu 

de uma ditadura para aceitação de estilos. Da metade da década até 2001 foram buscadas 

referências em outras épocas, mas a partir de 2001 foi preciso inovar e criar uma nova 

moda. 

 As opções são inúmeras, a moda muda constantemente e exige que o público a siga. 

Ela nos impulsiona a querer sempre inovar mostrando novas cores e modelos. 

 

Moda, Comunicação e Consumo 

 O consumo de roupas sempre fez parte dos itens necessários. O que hoje dificulta 

para o comércio são as novidades, o consumidor precisa lidar com o bombardeio de opções 

e novidades a toda hora. 

 De acordo com Sant’Anna (2009), as mudanças que ocorreram a partir do século 

XIX, foram importantes para a mudança de comportamento do consumidor, onde a 

comunicação extrapola o impulso dele ao desejo. 

 Passamos a ter o desejo centralizado no consumo, e por não ser ligado a realidade, 

ele se mantém insaciável, ligando cada vez mais o consumidor e o produto. Para isso, cada 

época se apropriou de um modo para persuadir e despertar o desejo nos consumidores. Até 

hoje as técnicas utilizadas pela publicidade mudam, e com o advento da internet surgiram 

novos desafios.  

Compreender o comportamento do consumidor é essencial para que a comunicação 

crie um plano voltado para as suas necessidades e desejos, despertando vontade de 

consumir. Cobra (2007) afirma que é importante ter conhecimento do que o cliente valoriza 

e quanto valor ele coloca em determinado conceito sobre um produto. Podendo esta ser a 

chave da estratégia de qualquer lançamento de produto. 

 Até a chegada da internet toda a comunicação era feita sem a interrupção dos 

consumidores, a liberdade para ditar as regras e impor o que era moda não apresentava 

nenhum problema, mas agora o consumidor também possui voz ativa na comunicação. 

Devido a isso ao mesmo tempo em que facilita, por mostrar as empresas exatamente o que 

os consumidores acham, também pode dificultar, já que não permite controle do que os 

consumidores declaram em suas redes sociais. As pessoas envolvem suas vidas na internet. 
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Barger (2012) defende que as empresas que conseguem aproveitar esse espaço para 

interagir com o cliente são as que possuem maiores chances de reverter situações negativas 

que possam atrapalhar o desempenho da marca. 

 As marcas também encontram problema de credibilidade, já que dentro da rede, 

todos são iguais, com a mesma força. Devido a isso, muitas vezes as marcas não conseguem 

atingir o nível de reputação de Blogs
4
 pessoais. A propaganda precisou ser pensada de uma 

nova forma, tendo em vista que o sistema de comunicação mudou e a concorrência 

aumentou, além de marcas e empresas, o próprio consumidor é influente. Para Barger 

(2013) “No ambiente das mídias sociais, conexões reais com pessoas reais não são apenas 

possíveis, mas, em muitos casos, são ainda mais valorizadas” (p. 3). 

 Cavallini (2008) afirma que o conteúdo gerado pelos amigos ganha mais 

credibilidade principalmente porque tira o cunho comercial da conversa. As pessoas 

recebem essas informações e pensam nela como possibilidade positiva. 

 Na moda parece ser mais fácil se adequar aos meios digitais já que apresentam as 

mesmas características. O público busca ficar informado sobre ela. Quando a informação é 

assinada por alguma pessoa influente ganha mais credibilidade. Para Barger (2013), a mídia 

social qualquer pessoa em condições pode se tornar uma fonte confiável de informações. 

 Devemos considerar a aparição da moda na internet pensando não somente em 

blogs, mas também em outras redes sociais, como facebook
5
 e twitter

6
, criando campanhas 

e divulgando em seu perfil. Porém, qualquer esforço só poderá ser considerado válido se a 

marca conseguir atenção do público. Barger (2012) afirma que mesmo falando em “mídia 

social” devemos sempre lembrar que o conceito mais importante é o “social”. O autor ainda 

defende que quando mais criativo e interessante o conteúdo for, mais fácil pode ser atrair a 

atenção do consumidor.  

 As empresas estão cientes que qualquer conteúdo circulando na rede será comentado 

e sujeito a avaliação dos consumidores, e para que os resultados sejam reais, devemos estar 

                                                 
4 Um blog é um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados artigos, ou posts. 

Muitos blogs fornecem comentários ou notícias sobre um assunto em particular; outros funcionam mais como diários 

online. A capacidade de leitores deixarem comentários de forma a interagir com o autor e outros leitores é uma parte 

importante de muitos blogs. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Blogs 
5
 Facebook é um site e serviço de rede social. Os usuários devem se registrar antes de utilizar o site, após isso, podem criar 

um perfil pessoal, adicionar outros usuários como amigos e trocar mensagens, incluindo notificações automáticas quando 

atualizarem o seu perfil. . Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook (www.facebook.com) 
6 Twitter é uma rede social e um servidor para microblogging, que permite aos usuários enviar e receber atualizações 

pessoais de outros contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos como "tweets"), por meio do website do serviço, 

por SMS e por softwares específicos de gerenciamento. As atualizações são exibidas no perfil de um usuário em tempo 

real e também enviadas a outros usuários seguidores que tenham assinado para recebê-las.Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter (www.twitter.com) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_electr%C3%B3nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog#Artigos
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Post_(publica%C3%A7%C3%A3o)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rio_(agenda)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Online
http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caractere
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_mensagens_curtas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Softwares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Perfil_(comunidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo_real
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo_real
http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter
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atentos ao que circula na rede. Para Sterne (2011) “o que as pessoas estão dizendo sobre a 

sua empresa é, hoje em dia, mais importante do que a sua propaganda” (p. 23). Mas 

devemos sempre lembrar que a mensuração desses resultados precisa ser analisada a partir 

dos objetivos da estratégia escolhida. 

 A internet trouxe uma série de novidades para a propaganda e para a moda. Estar na 

rede não é suficiente, precisamos estar na rede e chamar atenção do nosso público e 

interagir de forma positiva com ele. 

 

Rede social  

 As redes sociais sempre existiram. Consideradas a base de um grupo social. Recuero 

(2009) afirma que são formadas por dois elementos: os atores, pessoas que fazem parte da 

rede, que chamamos de nós. E as conexões. 

 Devemos imaginar a vida dentro da rede como uma representação da vida real, onde 

o ator se utiliza das ferramentas das redes sociais para criar seu perfil online. Recuero 

(2009) define os atores como “os indivíduos que agem através de seus fotologs, weblogs e 

páginas pessoais, bem como através de seus nicknames” (p. 28). Esses atores interagem 

com as conexões de suas redes, formadas através dos laços sociais, que podem gerar redes 

de laços fortes e fracos, onde, de acordo com a autora, consideramos laços fortes pessoas 

próximas ao nó, como familiares e amigos; e a rede de laços fracos pessoas que não 

interagem sempre, apenas conectadas.  

Já a interação social é analisada a partir da comunicação que os atores fazem a partir 

do computador, elas podem ser mútuas, ou não. E podemos definir qual tipo de relação 

social existe a partir do conteúdo gerado nas interações. Também é possível definir qual o 

tipo de laço a rede possui. Recuero (2009) defende que os laços sociais nos ajudam a 

compreender o grau de intimidade entre os atores. 

 Os sites de rede social Recuero (2009) define como espaços utilizados para a 

expressão das redes sociais, sendo eles, a forma de manifestar todas as características da 

rede. Como exemplo, podemos citar o facebook, que permite aos usuários utilizarem suas 

ferramentas para postas suas ideias, fotos e interagir com os demais usuários. Não podemos 

considerar que estes sejam redes sociais, são sistemas dentro das redes sociais que oferecem 

recursos para que os atores possam se manifestar e interagir dentro delas. 

 Nesses sites, alguns fatores influenciam e modificam a representação da vida real, 

permitindo, por exemplo, que algumas pessoas tenham 500 ou mais amigos em suas redes. 
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Podemos considerar esses fatores: visibilidade, reputação, audiência e autoridade (Recuero, 

2009). 

 

Mídia Social 

 Barger (2012) é claro em seu livro quando fala que o conceito de mídia social diz 

respeito a pessoas e não tecnologia, já que ela é composta por pessoas que interagem e são 

vistas de igual para igual dentro de um mesmo ambiente: a internet.O autor defende que as 

pessoas não querem ser tratadas como meros consumidores, querem interação, buscam 

contato real. 

 A internet é repleta de informações e novidades, as marcas precisam saber se 

colocar como referência positiva, mostrando sempre conteúdos relevantes e criativos. 

Gabriel (2011, online) afirma que o conteúdo representa as marcas dentro da rede e, 

principalmente quando o assunto é propaganda, a autora defende que o maior desafio do 

marketing na era digital talvez seja conseguir a atenção do público. 

 Além disso, o que vai ser falado com o nome da empresa dentro da rede não 

depende só do responsável pelas mídias sociais, depende, também, do consumidor, que 

pode ter um poder de influência maior do que a marca. Não podemos controlar a fala do 

consumidor, mas é importante que a empresa influencie o diálogo, para isso ela precisa 

estar presente na rede e monitorando materiais de sua importância. 

 Não é novidade que as mídias sociais são um ótimo lugar indispensável para as 

empresas, desde que elas respeitem o espaço do público, saibam ouvir os consumidores, e 

sejam criativas o suficiente para atrair o consumidor. 

 

Capital Social 

Podemos definir capital social como uma ferramenta que auxilia na compreensão 

dos laços sociais, os tipos de rede e padrões de conexão entre determinados grupos. 

Considerado uma consequência da apropriação social das ferramentas oferecidas pela 

internet, encontramos o capital social analisando todo o conteúdo gerado durante as 

interações dos grupos, já que assim, conseguimos analisar todos os critérios que o 

compõem. 

Por ser um conceito criado para designar as conexões nas redes sociais, definimos 

seu valor a partir das interações entre os atores conectados. Ele apresenta dois aspectos: o 

individual e o de grupo. Recuero (2009) cita Putnam, que nos explica sobre eles, onde o 
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individual é ligado ao interesse das pessoas em fazer parte de um grupo; e o coletivo, onde, 

o capital social individual é refletido no grupo, percebido no conjunto, fortalecido entre 

todos os membros.  

Percebemos então, a necessidade de compreender o conteúdo gerado através das 

interações entre os atores para que seja possível determinar o tipo de relação entre eles, o 

laço social e a base dessas relações. É necessário observar alguns recursos e como 

funcionam suas relações. Recuero (2009) cita Bertolini e Bravo (2001) que nos apresentam 

esses recursos, seriam eles: o relacional; o normativo; a confiança no ambiente social; e, por 

último, o institucional. Dentro desses aspectos, todos os que só podem ser identificados 

através do grupo, são requisitos para a formação do capital social de segundo nível, como 

por exemplo, a confiança no ambiente social. 

 Recuero (2009) explica que a classificação do capital social em primeiro e segundo 

nível é feita através da diferença do acesso ao valor, onde temos uma dependência do 

segundo nível sobre primeiro. No primeiro nível o valor pode ser acessado pelos indivíduos 

sozinhos, já no segundo nível tem participação coletiva. Assim podemos associar o capital 

social de segundo nível aos laços fortes. 

A autora explica que com relação aos laços, o capital social de primeiro nível pode 

ser relacionado com vários tipos de laços, pois é possível apenas comentar um post de 

alguém que possui um laço forte conosco, ou seja, não necessariamente a interação ocorre 

com conexões de laços fracos. Mas no capital social de segundo nível, é provável que os 

laços sejam fortes, pois a compreensão do grupo é que faz a diferença. 

 Existem também, mais duas outras formas de denominarmos o capital social a partir 

do contato formado pelos grupos nos sites de redes sociais. Recuero (2009) cita Putnam ao 

explicar o capital social Conector e o capital social Fortalecedor. Onde, o conector é focado 

nos grupos com laços fracos, é mais presente em conexões entre grupos sociais, são grupos 

mais homogêneos. Já os fortalecedores são ligados ao fortalecimento de grupos 

homogêneos, como no caso de amigos e família. O autor também acrescenta um terceiro 

tipo, chamado de Manutenção, que seria encontrado nas redes sociais e servem para manter 

o contato, e podemos encontra-lo, por exemplo, no facebook. 

 O capital social, então, ajuda a compreender os valores exercidos dentro dos grupos 

e podemos classificar em primeiro e segundo nível. Diferenciando quando os valores são 

praticados em grupo e quando são individuais. 
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Métricas  

Mais importante do que estar compartilhando conteúdo na internet é poder medir e 

entender qual o retorno gerado para empresa. É necessário existir um objetivo a ser 

alcançado, e só a partir dos resultados da campanha podemos analisar o sucesso. Além 

disso, as métricas também ajudam a identificar erros e acertos dentro da mídia social. 

 É necessário que as empresas identifiquem claramente o que representará o sucesso 

nas mídias sociais, mil likes em um post podem representar sucesso ou fracasso. O 

conteúdo da empresa deve ser visualizado pelo maior número de pessoas possível.  

 De acordo com Barger (2012) é preciso trabalhar com o lado relacional, os 

consumidores esperam da marca e mostrar que é isso é exatamente o que a empresa quer 

oferecer. Devemos analisar as frases dando sentido real a elas, observar o que cada palavra 

significa e poder classificar em positiva, negativa ou neutra.  

 Não podemos adivinhar o que as pessoas estão pensando, mas prestar atenção nas 

dicas que elas nos passam é um ponto importante a ser analisado. Nas mídias sociais é 

muito fácil encontrar informações sobre o público consumidor. Existem alguns passos 

indicados por Sterne (2011) para que seja possível observar os consumidores, como os 

elogios, saber quem são essas pessoas e analisar o que elas também não falam. As 

recomendações podem ser consideradas indícios valiosos de que o serviço esta sendo bem 

feito. Acompanhar os comentários ajuda a empresa a se definir de acordo com o público.  

 

Facebook 

 De acordo com o site do Facebook, só no Brasil hoje são 37 milhões de usuários 

ativos, destes, 12 milhões acessam o site através de um dispositivo móvel, sendo 33% dos 

cadastrados jovens entre 18 e 24 anos. 46% dos usuários são do sexo masculino, e os outros 

54% do sexo feminino.  

 Esses números chamaram atenção das marcas, que resolveram chegar ao seu público 

no ambiente onde ele mais passa seu tempo. Hoje, o facebook já faz parte de praticamente 

todas as classes sociais e idades, sendo assim, é muito fácil que qualquer empresa possa 

fazer uma divulgação na rede social e obter um retorno positivo, sendo necessário que ela 

entenda como usar a internet para a publicidade e saiba como interagir com o seu 

consumidor. 
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 No facebook depois de ter seu perfil criado, os usuários podem interagir com outras 

pessoas que utilizam a rede, através de um botão é possível adicionar pessoas como amigos, 

e assim, trocar informações na rede. 

 A página inicial, conhecida como “Timeline” é abastecida o tempo todo com o 

conteúdo gerado pelos nossos amigos. É possível interagir com eles através desse conteúdo, 

utilizando as ferramentas de like (curtindo o conteúdo publicado), compartilhamento 

(podemos compartilhar em nossa Timeline o conteúdo) ou comentários (deixando um 

comentário sobre o que nós pensamos sobre o que foi publicado). Devemos saber que cada 

uma dessas ações possui um peso diferente, por exemplo, quando as pessoas compartilham 

algum conteúdo, podemos entender que a mesma achou o conteúdo muito interessante a 

ponto de compartilhar aquela informação com seus próprios amigos, já quando utilizam 

apenas o like, ela mostra que gostou do conteúdo, mas nada além disso. E o comentário, 

representa que a pessoa quer interagir sem vergonha de aparecer com a sua própria opinião, 

sendo esta visível para todos. 

 Dentro da rede social existe também um sistema de mensagens, onde podemos 

interagir com os nossos amigos em uma aba separada, como uma conversa particular. 

 As fanpages são páginas públicas dentro do facebook onde é possível curtir a página 

e ter acesso ao conteúdo gerado em sua timeline. É muito utilizada por marcas e blogs, 

também fazem sucesso páginas que divulgam conteúdo de humor. 

 A criação de uma página é simples, qualquer usuário do facebook pode criar uma, 

mas para que a página tenha sucesso é necessário que a produção de conteúdo seja 

interessante, pois assim, as pessoas se identificam com o conteúdo gerado e aumentem a 

visibilidade da página. Também é possível que as pessoas interajam com as páginas através 

de mensagens particulares. 

 O gerente da página pode ainda criar conteúdo pago, ou seja, ao criar uma 

publicação onde o facebook cobra um valor determinado para que o alcance dela seja 

maior, que seja por um número maior de pessoas. Também é possível aumentar o número 

de likes em cada post, mesmo que esse número não seja representante dos likes reais, ele 

provavelmente terá sua importância quando os usuários perceberem que um “número 

elevado” de pessoas curtiram o conteúdo. 

 Outra vantagem da fanpage é que o próprio facebook encaminha para o email do 

gerente de página informações relevantes para medir seu sucesso, como por exemplo, o 
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número de likes, assim fica mais fácil visualizar quais das suas estratégias teve um retorno 

mais positivo. 

 

Análise 

 Optamos pela página da Renner, que tem mais de 4 milhões de curtidas. Os 

conteúdos são publicados diariamente, em média são feitas oito publicações diárias. Nossa 

proposta é compreender qual dos dois posts conseguiu ter mais interação com o 

consumidor, podendo, assim, aumentar o capital social da marca. 

 Vamos fazer a análise a partir dos números de likes da página e de cada post para 

definir o alcance desses posts. Como falado anteriormente, não podemos ter os números 

apresentados como base, já que não temos acesso às informações privadas da página, sendo 

assim, o número de likes pode ser comprado não representando valor real. 

Para isso é necessário verificar o número de compartilhamentos. Esse número vai 

representar engajamento pra marca. O compartilhamento representa que as pessoas 

gostaram do conteúdo e querem repassar para os seus amigos. Ele tem valor maior que o 

comentário e o like. 

 Para isso é necessário verificar o número de compartilhamentos. Esse número vai 

representar engajamento pra marca. O compartilhamento representa que as pessoas 

gostaram do conteúdo e querem repassar para os seus amigos. Ele tem valor maior que o 

comentário e o like. 

 Os comentários também representam interação dos consumidores, porém a fanpage 

não disponibilizou todos para a análise. Serão analisadas as informações apresentadas. 

 Nosso objetivo é saber qual das estratégias é mais eficiente para engajar o 

consumidor e assim, aumentar o capital social da marca. 

 

Figura 1: Fanapge Renner <https://www.facebook.com/LojasRenner?fref=photo> 

 

 Escolhemos dois posts diferentes, um com apelo comercial e outro apenas com dicas 

para as consumidoras. Ambos publicados no dia 10 de julho de 2014. 

https://www.facebook.com/LojasRenner?fref=photo
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POST 1 

 

                                                   Figura 2: Pots 1 <http://migre.me/kwyij> 

 

Número de likes: 343 

Número de compartilhamentos: 3 

Número de comentários que a Fanpage disponibiliza: 2 

 

Figura 3: Informações do Post 1 

 

POST 2 
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                    Figura 4: Post 2 Lojas Renner <http://migre.me/kwygZ> 

 

Número de likes: 815 

Número de compartilhamentos: 30 

Número de comentários que a Fanpage disponibiliza:  

 

Figura 5: Informações Post 2 

 Para que possamos analisar o Capital Social gerado nestes posts, devemos analisar 

os valores nos comentários destes posts. Afinal, as curtidas podem ser compradas, mas os 

comentários não. 

http://migre.me/kwygZ
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Na questão de visibilidade podemos perceber que o post 2 supera o post 1 em todos 

os aspectos, número de likes, compartilhamentos, sendo 10 vezes mais compartilhado, e 

também em número de comentários disponíveis.  A Renner curtiu todos os comentários, 

exceto o comentário do Post 1, que podemos classificar de forma negativa. 

Com relação a reputação, o post 1 pode representar perigo para a Renner, já que a 

opinião dos outros se mostra influente para sua criação, forma uma percepção qualitativa. 

Um comentário negativo, como o deixado no post, reclamando do serviço de e-commerce 

faz com que muitas pessoas tenham acesso a um problema da empresa, também devemos 

acrescentar que a Renner não deixou nenhum resposta a esta comentário, fazendo com que 

as pessoas pudessem tirar suas próprias conclusões a partir, somente, do comentário. Já no 

post 2 os comentários são totalmente positivos, inclusive o primeiro talvez seja mais 

influente, pois fala de uma experiência com a marca, não apenas do gosto da autora. 

Não muito diferente dos outros valores, a popularidade do post 2 também foi maior 

no post 2, já que ali percebemos um maior engajamento das pessoas e a popularidade é 

relacionada a audiência e podemos medi-la através de números. O post dois conseguiu 

envolver um número maior de pessoas, sendo assim, possui uma maior popularidade. 

 Acreditamos que os resultados obtidos tenham como influência o fato de que o Post 

1 apresenta um lado comercial apresentando valor. Como vimos, a internet é feita para criar 

relações e interações, tudo o que a empresa puder fazer para evitar o lado comercial deve 

ser feito. Por isso, Post 2 consegue aumentar um número significante de likes, 

compartilhamentos e comentários. 

 A moda sendo comentada pelos consumidores fica sujeita aos gostos. Os 

comentários no Post 2 foram todos positivos, mostrando o quanto a marca era boa e como 

as pessoas tinham ‘adorado’ o look sugerido. O post não apresenta nenhum cunho 

comercial, ao analisar, podemos perceber que ele poderia também ser feito em algum blog. 

O que ajudou em sua divulgação. 

 O post um provavelmente não tenha conseguido nem metade do engajamento que 

podemos observar no dois, pois apresenta valores que remetem a marca e propaganda. No 

primeiro comentário, deste post percebemos que a pessoa se refere ao estilo e estampa da 

marca. Já o segundo, não tem relação direta ao post, é um reclamação feita à Renner por 

uma falha no serviço de E-commerc. Assim como Barger (2013) afirmou, as mídias sociais 

não são a solução do problema de uma marca, quando algum serviço não funciona bem, as 

redes sociais podem aumentar o número de pessoas que conhecem esses defeitos. Por isso, 
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o autor aconselha que a marca possa estar nas redes sociais que ela tenha controle de todas 

as áreas que fazem parte da empresa. 

Podemos também, levantar a hipótese de que a Renner tenha optado por escolher os 

posts que apareceriam, fazendo com que apenas dois do primeiro post fossem vistos, já que 

a publicação não teve muito sucesso. Já no segundo post, deixou um número maior de 

posts, todos com elogios, consequentemente influenciando mais pessoas, a e aumentando 

sua segurança para compartilha-lo em seu nome. 

Concluímos que é possível aumentar o capital social da marca trabalhando com a 

humanização da mesma, evitando informações comerciais. As redes sociais servem para 

interação. O consumidor valoriza quando a marca consegue aproveitar as mídias sociais e 

manter uma interação real, não expondo seus interesses. 

O Capital Social apresentou aspectos que podem ser desenvolvidos individualmente, 

como as informações que o grupo tem em comum no ambiente, já que os consumidores não 

tiveram interação direta. Sendo assim, podemos classificar o Capital Social em primeiro 

nível, já que o valor foi acessado pelos indivíduos sozinhos, sendo representada através dos 

comentários e curtidas. 

Com relação aos laços podemos entender que o capital social de primeiro nível pode 

ser relacionado com vários tipos de laços, já que não necessariamente um comentário 

represente uma conexão de laço forte. 

Dentro da análise encontramos o Capital Social  que é focado nos grupos com laços 

fracos, em conexões sem muita intimidade, é mais presente em conexões entre grupos 

sociais. 

Sendo assim, o capital social formado em ambos os posts foi de primeiro nível, com 

laços fracos e classificado como conector. A diferença entre os dois posts é referente ao tipo 

de informação divulgada pelos atores, onde, no segundo post pode ser classificada de forma 

positiva e que fortalece a relação entre a marca e o consumidor. 
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