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RESUMO 

 

O amplo alcance do twitter é algo que faz as empresas de grande porte 
perceberem nesse veículo uma oportunidade de publicidade e de contato direto 
e imediato com o público. Nessa perspectiva, o trabalho do redator de mídias 
sociais é o de gerenciar a atividade de interação comercial de tais empresas 
nas redes sociais, campo que vem assumindo importância no trabalho de uma 
equipe publicitária, servindo de intercâmbio constante com seu público-alvo. 
Através da análise do discurso produzido nesse contexto, o presente trabalho 
busca investigar a construção do processo de interação estabelecida entre o 
redator de mídia dos twitters do Ponto frio, do Sonho de Valsa, da Loja 
Magazine Luíza e de seus respectivos usuários/seguidores, observando os 
tweets enviados em um período de pico de movimentação comercial online, no 
mês de junho do corrente ano. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No final da década de 90, a popularização da Internet consolidou uma 

nova maneira de se comunicar: a escrita digital. Jovens e adultos encurtaram 

distâncias com mensagens que antes custavam um maior tempo e dinheiro 

para chegar ao seu destino. E-mails passaram a dominar campos domésticos e 

empresariais, o que aumentou seu dinamismo e eficiência em relação aos 

correios convencionais, estabelecendo-se como um sucessor para essa forma 

de comunicação. Por carregar tal fonte de origem, o correio eletrônico se 

manteve com uma linguagem formal, com variantes, dependendo de suas 

finalidades e de seus interlocutores, mas principalmente em função do contexto 

de sua instância comunicativa. 

Paralelamente ao desenvolvimento do e-mail, outras maneiras de 

comunicação ainda mais dinâmicas surgiram, tais como: chats, mensagens 

instantâneas e diversos veículos das redes sociais. O Chat é uma gíria inglesa 

para bate-papo, que, na linguagem da Internet, corresponde a uma sala 

hospedada em algum servidor, na qual as pessoas interagem com ou sem 

assunto específico. As mensagens instantâneas são programas nos quais os 

usuários conectam-se entre si, tendo como referência para encontro um 

cadastro pré-estabelecido: um login ou o próprio e-mail do outro utilizador. Já 

as redes sociais são sites que permitem que a pessoa cadastre um perfil 

próprio online, além de prover mensagens instantâneas e recados para outros 

usuários. Essas modalidades de comunicação, por terem como característica 

uma linguagem rápida, como se procurassem estabelecer o ritmo da fala 

cotidiana, acabaram dando origem a diferentes fenômenos linguísticos como: 

aglutinações de palavras e expressões, substituição de acentuação por letras, 

produção de escrita fonética, bem como novas gírias e expressões. Em outras 

palavras, esse modo dinâmico de interação acabou influenciando na expressão 

verbal dos usuários da internet, afetando principalmente seu modo de escrever. 
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Uma das redes sociais mais populares da atualidade é o Twitter.  Ele foi 

inaugurado em julho de 2006, ao ser desenvolvido por três colegas de 

faculdade da cidade de São Francisco, no estado norte americano da 

Califórnia. Sua definição inicial  foi  um  tanto  controversa,  pois  seu  conceito 

transitava entre a ideia de rede social e de micro blog. A intenção era produzir 

uma comunicação dinâmica entre usuários, com o limite de 140 caracteres, 

otimizando, assim, sua utilização em dispositivos móveis populares na época. 

Hoje, o Twitter conta com mais de 500 milhões de usuários ao redor do mundo 

e o Brasil é o segundo país com o maior número de usuários, com 65 milhões, 

ficando atrás apenas dos Estados Unidos, país que possui 167 milhões de 

usuários1. 

Nesse contexto expansivo, de uns anos para cá, as redes sociais 

viraram foco também do ramo publicitário, dando origem a novas profissões, 

como é o caso do redator de mídias sociais, cujo trabalho interativo e online 

com o leitor/cliente, é de interesse deste estudo. Esse profissional é 

responsável pelo desenvolvimento dos conteúdos de divulgação de uma 

empresa, e também pela interação estabelecida com os usuários/clientes, 

através das redes sociais, pois, diferentemente das mídias impressas, 

televisivas e radiofônicas, a divulgação via rede social tem um feedback 

instantâneo por parte do público. Quer dizer, além da propaganda, o redator de 

mídias sociais é encarregado de lidar com o consumidor, assumindo certo nível 

de responsabilidade anônima, representando a empresa, já que responde 

utilizando o perfil da companhia e não o seu próprio.  

Esta pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo 

esclarecer alguns conceitos acerca do fenômeno da comunicação digital, em 

especial, sobre o funcionamento interativo do twitter, através da investigação 

da abordagem linguístico-discursiva empregada por aqueles que utilizam a 

rede social como ferramenta de interação publicitária. 

 

 

                                                           
1
http://www.gazetadopovo.com.br/tecnologia/conteudo.phtml?id=1338529 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Interação é um dos termos chave deste trabalho, pois trata de uma troca 

de valores verbais e não-verbais entre um locutor e um interlocutor (no caso de 

nosso estudo, coletivo), com a finalidade de se comunicar, produzindo 

sentidos. O processo de interação funciona através da comutação entre dois 

(ou mais) sujeitos, no qual um emite um enunciado com a intenção de 

comunicar uma mensagem a outro que é o destinatário/leitor da mensagem 

produzida, logo, respectivamente, temos locutor e interlocutor em atividade, 

exercendo seus papéis sociais. De acordo com Bakhtin e Voloschinov (1999, p. 

125): 

Otto Dietrich colocou com grande clareza o problema da interação verbal.  
Toma como ponto de partida a crítica da teoria da enunciação como meio 
de expressão. Para ele, a função central da linguagem não é a expressão, 
mas a comunicação. Isso o leva a considerar o papel do ouvinte. O par 
locutor-ouvinte constitui, para Dietrich, a condição necessária da linguagem. 
Contudo, ele partilha essencialmente as premissas psicológicas do 
subjetivismo individualista. Além disso, as pesquisas de Dietrich são 
desprovidas de qualquer base sociológica bem definida. 

 

O fenômeno da interação ocorre quando alguém expressa algo para 

outro alguém. Seja a mensagem em questão um mero cumprimento de um 

conhecido na rua; ou uma conversa profunda e mais elaborada com seu 

melhor amigo; ou ainda uma palestra em um seminário internacional; pois, em 

todas essas situações sociais, mais ou menos formais, estão sendo realizadas 

interações verbais. Mesmo não havendo um “oi” significativo, apenas acenar 

para alguém, ou propositalmente se colocar diante de uma pessoa, com uma 

determinada postura, ou até mesmo a vestimenta que alguém usa, também 

são ações categorizadas como interação, pois se enquadram na perspectiva de 

interações não-verbais. Nesse sentido, Marco Silva (1998) explica que o termo 

interação não se restringe a uma área específica de conhecimento, já que se 

trata de um evento natural, próprio da sociedade. Nas suas palavras: 
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O conceito de interação vem de longe. Na física refere-se ao 
comportamento de partículas cujo movimento é alterado pelo movimento de 
outras partículas. Em sociologia e psicologia social a premissa é: nenhuma 
ação humana ou social existe separada da interação. O conceito de 
interação social foi usado pelos interacionistas a partir do início do século 
XX. Designa a influência recíproca dos atos de pessoas ou grupos. Um 
desdobramento dessa corrente é o interacionismo simbólico que estudou a 
interação entre indivíduos e instituições no sentido de verificar como são 
coagidos por elas e de como buscam transcender essa coação. (SILVA, 
1998, p. 2) 

 

Nesse amplo contexto de abordagem da interação no meio social, a 

interação digital parte do mesmo pressuposto de que deve haver um 

locutor/enunciador e um (ou mais) interlocutor/ouvinte ou leitor, com o 

diferencial de que esse processo comunicativo é veiculado por um tipo de 

tecnologia que possibilita acesso à informação, estabelecendo a comunicação. 

O tipo de meio digital a ser utilizado dependerá da finalidade da sua interação. 

Na Internet, por exemplo, existem várias possibilidades de interação digital, 

sendo que algumas exigem resposta imediata, enquanto outras possibilitam 

contato em maior espaço de tempo.  

Nos usos de conversas e trocas de documentos mais formais, o usuário 

tende a utilizar o e-mail. Em seu início, por volta da década de 90, no Brasil, o 

e-mail era chamado de “correio eletrônico”, e, rapidamente, tornou-se uma 

maneira ágil e eficaz de interação que, antes dos anos 80, era mais 

frequentemente utilizada por meio de cartas. No caso de transmissão de 

boletos bancários, memorandos, notas fiscais, uma grande parte do trabalho 

realizado, antes de maneira mais demorada, pois dependia de impressões e 

trabalho dos correios; atualmente, é facilitada com o recurso do e-mail.  

A interação online, como já mencionado, tende a ser mais formal, e 

normalmente tratada com um tom menos coloquial, assemelhando-se ao 

formato de carta, diferindo-se das mensagens instantâneas, as quais buscam 

simular uma conversa em tempo real. As mensagens instantâneas, hoje em 

dia, compreendem o Skype, Whatsapp, Messenger e outros programas ou sites 

que oferecem essa possibilidade de comunicação em rede. Em um de seus 

artigos, Monteiro Chaves descreve o funcionamento de um programa mais 
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antigo, o IRC, que antecede os programas descritos acima, e, mesmo assim, 

mantém suas principais características de origem. Segundo o autor, 

Trata-se de um programa semelhante a uma ‘conversa telefônica virtual’, na 
qual os participantes são solicitados e aceitam iniciar um bate-papo online. 
O usuário cadastra em seu computador apenas as pessoas com quem 
deseja manter esse tipo de contato e o programa informa-lhe quando os 
seus associados estão ‘no ar’. (MONTEIRO CHAVES, 2001, p. 40) 

 

Cabe destacar que o objeto de estudo desta pesquisa, o Twitter, carrega 

traços dos dois tipos de interação online citados acima: a não necessidade de 

uma resposta imediata do e-mail e, na maioria das vezes, a informalidade das 

mensagens instantâneas. O twitter funciona através de postagens limitadas a 

140 caracteres, organizadas em um mural pessoal de cada usuário, chamado 

de timeline. Nessa modalidade de comunicação, as interações são limitadas, 

uma vez que a pessoa que posta em sua própria timeline é visualizada por 

outros, os quais respondem ou não a mensagem recebida. Conforme Recuero 

(2009, p. 174), assim funciona a estrutura básica do twitter: 

O Twitter é estruturado com seguidores e pessoas a seguir onde cada 
twitter pode escolher quem deseja seguir e ser seguido por outros. Há 
também a possibilidade de enviar mensagens em modo privado para outros 
usuários. A janela particular de cada usuário contém, assim, todas as 
mensagens públicas emitidas por aqueles indivíduos a quem ele segue. 
Mensagens direcionadas também são possíveis, a partir do uso da “@” 
antes do nome do destinatário. 

 

Por conta da delimitação de caracteres, a interação virtual via twitter 

pode parecer, à primeira vista, limitada, mas as postagens no site permitem o 

compartilhamento de links, os quais possibilitam a incorporação de recursos 

audiovisuais, como imagens e vídeos, por exemplo. Sob essas condições, as 

interações na rede social permitem que a comunicação ocorra tanto de modo 

verbal como não-verbal. 

Bakhtin (2006) define a linguagem como uma forma de interação que se 

estabelece entre indivíduos socialmente organizados e inseridos em um 

determinado contexto situacional, de modo que tal fenômeno social tem como 

consequência o enunciado. Basicamente, o enunciado é uma unidade de 

comunicação que possui sentido próprio, evocado por um sujeito com a função 

de locutor/enunciador com a intenção de comunicar algo a outro sujeito com a 
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função de ouvinte/enunciatário, em uma determinada situação social, com dada 

intenção. Os enunciados constituem-se por forma e tamanho variados, 

podendo ser bastante complexos como a carta de Pero Vaz Caminha para o 

Rei de Portugal, ou um sinal de trânsito na esquina. As pessoas compreendem 

a intenção de uma informação emitida por outra pessoa. 

Tomando como base essa multiplicidade do conceito de enunciado, é 

possível concluir que ele pode ser constituído por elementos verbais e não-

verbais. O enunciado verbal vem a ser o conteúdo composto por palavras, 

faladas ou escritas. Uma receita de bolo, um recado anotado, um discurso 

político ou a fala de um juiz de jogo de tênis, todos esses são exemplos do 

enunciado verbal, pois são vocalizados ou redigidos. 

Já o enunciado não-verbal é constituído por meio de imagem, sinal ou 

símbolo, de cunho semiótico, pois possui valor significativo o suficiente para 

informar uma mensagem por si só. Um exemplo disso é a situação em que 

alguém vai ao banheiro de um restaurante ou bar e é possível identificar a 

designação de gênero/sexo dos banheiros, através de símbolos, como um 

boneco e uma boneca, ou os clássicos símbolos do escudo e lança de Ares e o 

espelho de Afrodite (dentre outros símbolos possíveis), mas todos 

reconhecidos socialmente. É no sentido da contextualização dos enunciados 

que Brait explica que: 

[...] o enunciado e as particularidades de sua enunciação configuram, 
necessariamente, o processo interativo, ou seja, o verbal e o não-verbal, 
que integram a situação e ao mesmo tempo fazem parte de um contexto 
maior histórico, tanto no que diz respeito a aspectos (enunciados, discursos, 
sujeitos etc.) que antecedem esse enunciado específico quanto ao que ele 
projeta adiante [...] (BRAIT, 2005, p. 67) 

 

No entender da autora, um enunciado depende de sua origem histórica 

para ter significado no contexto atual e, consequentemente, ser referido no 

futuro. No caso do símbolo feminino, representado pelo espelho de Afrodite, ou 

seja, por um círculo com uma pequena cruz abaixo (♀), tem sua origem 

baseada na deusa do amor e da beleza, na mitologia grega. Mesmo que a 

grande maioria das pessoas desconheça o contexto histórico que originou esse 

símbolo, o significado do enunciado é de conhecimento social e as pessoas 
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conhecem seu significado, possibilitando que o referido símbolo exerça a 

função de interação, comunicando onde fica o banheiro feminino, no exemplo 

citado.  

No caso específico da Internet, existe certo gênero de enunciados que, 

por diversas vezes, estão associados a imagens e vídeos, chamados de 

memes. Em sua grande maioria, esse tipo de enunciado apresenta 

características humorísticas e, geralmente, é encontrado nas redes sociais, 

onde é criado e divulgado através de compartilhamentos entre seus usuários. 

Quando os memes tornam-se populares, é normal contemplar variadas 

versões, definidas por Recuero como mutações. Para esse autor,  

A variação corresponde à capacidade do meme de mutação. Uma história 
nunca é contada exatamente do mesmo modo e essas pequenas variações 
vão gerando grandes mudanças com o passar do tempo. A seleção é o 
elemento que faz com que alguns memes chamem mais a atenção do que 
outros, permanecendo mais e sendo mais copiados, enquanto outros não 
são lembrados. A retenção ocorre pela permanência do meme no caldo 
cultural. É comparável à hereditariedade, que faz com que um novo meme 
tenha, portanto, muito pouco de originalidade, mas seja produto de variação 
e recombinação de idéias antigas que permanecem presentes nas idéias 
presentes. (RECUERO, 2009, p. 124) 

 

Isso se deve ao fato de quando um interlocutor se depara com um 

enunciado desse tipo, ele busca trazer para sua própria situação e o 

compartilha. Um exemplo recente de meme foi a campanha Ice Bucket 

Challenge, desenvolvida pela Associação Americana de Combate à Esclerose 

Múltipla. Nesse caso, uma celebridade fez um vídeo anunciando uma doação 

para a instituição; depois, tomou um banho de água gelada e indicou três 

amigos para fazerem o mesmo. A campanha foi muito popular no mundo todo e 

também chegou ao Brasil, entretanto, aqui, como em outros países, recebeu 

modificações, conforme vimos acima com Recuero. Dentre as modificações, 

algumas não incluíram a parte da doação, outras tomaram a forma de 

conscientização para o câncer de mama, em que algumas mulheres 

divulgaram fotos sem maquiagem. 

A relevância de compreender o conceito de meme é pertinente a este 

trabalho porque, atualmente, trata-se de um elemento que faz parte da 

contextualização acerca do que acontece na rede digital. Da mesma forma que 
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as hashtags do twitter por vezes giram em torno de um tema “viralizado”, é 

comum que campanhas publicitárias recorram a memes para a popularização 

de seu produto. 

 A fim de compreender melhor este trabalho, é preciso ter um 

entendimento mais aprofundado sobre a enunciação, que é o processo de 

construção do enunciado. Bakhtin (1997) descreve enunciação como um 

processo em evolução ininterrupta, constituída pelo fenômeno social da 

interação verbal. É a construção criativa do discurso, na qual o sujeito 

locutor/enunciador articula a linguagem na produção de um enunciado. Dessa 

maneira, quando um sujeito se manifesta no twitter, as etapas de 

desenvolvimento até a criação de um post são, como um todo, o processo de 

enunciação.  

Um dos pontos essenciais para o entendimento do funcionamento do 

enunciado é a noção de discurso. Bakhtin (1997, p. 15) define discurso como 

“acima de tudo uma ponte lançada entre duas pessoas, elas próprias 

socialmente determinadas”, e também como uma construção linguística que é 

intrínseca à situação sociopolítica em que um texto é concebido. Ou seja, 

discurso é todo o contexto que o enunciado carrega, um discurso médico  

possui termos e jargões próprios da prática que por sua vez não são os 

mesmos do discurso desportivo. Entretanto, é preciso ressaltar que uma 

pessoa não está presa a certo tipo de discurso todo o tempo. Um médico utiliza 

um discurso médico quando debate seu ofício com outros profissionais da área, 

mas em uma roda de amigos, de diferentes profissões, seu discurso varia 

conforme o contexto do assunto tratado. 

No twitter, por ser uma rede social aberta, é possível encontrar uma 

variedade de discursos proferidos por diferentes pessoas, com as mais 

variadas características e interesses. Certamente que alguns perfis, 

principalmente aqueles que não são pessoais, como os que oferecem dicas de 

moda e de beleza aos usuários, vão procurar se restringir a esse tipo de 

discurso que é mais voltado para estética. Dificilmente um perfil de partido 

político, por exemplo, irá alterar o seu tipo de discurso, pois a função dele é dar 

informações que o público espera ter ao seguir esse perfil. 
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Para melhor compreender a interação via twitter é preciso salientar 

quem são os atores desse processo. O enunciado em si é o tweet (ou 

postagem, como também é referido): uma mensagem limitada a 140 caracteres 

que, graças a recursos disponibilizados pela própria rede social, permite o uso 

de conteúdo verbal e não-verbal.  

Todo enunciado precisa surgir através de um locutor ou enunciador e no 

twitter tal papel é representado por quem faz o tweet, ou seja, aquele que 

manifesta um dizer a ser compartilhado com outros usuários desse twitter. O 

redator digital de um perfil empresarial assume a voz da empresa para se 

manifestar, e, dessa forma, constitui-se como uma ponte entre os interesses da 

companhia com o público-alvo. O interlocutor ou enunciatário, no caso, é o 

usuário que lê o tweet na sua própria timeline, ou o lê diretamente na página do 

perfil que realiza uma postagem. Assim, temos completo o elenco dos atores 

necessários para uma interação bem sucedida: enunciador/locutor – quem 

publica a postagem; enunciado – o tweet (a mensagem em si); e o 

enunciatário/interlocutor – o usuário que lê as mensagens e as responde ou 

não. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para a realização desta pesquisa foram observados três tipos de perfis 

na rede social Twitter, os quais possuem modos diferenciados de abordar seus 

seguidores. Os perfis selecionados foram observados durante um período de 

três dias, compreendendo os dias 10, 11 e 12 de junho de 2014. A escolha 

dessa data foi feita com base no fato de que o dia 12 de junho é um dos dias 

de maior fluxo de vendas, via Internet, no Brasil, em função da comemoração 

do dia dos namorados2. Cabe ressaltar que, em 2014, tendo em vista a 

realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, a data 12 de junho recebeu 

ainda maior destaque e influência direta dessa temática, intensificando o 

acesso dos usuários ao Twitter, nesse período. 

Os perfis selecionados para serem observados foram os Twitters de três 

empresas de grande porte que estabelecem um nível considerável de 

interação, via posts do redator digital com seu respectivo público. As empresas 

selecionadas foram Ponto Frio (@pontofrio), Sonho de Valsa (@sonhodevalsa) 

e Magazine Luiza (@magazineluiza). A escolha foi feita por serem empresas 

de grande porte, com alto nível de notoriedade, e por terem um número 

relativamente alto de interação com os usuários. Todos os posts dos três dias 

em questão foram coletados e, depois de uma leitura minuciosa, optou-se por 

descartar as mensagens (os enunciados) que apresentam mera intenção de 

fazer propaganda de um produto. Optamos por eliminar esse grupo de 

mensagem por entender que elas não geram interação produtiva ao objetivo de 

nossa análise.  

Nessas condições, o foco deste trabalho centra-se nos posts sem 

intencionalidade nítida de venda, tendo como objetivo investigar os recursos 

linguísticos e discursivos que o redator digital utiliza para estabelecer contato 

com o leitor/cliente (seu interlocutor), buscando manter fidelidade nessa 

interação. Enfim, os elementos observados são os linguísticos e 

extralinguísticos (enunciativo-discursivos), focando principalmente na análise 

                                                           
2
http://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/vendas-pela-internet-para-o-dia-

dosnamoradoscrescem-38/ 
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do discurso e na interação verbal (através dos enunciados trocados) 

estabelecida entre redator e usuário do Twitter. Após a coleta dos dados, os 

posts selecionados, e suas respectivas respostas, foram analisados sob uma 

perspectiva enunciativa, considerando elementos linguísticos e discursivos 

fundamentais aos sentidos construídos nessa interação social, levando em 

conta as intenções dos interagentes. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Conforme previsto na metodologia, damos início à análise a partir de um 

post do @pontofrio, visto como propício a nossa reflexão. O referido post foi 

publicado no dia 11 de junho de 2014, às vésperas da abertura da Copa do 

Mundo de Futebol: 

 

Pontofrio.com @pontofrio 
PINGUIM, o craque das embaixadinhas, acabou de entrar na sala 
♥ ow.ly/i/5Qyot 
4 interações 
 

 Para efetuar a análise, foram tomadas como base algumas 

considerações feitas por Bakhtin e Volochinov (1990), sobre um procedimento 

de análise de discurso focado na revisão de textos. No entender desses 

autores, existe um caminho dialógico para se examinar a língua, envolvendo as 

situações concretas em que os enunciados são produzidos. Dessa forma, as 

condições de produção, circulação e recepção são analisadas com base no 

seguinte roteiro: 

 

1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 
concretas em que se realiza. 2. As formas das distintas enunciações, dos 
atos de fala isolados, em ligação estreita com a interação de que constituem 
os elementos, isto é, as categorias dos atos de fala na vida e na criação 
ideológica que prestam uma determinação pela interação verbal. 3. A partir 
daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística habitual. 
(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1990, P.124)    

 

Ao refletir sobre a primeira consideração, é míster sublinhar o tipo básico 

de interação proposta na rede social Twitter. Ela consiste em uma 

http://twitter.com/pontofrio
http://t.co/B06WDW6IGQ
http://topsy.com/trackback?url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpontofrio%2Fstatus%2F476687950173179904
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manifestação comunicativa com interatividade aberta (pois qualquer usuário 

pode ler, repetir ou responder o tweet), em uma postagem que se limita a 140 

caracteres. Nessa interação, temos um locutor (que é o autor da postagem) e 

um interlocutor (o sujeito que interage de maneira passiva ou ativa com o 

locutor). Enquanto a interação passiva diz respeito ao usuário que apenas lê a 

mensagem, sem respondê-la; a interação ativa remete àquele que age, ou 

seja, além de ler a mensagem, emite uma resposta ou uma reprodução dessa. 

O locutor é o redator de mídias sociais do conglomerado Ponto Frio, uma loja 

de departamentos que vende desde eletrodomésticos até livros, com produtos 

direcionados a homens e mulheres, de todas as idades. 

Ciente do perfil dos clientes da empresa, o redator deve direcionar seu 

enunciado com interesse em atingir esse público-alvo. No caso do Ponto Frio, 

se trata de um público demograficamente diversificado, o que resulta em tweets 

voltados a um público que varia de acordo com o produto anunciado (e.g.: 

tweets com ofertas de produtos de beleza para um público feminino) ou de 

maneira mais ampla e abrangente quando se trata do público em geral. 

Todavia, essa complexidade não impede que o redator digital produza tweets 

direcionados a algum público específico. Por exemplo, no dia das crianças, 

poderia publicar tweets sobre brinquedos, tendo como alvo os pais dessas 

crianças.  

Tendo isso em mente, podemos passar à análise propriamente dita, que 

consiste na escolha das formas e intenções dos dizeres que o redator fez na 

hora de formular o tweet para atingir o objetivo de sua enunciação. Foram 

contemplados tanto os enunciados das postagens, quanto os comentários 

feitos pelos usuários, quando esses aconteceram. 

O autor da mensagem, nesse caso, o redator responsável pela conta do 

@pontofrio fez um tweet, ou seja, produziu um enunciado, composto por 

elementos verbais e não verbais. Vale lembrar que o interlocutor precisa ter 

conhecimento acerca dos temas abordados nos enunciados para compreender 

plenamente a intencionalidade do autor.  

O primeiro desses elementos é o termo PINGUIM, símbolo que por si só 

é a representação gráfica do animal, presente na imagem da logomarca da 
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empresa, uma vez que é o mascote da loja Ponto Frio. O redator do perfil 

dessa empresa utiliza a persona de um pinguim, assim como assinala e 

responde postagens apenas como se fosse um Pinguim, para se relacionar 

com os clientes, fazendo com que essa interação ocorra de uma maneira mais 

descontraída. O fato de a palavra PINGUIM ser escrita toda com letras 

maiúsculas também é um elemento que merece estudo, pois constitui sentido. 

No que tange à adaptação da linguagem ao modo de se expressar na internet, 

Crystal (2005, p. 93) explicita que:  

Quando a radiodifusão foi introduzida, a língua falada se diversificou 
imensamente, com resultados que vão do estilo de previsão do tempo aos 
comentários esportivos. Agora acontece o mesmo com a internet, na qual a 
tecnologia motivou desde o início novos tipos de expressão. Por exemplo, o 
uso indiscriminado de minúsculas significa que qualquer uso do tipo 
maiúsculo é uma forma muito marcada de comunicação. Mensagens 
escritas totalmente em maiúsculas são consideradas como ‘gritos’ e 
geralmente evitadas; palavras em maiúsculas acrescentam uma ênfase 
extra (o que também acontece com asteriscos e espaçamento).  

 

Com essa perspectiva, parece ser coerente pensar que, no enunciado 

em questão, o autor (aqui, o redator digital) da mensagem escreve pinguim 

com letras garrafais com o intuito de ressaltar sua entrada na interação. Essa 

constatação é possível porque, apesar dos tratos de vendedor que o redator 

precisa, ele também tem conhecimento da postura que seu papel social de 

redator digital precisa assumir ao manifestar-se na internet. O gênero textual 

twitter, mesmo sendo um canal de comunicação aberto, com vários perfis de 

empresas para seguir, não é um lugar para conquistar espaço através da 

imposição, pois é uma situação que requer polidez e simpatia. Pode-se dizer 

que os usuários são atraídos e fisgados diante de um posicionamento atraente, 

simpático e diferenciado na publicação dos tweets. 

O fato de o redator digital (locutor) realizar postagens como se fosse a 

personagem-mascote, tende a ser usado como um atrativo para o público mais 

jovem, levando em conta que essa loja também vende brinquedos e outros 

produtos direcionados ao público infantil. Ao observar a interação dessa 

natureza em diferentes contextos, de variadas empresas, é notável que tem 

sido uma tendência realizar postagens como personagens relacionados à 

marca, pois, tal postura estimula o maior número de feedback por parte do 
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público. E o perfil @pontofrio é um dos mais seguidos em sua categoria 

(comercial), provavelmente, em decorrência disso. 

O segundo elemento linguístico destacado diz respeito ao aposto - o 

craque das embaixadinhas. A expressão remete ao evento social que ocorria 

durante a época da postagem, ou seja, a Copa do Mundo de Futebol, realizada 

no Brasil, de 12 de junho a 13 de julho de 2014. Na época, o redator digital 

produziu vários tweets com essa temática, integrando às postagens links com 

produtos em promoção, diretamente relacionados com mercadorias específicas 

do meio esportivo, em especial, do futebolístico. Para exemplificar, citamos os 

jogos de videogame de futebol que o redator postava: para ofertar pipoqueiras 

elétricas, por exemplo, sugeria que a torcida comesse pipoca durante o jogo e 

postava um vídeo com lances de uma partida já realizada, explorando as 

nacionalidades dos times para ofertar produtos tanto nacionais quanto 

importados. 

O insight do redator para produzir tweets criativos e inteligentes, 

explorando o contexto social em curso, é muito importante ao sucesso da sua 

atividade profissional. Cabe lembrar ainda que essa interação é constante e a 

velocidade dos acontecimentos sociais dentro e fora da internet é muito rápida, 

e, nessas condições, as postagens sincrônicas surtem maior efeito junto ao 

público. Isso se deve não apenas por demonstrar que o redator se encontra em 

uma situação semelhante com a do usuário, mas também é a oportunidade de 

oferecer um produto com o qual o cliente pode associar, na medida em que um 

evento se desenvolve. 

A título de ilustração, citamos um evento social recente que o perfil 

@pontofrio aproveitou para produzir postagens criativas, intercalando o 

oferecimento de produtos. Trata-se do debate dos candidatos à presidência da 

república, transmitido pela Rede Globo, no dia três de outubro de 2014. 

Conforme os temas e as respostas se desenvolviam no decorrer do debate, o 

redator digital manteve-se online, produzindo postagens relacionadas com o 

assunto discutido pelos candidatos, fazendo referência a seus dizeres. Ao 

mesmo tempo em que acompanhavam o debate, os usuários também 

acompanhavam o twitter para comentar e saber das reações de outros 
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usuários frente à fala dos políticos. Foi um horário de pico na rede social, uma 

janela de oportunidade que o redator do perfil @pontofrio aproveitou com 

engenhosidade e sabedoria.  

De volta, então, à situação enunciativa em análise, identificamos o 

terceiro elemento linguístico em destaque, ou seja, o predicado - acabou de 

entrar na sala. Grosso modo, o dizer explica que esse usuário não estava 

participando do debate, iniciado para ele, naquele momento. Trata-se de uma 

linha de texto gerada automaticamente em uma sala de bate-papo online de 

portais famosos da internet. Nessa situação comunicativa, quando uma nova 

pessoa entra na sala, a mensagem aparece: - O usuário X entrou na sala. Por 

meio dessa marca interativa, podemos perceber a intenção do redator em 

anunciar a seus interlocutores (clientes e seguidores do twitter da Ponto Frio) 

que começou o seu horário de atendimento para os leitores, através desse 

recurso, o que não é uma prática de usuários comuns, mas para perfis desse 

tipo, pois informa aos clientes que, a partir de então, serão atendidos. 

Além dos elementos linguísticos analisados no enunciado em foco, o 

redator digital também faz uso de elementos não verbais, como ícones, 

desenhos, símbolos etc. Um deles é “♥” o símbolo de um coração que aqui é 

utilizado como pontuação (substituindo um ponto final, no caso) para criar um 

tom mais ameno e simpático à postagem. Vale explicar que o uso de um 

elemento gráfico é gerado pelos programas de edição de texto comuns no 

computador, presentes universalmente no catálogo de fontes do sistema 

operacional, por isso não é considerado uma figura ou emoticon por si.  

Já Emoticon ou smiley são termos usados para definir o uso de 

elementos paralinguísticos, normalmente formados por dois ou mais caracteres 

tipográficos (programas de mensagens instantâneas que geralmente possuem 

recursos para apresentá-los como pequenas imagens), ordenados de forma 

que traduzem ou transmitem algum estado psicológico ou emotivo de quem os 

utiliza. Conforme Souza, 

 

Esses símbolos possibilitam ao escritor da mensagem diminuir possíveis 
ambiguidades quanto ao sentido do que é comunicado através do 
estabelecimento direto de um contexto afetivo, evitando assim a 
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necessidade de fazê-lo através de uma explicação textual e contribuindo 
para a brevidade e simplificação da mensagem escrita. (SOUZA, 2001. p. 
29) 

 

Esse recurso é frequentemente usado no twitter, principalmente por ter a 

capacidade de exprimir algo (sentimentos e emoções) que necessitaria de 

muitas palavras e, dessa forma, alguns caracteres exercem essa função. 

Considerando o caráter limitado desse mini blog, no máximo 140 caracteres, 

cada espaço é importante e precisa ser bem aproveitado.  

Outro elemento não verbal da mensagem em questão, trata-se do link 

“ow.ly/i/5Qyot”, o qual direciona o navegador (interlocutor) a uma página que 

contém uma montagem fotográfica de um pinguim chutando uma bola de 

futebol, na neve. Essa imagem remete diretamente ao segundo elemento 

linguístico citado, pois trata justamente do esporte em questão: o futebol. Não 

encontramos conteúdo muito significativo a ser analisado na imagem, uma vez 

que exerce o papel de mera ilustração da mensagem expressa no enunciado. 

O emprego desse tipo de imagem em tweets do perfil em estudo é bastante 

recorrente, e, dependendo da época comemorativa, ou do período comercial, 

tende a virar temática da interação.  

 

Figura 1 - Figura no link do tweet de @pontofrio 

 

http://t.co/B06WDW6IGQ
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A compreensão global do sentido produzido pelo redator do post, via 

enunciado concreto, por vezes, depende de uma interpretação minuciosa de 

cada elemento verbal e não verbal empregado na mensagem como um todo. 

No entanto, para conseguir estabelecer uma interação produtiva e bem 

sucedida, o interlocutor/usuário precisa estar em um contexto social específico 

e necessita de elementos específicos a essa situação enunciativa. Ou seja, o 

usuário deve ter acesso a um computador com internet; estar online em um 

período de tempo próximo ao da publicação original; estar navegando pelo 

twitter; conhecer o funcionamento do site; ter conhecimento do funcionamento 

dos links; conhecer o perfil @pontofrio; estar ciente de um evento social 

externo, que, no caso é a Copa do Mundo; e, por fim, já ter entrado em uma 

sala de bate-papo virtual.  

Deve-se considerar que o interlocutor/cliente pode ter uma compreensão 

equivocada do enunciado, isso, no caso de não ter conhecimento de todos os 

elementos que constituem o sentido produzido pelo redator digital, conforme 

explicitado no parágrafo anterior. Segundo Bakhtin (2006), há fatores que 

precisam ser considerados para que um interlocutor construa uma 

interpretação bem sucedida de um enunciado. Nas palavras do autor, 

 

Com efeito, o meio social organizado, no qual inserimos nosso complexo 
físico-psíquico-fisiológico, e a situação de troca social mais imediata 
apresentam por si só complicações extraordinárias, comportam relações de 
diversas naturezas e de múltiplas facetas, e, dentre estas relações, nem 
todas são necessárias à compreensão dos fatos lingüísticos, nem todas são 
elementos constitutivos da linguagem. Em suma, o conjunto deste 
complicado sistema de fenômenos e de relações, de processos, etc., 
necessita uma redução a um denominador comum. Todas as suas linhas 
devem reunir-se num centro único: o passe de mágica que constitui o 
processo lingüístico. (BAKHTIN, 2006, p. 62) 

 

No contexto específico de nosso estudo, entendemos que o redator 

digital fez seu tweet com a intenção de saudar/cumprimentar seus 

interlocutores, ao mesmo tempo em que procurava agregar elementos verbais 

e não verbais ao seu dizer, buscando atrair e envolver os clientes no tema foco 

da semana: a Copa do Mundo de Futebol, no Brasil. Os tweets que sucederam 
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à publicação dessa mensagem foram voltados à divulgação de produtos 

diretamente relacionados com a temática do evento.  

Analisado o tweet como um enunciado, centramos nosso interesse nas 

interações feitas pelos usuários que seguem o perfil @pontofrio sobre o tweet 

mencionado. As quatro interações efetuadas pelos usuários foram: três 

retweets e um comentário. Cabe frisar que retweet é um recurso que o twitter 

oferece para o usuário republicar um determinado tweet na sua própria 

timeline. Esse tweet republicado (pode ser tanto uma postagem do próprio 

usuário, como de outros) fica visível para todos aqueles que seguem o usuário 

que republicou o tweet, independentemente de seguirem ou não o autor do 

post original. Quanto ao que nos referimos como comentário, que no caso do 

twitter é uma forma mais significativa de interação comparada ao retweet, um 

dos usuários comentou: 

Fernando Poletto @nando_sonny 
@pontofrio acabei de imaginar um pinguim chutando bola hahahahahaha 
  

Nessa interação, via resposta ativa, o usuário menciona que visualizou a 

imagem de um pinguim chutando uma bola, o que dá a entender que esse 

usuário não acessou o link anexado à postagem, o qual contém a imagem 

retratando justamente isso. Como o redator digital não fez nenhum comentário 

sobre esse dizer, entendemos que ele não tenha achado significativo chamar a 

atenção do usuário sobre a imagem postada no link.  

Na sequência de nossa investigação, analisamos um tweet do perfil 

@sonhodevalsa, publicado por seu redator digital, no dia 11 de junho de 2014: 

 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
Ainda não garantiu o presente dele? Não se preocupe q o jogo só termina 
quando acaba. #PlantaoDoAmor pic.twitter.com/eEcryh3i8o 
57 interações 

 

Ao relembrar as considerações de análise bakhtiniana do enunciado, 

previamente citadas, o primeiro passo consiste em contextualizar o enunciado 

produzido pelo redator digital, identificando sob quais condições essa interação 

http://twitter.com/nando_sonny
http://twitter.com/pontofrio
http://twitter.com/sonhodevalsa
http://topsy.com/s?q=%23PlantaoDoAmor
http://t.co/eEcryh3i8o
http://topsy.com/trackback?url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsonhodevalsa%2Fstatus%2F476726975109685248
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verbal foi realizada. Por se tratar novamente de um post em um twitter 

comercial, a situação é semelhante à observada no estudo do enunciado 

produzido pela outra empresa, anteriormente investigada. O diferencial é que, 

desta vez, há indícios verbais e não verbais (o conteúdo verbal do enunciado 

em si e a imagem anexada, respectivamente) no enunciado, mostrando que a 

postagem é direcionada a um público específico: ao gênero feminino (ou ao 

homossexual masculino) que mantém um relacionamento amoroso.  

O redator do perfil @sonhodevalsa representa uma marca de bombons 

que tem como tema o romance, devido a isso, optou por um dizer voltado ao 

amor, cujo tema é recorrente em suas mensagens. Como já mencionado na 

metodologia, o dia dos namorados é uma data com um dos maiores apelos 

comerciais online3. Levando em conta a temática proposta pelo produto do 

enunciado, nesse período do ano, suas postagens têm frequência bem maior, 

assim como também são mais volumosas as respostas dos usuários que 

acompanham o perfil.  

Fazendo um recorte semelhante ao efetuado no caso anterior, podemos 

investigar o sentido produzido neste enunciado por diferentes perspectivas. 

Iniciamos pela indagação:- Ainda não garantiu o presente dele?. A quem o 

redator se dirige? Como já dito, o pronome dele nos faz entender tratar-se de 

um questionamento voltado às namoradas (sejam elas hétero, bi ou 

homossexuais), que devem estar preocupadas em presentear seus(suas) 

parceiros(as). A chamada faz referência ao Dia dos Namorados, data em que 

as pessoas com relacionamento amoroso costumam efetuar troca de presentes 

entre o casal, manifestando seu carinho e afeto. Em um estudo que analisa 

propagandas e anúncios, Brait (2005, p. 76) explica que “o anúncio, esse 

enunciado concreto, essa enunciação publicitária, demonstra um diálogo direto 

com o momento histórico em que se situa [...]”.  

Depois de fazer uma pergunta direta, o redator digital complementa seu 

dizer, falando: - Não se preocupe q o jogo só termina quando acaba -, 

relacionando o dia dos namorados com o evento em foco no momento: a Copa 

                                                           
3
http://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/vendas-pela-internet-para-o-dia-dos-

namoradoscrescem-38/ 
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do Mundo de Futebol. De certa forma, esse dizer faz referência a um ditado 

popular, especialmente no âmbito futebolístico, cuja intenção é estimular a 

perseverança para o time não desistir até o fim do jogo. A mensagem não faz 

somente referência à Copa, mas também tem a função de fazer com que as 

usuárias mantenham-se interessadas em procurar (e comprar) um presente 

para seu grande amor. Há uma tentativa de relacionar dois eventos sociais em 

destaque no momento: a copa do mundo e o dia dos namorados, com o 

objetivo de interagir com os clientes e motivá-los a comprar os produtos da 

empresa. 

Ainda nesse mesmo dizer, cabe um destaque ao uso linguístico feito no 

registro da conjugação que (escrita de modo abreviado q, linguagem 

característica no uso da internet). Acreditamos haver três justificativas para que 

o redator tenha abreviado essa palavra. Uma delas, e talvez a mais forte, seja 

em função da limitação do twitter em 140 caracteres, postura normal na rede 

social, mesmo em perfis com caráter mais profissionalizante. A segunda 

possibilidade é de que se trata de uma tentativa de aproximação do público 

alvo, que tende a utilizar esse tipo de abreviação de maneira corriqueira em 

conversas digitais. E a terceira possibilidade, menos provável, mas possível. 

Trata-se de ver o registro em questão como sendo um erro de digitação, 

adquirido pelo vício tipográfico em digitar mensagens instantâneas, que são 

relativamente comuns quando dizem respeito a redes sociais facilmente 

acessadas via celular. Por isso, redatores de perfis mais notórios, tal como é o 

que está em estudo, precisam ter um cuidado muito grande na hora de se 

expressarem e devem planejar com calma cada postagem, por mais velozes 

elas que sejam.  

Chegamos, assim, ao terceiro elemento linguístico a ser analisado na 

postagem do redator da empresa de bombom: hashtag #PlantaoDoAmor. 

Hashtags são dispositivos criados utilizando o sinal de sustenido (#), antes de 

uma ou mais palavras (caso haja mais de uma palavra, não deve haver espaço 

entre elas, nem acentuação. E.g.: #naovaitercopa), criando um link assim que a 

postagem é publicada. Esse link redireciona o site para uma página onde todas 

as outras postagens que usaram a mesma hashtag se reúnem (encontram). 

Cabe destacar que o redator dessa empresa usou #PlantaoDoAmor em vários 
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tweets como parte de sua estratégia publicitária. Vemos essa tomada de 

posição como sendo uma estratégia para chamar a atenção e ajudar os 

usuários com dúvidas na compra de presentes para dar no Dia dos 

Namorados.  

No entanto, o redator sabe que o uso de hashtags deve ser moderado, 

evitando, assim, que esse recurso polua a postagem e desqualifique a 

interação como um todo, afugentando os usuários/clientes. Além disso, esse 

profissional precisa tomar cuidado para não criar hashtags improdutivas, das 

quais só teriam funcionalidade em um tweet. Sobre esse tema, em um artigo 

para o site portugues.com.br4, Perez (2010, online) disserta que:  

 

Mas por que será que algumas pessoas utilizam 
a hashtag inadvertidamente? Não é incomum encontrar postagens 
recheadas de hashtags empregadas fora de seu propósito original, não é 
verdade? Elas não são parte de nenhum assunto muito comentado no Brasil 
ou no mundo, no entanto, estão lá, marcando presença em uma postagem 
sobre uma viagem, uma festa com os amigos ou outras experiências bem 
pessoais (#partiuacademia). 

 

A fala supracitada suscita ser moda hoje em dia o uso do recurso 

hashtag de maneira inapropriada em perfis pessoais e, algumas vezes, mesmo 

em perfis empresariais. Entretanto, como é explanado por Perez, esse uso 

excessivo extrapola a finalidade proposta pela ferramenta, que é facilitar a 

leitura de tweets com um determinado assunto em comum. Dessa forma, sem 

exageros e com um propósito válido, hashtag pode ser um recurso valioso para 

uma boa divulgação, em uma interação publicitária. 

Outro aspecto a ser analisado no post em foco é o recurso visual, que 

explora tanto a linguagem verbal (mensagem escrita) quanto a não verbal 

(imagem, cores, desenhos), anexado pelo redator ao tweet. A figura é 

composta principalmente pelos dizeres: Plantão do Amor e O Amor Sempre 

Vence; pelo desenho de um bombom Sonho de Valsa: um dentro da 

embalagem e outro sem a embalagem, como se tivesse levado uma mordida; 

por faixas que simulam manchas de tinta verde e amarela; uma sirene de 

                                                           
4
http://www.portugues.com.br/gramatica/para-que-serve-uma-hashtag.html 
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polícia com um coração onde deveria estar a lâmpada; e, por último, um fundo 

rosa. 

Vale lembrar que a cor rosa tem mais de um significado neste contexto: 

em primeiro lugar, ela representa a cor da embalagem do produto; em segundo 

lugar, é a cor com um maior apelo ao público feminino; e por último, junto com 

vermelho, é uma das cores com maior relação no que se refere ao tema 

romance. Os elementos verbais presentes na imagem são os dizeres: 

PLANTÃO DO AMOR, que é o nome da campanha realizada pelo redator e O 

AMOR SEMPRE VENCE, que parece funcionar como slogan. A expressão 

PLANTÃO DO AMOR é escrita com uma fonte cujo preenchimento dá a 

entender como se fosse uma faixa de isolamento policial. Nesse contexto, a 

conjunção DO (ou melhor, contração da preposição DE mais artigo definido O) 

se encontra dentro da figura de um coração com o mesmo padrão de 

preenchimento que o resto do enunciado, porém na cor verde. Acima do dizer 

encontra-se uma sirene policial com um coração no local onde deveria estar 

uma lâmpada giratória, funcionando como estratégia de efeito de sentido para 

chamar a atenção sobre o tema em foco: plantão do amor. 

Na sequência dessa situação enunciativa, temos: O AMOR SEMPRE 

VENCE, dizer escrito em amarelo, com uma fonte semelhante a uma pichação 

de grafite. Da mesma cor e estilo, vemos uma faixa que atravessa a sirene, 

situada acima do dizer PLANTÃO DO AMOR; também vemos, em cor verde, 

mas preservando o mesmo etilo, uma faixa abaixo de O AMOR SEMPRE 

VENCE. Tanto o dizer (a expressão verbal) quanto o jogo de cores fazem 

referência à seleção Brasileira na Copa do Mundo (verde e amarelo), buscando 

estabelecer relação com o Dia dos Namorados (rosa).  

E o último elemento observado na imagem são dois bombons da marca 

em questão: um aberto como se tivesse levado uma mordida, não só para 

mostrar o recheio, mas também para induzir quem vê a mensagem a continuar 

comendo; e outro fechado, dentro de sua embalagem. O fato de serem dois 

bombons também pode ser considerado um elemento significativo ao sentido 

produzido, pois, por ser mais de um, entendemos que o outro pode ser 

compartilhado, e levando em conta o tema romântico, seria o namorado.  
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Figura 2 - Imagem divulgada pelo @sonhodevalsa 

 

No que diz respeito às interações, das cinquenta e sete efetuadas, 

houve sete comentários e cinquenta retweets. Considerando o número de 

comentários, destacamos somente os exemplos que se caracterizam mais 

como resposta, pois não se satisfizeram em apenas concordar, sem 

acrescentar nada ao dizer postado pelo redator digital. Desses, destacamos: 

 
rozalino carvalho @rozalinoc 
@sonhodevalsa verdade 

 

Tweets que só repetem o que o redator enunciou, ou que meramente 

corrigem algum erro gramatical ou de outra natureza do enunciador, também 

serão descartados, a saber: 

 

IDP São Bento @marcelo_carlyle 
@sonhodevalsa jogo só acaba quando termina* 
 
 

 

 Esclarecidas as condições de seleção e de exclusão dos enunciados 

gerados com o post em foco, passamos ao estudo dos comentários feitos em 

http://twitter.com/rozalinoc
http://twitter.com/rozalinoc
http://twitter.com/sonhodevalsa
http://twitter.com/marcelo_carlyle
http://twitter.com/sonhodevalsa
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relação ao tweet do @sonhodevalsa. É importante lembrar que todos os 

comentários começam com “@sonhodevalsa”, pois essa é a designação que o 

sistema estabelece para indicar aos usuários que seguem o usuário que está 

comentando sobre quem é a pessoa a qual ele está se dirigindo. 

 

Nessa resposta: 

 

Bianca @biancaberon 
@sonhodevalsa pra namorar com o @PraKawakaa a guria tem que saber que 
o jogo só termina quando acaba 
 

 

a autora do comentário faz referência a um outro usuário do twitter, 

provavelmente a seu namorado, e também ao dizer presente no tweet original: 

“Não se preocupe q o jogo só termina quando acaba”. Agindo assim, a 

autora/cliente diz que para ter uma relação com o usuário @PraKawakaa, a 

menina precisa ter persistência, o que deve fazer dele uma pessoa difícil.  

 

No tweet: 

 

maria da silva @mariada26191687 
@sonhodevalsa que delicia já estou com vontade 

 

é possível ver como funciona o efeito da imagem como ferramenta publicitária. 

A usuária, ao visualizar a imagem do chocolate em anexo, exprime o desejo de 

comer bombom. Tweets dessa natureza servem de opinião instantânea para 

uma campanha publicitária bem sucedida, pois o redator do perfil pode ir 

moldando a sua estratégia de marketing, conforme respostas positivas ou 

negativas, advindas do público. 

 Na resposta de Suelen: 

suelen @indiessf 
@sonhodevalsa namorar com a mao pode ne    
 

http://twitter.com/biancaberon
http://twitter.com/sonhodevalsa
http://twitter.com/PraKawakaa
http://twitter.com/mariada26191687
http://twitter.com/sonhodevalsa
http://twitter.com/indiessf
http://twitter.com/sonhodevalsa
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pode-se perceber que a usuária sugere não ter namorado. Mesmo assim, na 

medida em que responde a um tweet voltado para uma campanha publicitária 

de chocolates, própria a casais de namorados, dá a entender que, apesar de 

não se enquadar no perfil do público-alvo, ela tem interesse em adquirir o 

produto. Ao observar outros tweets do perfil @sonhodevalsa, também 

coletados durante o período em estudo, percebeu-se que toda a campanha foi 

direcionada a casais já estabelecidos, sem pensar nos solteiros ou em casos 

em que o namoro ainda não ficou sério. Seria interessante que o redator digital 

buscasse cativar também esse público, ampliando o alcance de sua campanha, 

através de tweets que incentivassem os solteiros a encontrarem seu par ideal.  

  

A seguir, analisamos um tweet de outra empresa, cujo twitter também 

faz parte de nossa investigação. Trata-se de @magazineluiza, cuja mensagem 

foi postada pelo redator digital dessa empresa originalmente no dia 10 de junho 

de 2014: 

 

magazineluiza @magazineluiza 
Bom dia, gente! Assunto do momento: jogador do time do Brasil que se 
destacou por sua força, sua simpatia e sua habilidade. Alguém arrisca? 
9 interações 

  

Assim como ocorreu nas outras postagens analisadas, essa situação de 

enunciação é semelhante as demais, pois tem: um redator como locutor, um 

usuário que segue o perfil como interlocutor, e o twitter como mediador do 

enunciado. Da mesma forma que o @pontofrio, o @magazineluiza representa 

uma loja de departamentos com produtos para homens e mulheres de todas as 

idades. Os tweets desse perfil são normalmente focados no anúncio de ofertas 

e novos produtos, disponibilizando links para compra online na maioria das 

postagens.  

O redator começa com uma saudação: Bom dia gente!, ou seja, começa 

seu expediente de trabalho com uma saudação anunciando que a partir de 

então começaria a divulgação de produtos. Esse tipo de tweet é relativamente 

comum ao perfil, possuindo uma produção quase diária e, diferente dos demais 

http://twitter.com/magazineluiza
http://topsy.com/trackback?url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmagazineluiza%2Fstatus%2F476334938900668416
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publicados ao longo do dia, não possui divulgação de links ou produtos, 

restringindo-se à saudação. 

No restante do seu dizer, - “Assunto do momento: jogador do time do 

Brasil que se destacou por sua força, sua simpatia e sua habilidade. Alguém 

arrisca?” -, o autor questiona os usuários sobre que jogador da seleção 

brasileira de futebol foi destaque, também fazendo referência à Copa do Mundo 

de Futebol. O interessante é que, até então, nenhum jogo oficial havia sido 

realizado, pois o evento começou no dia 12 de junho, enquanto o tweet foi 

datado no dia 10 de junho. Ainda existe a possibilidade de o redator estar se 

referindo às Copas passadas, porém, em nenhum momento ele deixa isso 

específico de alguma forma. Se fosse o caso, o redator deveria deixar isso 

mais claro para ter uma resposta apropriada, da parte de seus usuários.  

É importante que o redator se mantenha atento a detalhes dessa 

natureza durante o desenvolvimento do tweet. Se for um equívoco no tempo 

verbal ou um descuido em relação às datas, não é possível saber sem um 

contato direto com o redator, mas é imprescindível que ele perceba o erro 

nesses casos para poder apagar o tweet e criar outro, mais claro. Oficialmente, 

no twitter não é possível editar uma postagem, ou seja, alterar o conteúdo de 

um tweet já postado, ao menos até a data deste trabalho. No meio do ano de 

2014 foi lançado um aplicativo de terceiros (utilizando o código fonte de 

programação do twitter, que o site oferece para programadores criarem 

aplicativos) chamado Twitterific. Conforme Federico Viticci (online, 2014)5: 

O último Twitterrific usa a possibilidade de apagar seus próprios tweets com 
um botão Editar falso que, para o usuário final, que não sabe sobre a 
posição do Twitter sobre o assunto, parece com uma funcionalidade de 
edição real. A forma como o botão Editar na Twitterrific funciona é, de fato, 
inteligente: uma vez que você twittou uma mensagem, um botão Editar 
Tweet fica acrescentado ao menu contextual do Tweet; toque nele, e a tela 
Compose vai vir para cima de novo, que contém o texto do seu tweet 
original que você pode editar.

6
 

                                                           
5
http://www.macstories.net/news/twitterrific-for-ios-adds-edit-tweet-button/ 

6 The latest Twitterrific uses the possibility to delete your own tweets to fake an Edit button that, 

to the end user that doesn’t know about Twitter’s stance on the matter, looks like a real editing 
functionality. The way the Edit button in Twitterrific works is, indeed, smart: once you’ve tweeted 
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 Em síntese, o autor explica que esse aplicativo cria um botão de editar 

que reproduz o tweet como se estivesse escrevendo um novo, na medida em 

que apaga o antigo. É uma ferramenta com uma utilização limitada, pois se 

comentários foram feitos na postagem original, esses serão deletados quando 

o aplicativo apagar o tweet anterior. Da mesma forma que o próprio twitter se 

aprimora, outras empresas de desenvolvimento de software criam aplicativos 

com funções úteis que auxilia o redator, como é o caso do bitly7, cuja função é 

encurtar o acesso a links de sites e páginas, através da diminuição do número 

de caracteres necessários para a divulgação via twitter. Um dos deveres do 

redator digital é o de acompanhar constantemente os lançamentos desse tipo 

de aplicativo, pois causam um impacto direto na sua metodologia de trabalho.  

 Ao analisar as interações feitas pelos usuários, vemos que das nove 

respostas, apenas três foram retweets e, no caso, o que predominou nos 

comentários foram respostas apenas com os nomes dos jogadores. Ao 

contrário do que costuma acontecer em postagens com questionamentos do 

tipo, nenhum usuário tentou desvirtuar o propósito do tweet com outro assunto. 

Os comentários tiveram um tom mais descontraído, como se pode acompanhar 

nos exemplos que seguem:  

  

Nessa resposta: 

 

Keyser Söze @krazie4life  
@magazineluiza Biro Biro 

 

o usuário faz uma referência a Antônio José da Silva Filho8, popularmente 

conhecido como Biro-Biro, que nunca chegou a ser convocado para a seleção 

brasileira. Ou seja, mesmo que o redator estivesse se referindo a jogadores do 

passado, não faria sentido a menção feita a Biro-Biro se não fosse para um 

propósito humorístico.  

  

                                                                                                                                                                          
a message, an Edit Tweet button gets added to the tweet’s contextual menu; tap it, and the 
Compose screen will come up again, containing the text of the original tweet that you can edit.  

7
https://bitly.com/ 

8
http://www.meutimao.com.br/idolos-do-corinthians/biro-biro 

http://twitter.com/krazie4life
http://twitter.com/magazineluiza
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Nesse exemplo: 

Wellinton sem G @putzformiga 
@magazineluiza Flávio Caça Rato. 

 
de modo semelhante ao anterior, o usuário faz um comentário humorístico, 

citando um jogador de futebol (conhecido como Caça Rato) como um destaque 

da seleção brasileira. De fato, o jogador também jamais foi convocado ou 

sequer cogitado para a seleção, embora ao contrário de Biro-Biro, Caça Rato 

ainda não se aposentou. 

 
 Em outro comentário: 
 
Wellington Costa @cstwellington 
@magazineluiza Deve ser o FRED seu garoto propaganda....kkkk 

 

o usuário está se referindo ao jogador Frederico Chaves Guedes, o Fred, que 

diferentemente dos citados até agora fez parte da seleção brasileira, que foi 

garoto propaganda das lojas Magazine Luiza, durante uma campanha 

publicitária.É importante notar que, nesse comentário, houve dois elementos 

que se destacaram: o fato do nome – FRED - estar marcado com letras 

maiúsculas e com – kkkk -, no final. Como já mencionado neste trabalho, essa 

é uma característica para registrar o grito, na escrita, destacando aquilo que é 

dito.  

O outro fator, o uso de – kkkk - é uma forma de representar o som de 

risadas, algo relativamente comum de ser encontrado em mensagens 

instantâneas que, por vezes, são bastante usadas nas redes sociais, como no 

caso do Facebook e do Twitter. Sérgio Rodrigues, na sua coluna Sobre 

Palavras 9(online, 2011), fala a respeito do uso desse recurso em interações 

digitais. Segundo ele, 

No meio virtual, a comunicação escrita é inteiramente diferente. Veloz, 
informal, aproxima-se tanto da oralidade que traz consigo uma série de 
muletas gráficas, substitutas mais ou menos eficientes dos referidos 
recursos visuais e sonoros. Os emoticons, aquelas carinhas sorridentes ou 
zangadas feitas com caracteres, são o protótipo dessa nova ‘linguagem’. 

                                                           
9
http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/consultorio/do-hehe-ao-kkk-como-rir-numa-mensagem-

de-internet/ 

http://twitter.com/putzformiga
http://twitter.com/magazineluiza
http://twitter.com/cstwellington
http://twitter.com/magazineluiza
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Uma penca de abreviações e onomatopéias completa o arsenal. 
(RODRIGUES, online, 2011) 

 

  

Com essa explanação, o autor fala sobre recursos que buscam uma 

aproximação com a oralidade, como é o caso das representações de risos, 

vistas acima. Tal como a representação sonora de um latido de cão, ou um 

espirro, a grafia utilizada para esse recurso varia de língua para língua. O 

português brasileiro tende a utilizar as expressões: hahaha, huehue e kkkkk; já 

o inglês utiliza LOL (expressão que é uma sigla para laughing out loud ou rindo 

muito alto) e espanhol emprega jajaja. Entre os países de línguas portuguesas 

e espanholas, é uma característica estender a quantidade de representações 

de risos, em conformidade com a intensidade da risada. Já no inglês, isso não 

costuma acontecer, pois o LOL serve tanto para quantidades curtas, quanto 

longas de risos.  

 Para o redator digital, é importante não exagerar no uso de risadas 

porque, além do excesso poluir a postagem, também compromete 

significativamente o limite de caracteres imposto pela rede social. Perfis com 

uma abordagem mais entusiástica, como o @pontofrio tende a utilizar esse 

recurso em algumas interações, porém, apenas a expressão kkkk e raramente 

passando de cinco ks.  

 
 
 
 Citamos mais três comentários, a saber:  
 
Xicó @carolschicowski 
@magazineluiza David Luiz 

Jose Lopes @joselopes_2001 
@magazineluiza Hulk 

adailson @adailson306 
@magazineluiza Huck 

 

 As respostas desses usuários mencionam jogadores reais da seleção 

brasileira atual de futebol. Uma das respostas apresentou um erro de escrita ao 

mencionar o jogador alcunhado como “Hulk”, pois escreveu “Huck”, tal como é 

o nome do apresentador de televisão Luciano Huck. Todas foram respostas 

http://twitter.com/carolschicowski
http://twitter.com/magazineluiza
http://twitter.com/joselopes_2001
http://twitter.com/magazineluiza
http://twitter.com/adailson306
http://twitter.com/magazineluiza
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diretas, com usuários que buscam cooperar, respondendo à indagação feita 

pelo redator dessa postagem. 
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5. CONCLUSÃO 

 Ao observar os enunciados feitos pelos redatores de perfis empresariais, 

é possível concluir que esse é um campo de trabalho ainda em expansão para 

profissionais da área. Desta forma, com uma formação em Redação e Revisão 

de Textos parece ser viável trilhar essa carreira, precisando, para tanto, uma 

formação adicional com especialização em mídias digitais, diferencial 

importante para conquistar um espaço profissional em empresas de grande 

porte.  

 Nos enunciados analisados, aqueles que não apresentaram links para 

produtos do site da empresa, os quais foram em grande maioria, tiveram temas 

relacionados com os eventos sociais conforme previstos, no caso, a Copa do 

Mundo e o Dia dos namorados. Em contrapartida, esperava-se encontrar 

interações dos redatores digitais também sobre os comentários emitidos pelos 

usuários/clientes, respondendo aos tweets desses, mas, infelizmente, não foi o 

que ocorreu. Já no caso das postagens com links para os produtos da 

empresa, foi possível encontrar respostas diretas, relacionadas às interações 

feitas pelos usuários. Nessas condições, pôde-se concluir que, muitas vezes, 

os redatores dos perfis dos twitters selecionados não consideraram os 

comentários realizados pelos usuários como sendo significativos e, em vista 

disso, acabaram não interagindo com a maioria das mensagens postadas.  

Outro fato constatado foi que os redatores em foco não procuram investir 

nas mensagens expressas pelos tweets dos usuários, pois os veem como uma 

espécie de perfumaria, preferindo supervisionar postagens com um apelo 

comercial mais explícito, nos quais os clientes manifestam dúvidas sobre os 

produtos ofertados e seus preços. Esse dado comprova o caráter comercial 

desse tipo de interação em rede. No entanto, acreditamos que a interação 

direta com os usuários/clientes, através de respostas a seus tweets, é uma 

oportunidade, que acaba sendo desperdiçada pelo redator, para socializar com 

clientes em potencial, mas que ainda não foram fisgados pelas ofertas da 

empresa. Essa nova postura do redator digital, frente aos dizeres de seus 
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interlocutores, poderia quebrar a imagem de grande corporação, na medida em 

que fosse adotada uma abordagem mais humana, que tratasse de assuntos 

mais comuns, levando em conta também a vida cotidiana dos internautas, fora 

da internet.  

Esta pesquisa buscou mostrar um pouco mais sobre o recente e inovador 

campo de trabalho que se abre ao profissional Redator e Revisor de Textos, 

enfatizando a necessidade de se especializar em questões próprias da 

comunicação em rede e de aspectos específicos acerca do funcionamento da 

mídia e, em especial, do campo publicitário. Além disso, o redator precisa 

manter-se constantemente atualizado sobre acontecimentos contemporâneos e 

informado a respeito dos novos utilitários que podem facilitar o 

desenvolvimento de sua carreira como um profissional competente, nessa 

área. 
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7. ANEXOS 

Postagens @pontofrio:  

 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
Quer ficar com o bumbum do Hulk? O segredo está aqui: pingu.im/1nvLA68 
35 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
O Brasil entra em campo e as nossas ofertonas já estão prontas para marcar 
gol! CORRE: pingu.im/1uSw2fI 
3 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
Já comecei meu aquecimento, afinal, HOJE TEM COPA, cozinha e quarto em 
ofertona: pingu.im/1l4dkA7ow.ly/i/5RmpA 
5 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
SÓ ATÉ MEIA-NOITE! #OfertonaTech Aproveite o preço PINCRÍVEL deste 
Notebook Acer com Windows 8:pingu.im/1oRtLOm 
2 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
2BluRay's por R$39,90! :D Confira os títulos PINCRÍVEIS que selecionamos e 
aproveite: pingu.im/1q4zWCr 
2 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
E essa música linda 
da @CocaCola_Br ??? youtube.com/watch?v=HNzw81… AMANHÃ TEM! <3 
<3pingu.im/1louver 
12 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
Quer mobiliar ou renovar sua sala? =) Aproveite essas ofertonas de móveis 
com até 20% de desconto! VemK:pingu.im/1qiLJKB 
3 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
2BluRay's por R$39,90! :D Confira os títulos PINCRÍVEIS que selecionamos e 
aproveite: pingu.im/1oOCLWk 
4 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
Luxo define! Chegou o Pen Drive do Romero Britto! Garanta o seu antes que 
acabe: pingu.im/1xJzn39pic.twitter.com/DsOqGrttKk 
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57 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
Reinvente sua TV com o Chromecast! =) O precinho é PINCRÍVEL e a diversão 
não tem preço! VemK:pingu.im/1uM9zku 
1 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
Ofertonas PINCRÍVEIS para quem é fã de futebol! Corre pra 
cá: pingu.im/1oEoLhG 
4 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
Quer mobiliar ou renovar sua sala? =) Aproveite essas ofertonas de móveis 
com até 20% de desconto! VemK:pingu.im/1qiLJKB 
3 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
2BluRay's por R$39,90! :D Confira os títulos PINCRÍVEIS que selecionamos e 
aproveite: pingu.im/1oOCLWk 
4 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
Item ESSENCIAL: Parafusadeira/Furadeira Black&Decker de 3/8" e Maleta com 
50 Acessórios, de R$269 por R$129! pingu.im/1lnK0TT 
3 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
Luxo define! Chegou o Pen Drive do Romero Britto! Garanta o seu antes que 
acabe: pingu.im/1xJzn39pic.twitter.com/DsOqGrttKk 
57 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
Reinvente sua TV com o Chromecast! =) O precinho é PINCRÍVEL e a diversão 
não tem preço! VemK: pingu.im/1uM9zku 
1 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
Pinautas, hora do rangoooooooo! Kd a ola em comemoração? \o/ Volto já com 
a barriguinha cheia de sardinha. MUAAAAAAAK! 
5 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
@williamsaab Poxaaaa, infelizmente não. Mas vc já tentou com 
a @partiuviagens? =) 
1 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
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Clique para desbloquear a #OfertaDoPinguim de hoje 
►►► pingu.im/1mxH1oF 
2 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
PINGUIM, o craque das embaixadinhas, acabou de entrar na sala 
♥ ow.ly/i/5Qyot 
4 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
ACORDA QUE TEM PROMO! Notebook Samsung i5, 8GB, 1TB, DVD-RW, 
placa de vídeo, 15,6" por R$ 1999.00! Só por aqui: pingu.im/1l0uQoM 
6 interações 
 
Pontofrio.com @pontofrio 
Reinvente sua TV com o Chromecast! =) O precinho é PINCRÍVEL e a diversão 
não tem preço! VemK: pingu.im/SHWlqR 
7 interações 
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Postagens @sonhodevalsa: 

 

Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
Quer fazer uma surpresa pra ele ~ou ela~ mas não tem ideia do que fazer? 
Conta sua história pra gente!#PlantaoDoAmor pic.twitter.com/6lNirv8HUT 
108 interações 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
Mande suas dúvidas e pedidos de dicas com #PlantãoDoAmor que ajudaremos 
você a ter um dia dos namorados mais >o< 
6 interações 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
Ainda não garantiu o presente dele? Não se preocupe q o jogo só termina 
quando acaba. #PlantaoDoAmorpic.twitter.com/eEcryh3i8o 
57 interações 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
Tem #PlantaoDoAmor via #Snapchat tb! Receba nossas dicas, adicione nosso 
perfil e aproveite. >o<pic.twitter.com/00svJx08DY 
105 interações 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
@pinguim78 @pontofrio >o< 
4 interações 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
Não sabe o que dar de presente? Preparamos #plantaodoamor especial só pra 
ajudar você! Use a hashtag, participe! pic.twitter.com/TUgsdkPJIx 
17 interações 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
Montamos um kit pra vcs assistirem aos jogos juntinhos. É unir coisinhas, 
criatividade e curtir ao lado do amor.pic.twitter.com/NwgWa7YKk8 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
Vocês viram a narração que fizemos com a história da Bárbara e do 
Dirceu? #PlantaoDoAmoryoutube.com/watch?v=keq48L… 
1 interações 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
E tem mais dica pra quem deixou o presente pra última 
hora! #DIY #PlantaoDoAmorpic.twitter.com/gjZ8IMXEDO 

http://twitter.com/sonhodevalsa
http://topsy.com/s?q=%23PlantaoDoAmor
http://t.co/6lNirv8HUT
http://topsy.com/trackback?url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsonhodevalsa%2Fstatus%2F476726426935119876
http://twitter.com/sonhodevalsa
http://topsy.com/s?q=%23Plant%C3%A3oDoAmor
http://topsy.com/trackback?url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsonhodevalsa%2Fstatus%2F476800348783652865
http://twitter.com/sonhodevalsa
http://topsy.com/s?q=%23PlantaoDoAmor
http://topsy.com/s?q=%23PlantaoDoAmor
http://topsy.com/trackback?url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsonhodevalsa%2Fstatus%2F476726975109685248
http://twitter.com/sonhodevalsa
http://topsy.com/s?q=%23PlantaoDoAmor
http://topsy.com/s?q=%23Snapchat
http://t.co/00svJx08DY
http://topsy.com/trackback?url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsonhodevalsa%2Fstatus%2F476764688533815296
http://twitter.com/sonhodevalsa
http://twitter.com/pinguim78
http://twitter.com/pontofrio
http://topsy.com/trackback?url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsonhodevalsa%2Fstatus%2F477072399935234048
http://twitter.com/sonhodevalsa
http://topsy.com/s?q=%23plantaodoamor
http://t.co/TUgsdkPJIx
http://topsy.com/trackback?url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsonhodevalsa%2Fstatus%2F476727673301909504
http://twitter.com/sonhodevalsa
http://t.co/NwgWa7YKk8
http://twitter.com/sonhodevalsa
http://topsy.com/s?q=%23PlantaoDoAmor
http://topsy.com/s?q=%23PlantaoDoAmor
http://topsy.com/trackback?url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsonhodevalsa%2Fstatus%2F477123554929295360
http://twitter.com/sonhodevalsa
http://topsy.com/s?q=%23DIY
http://topsy.com/s?q=%23PlantaoDoAmor
http://topsy.com/s?q=%23PlantaoDoAmor


46 
 

 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
A @SimairEmidio também deixou uma dica pro #PlantaoDoAmor com 12 Dicas 
Pra Sorrir >o<pic.twitter.com/jrhn1njIUE 
2 interações 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
A @SimairEmidio também deixou uma dica pro #PlantaoDoAmor com 12 Dicas 
Pra Sorrir >o<pic.twitter.com/jrhn1njIUE 
2 interações 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
Precisando de uma ajudinha para driblar a 
distância? #PlantaoDoAmor #DIY pic.twitter.com/NhgCb736og 
1 interações 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
Que tal um presente pra durar pelos próximos 365 
dias? #PlantaoDoAmor #DIY pic.twitter.com/n16l5SHRka 
2 interações 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
Quer presentear o namorado(a) mas não quer gastar muito? Que tal um 
Calendário do Amor? #PlantaoDoAmor#DIY pic.twitter.com/qsmN1XvuX2 
3 interações 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
Nossa Técnica do #PlantaoDoAmor, a @SimairEmidio preprarou uma dica 
especial para o Dia dos Namorados. >o< pic.twitter.com/7zmrZLNrWu 
2 interações 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
Ainda não garantiu o presente de Dia dos Namorados? Começou agora o 2º 
Tempo do #PlantãoDoAmor.pic.twitter.com/HkKwzE2zAi 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
Entrou no clima do "vai ter sim" e esqueceu do presente do love? Não se 
preocupe! Tá rolando o#PlantaoDoAmor e estamos aqui pra te ajudar. 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
Quer participar do #PlantaoDoAmor? Então não deixa de dar uma olhadinha 
nos termos de uso lá na fanpage! >o< facebook.com/notes/sonho-de… 
1 interações 
 
Sonho de Valsa @sonhodevalsa 
E começa mais um #PlantaodoAmor >o< pic.twitter.com/RzbHswKvdn 
3 interações 
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Postagens @magazineluiza: 

 

magazineluiza @magazineluiza 
Bom dia, gente! Assunto do momento: jogador do time do Brasil que se 
destacou por sua força, sua simpatia e sua habilidade. Alguém arrisca? 
9 interações 
 
magazineluiza @magazineluiza 
Vem me conhecer, vem ser feliz: youtube.com/watch?v=Tw0qJR… 
1 interações 
 
magazineluiza @magazineluiza 
Me conta, qual é o seu palpite pra partida entre Brasil e Croácia? Eu já estou 
na torcida! #VaiBrasilpic.twitter.com/g7tZUmL0w0 
3 interações 
 
magazineluiza @magazineluiza 
Quer alguns motivos para escolher ele? Clica aqui que eu te 
explico: maga.lu/LuExplicaXperi… 
 
magazineluiza @magazineluiza 
Sabia que existem 2app que criam uma história em quadrinhos personalizada 
pra você? Vem ver!maga.lu/Uu45OV 
 
magazineluiza @magazineluiza 
@lucasbamendes é um procedimento da empresa. Peço por favor que aguarde 
o prazo de entrega informado na compra, ta?! ;) 
 
magazineluiza @magazineluiza 
Cabe tudo o que você precisa! Mini HD Externo Portátil de 1TB da Toshiba, por 
R$199! Corre que é por tempo limitado: maga.lu/TJK4Dk 
4 interações 
 
magazineluiza @magazineluiza 
Bom dia, gente! Já estou no clima dos jogos! E vocês? #JogosNoBrasil 
2 interações 
 
magazineluiza @magazineluiza 
Lançamento na área! Nokia Lumia 630 chegou pra ficar. :) maga.lu/1s3ICLb 
1 interações 
 
magazineluiza @magazineluiza 
Quer saber o significado do Dia dos Namorados? Nessa matéria, eu explico 
tuuudo sobre a data!maga.lu/1kY3zTT 
1 interações 
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magazineluiza @magazineluiza 
Bom dia, gente! Já estou no clima dos jogos! E vocês? #JogosNoBrasil 
2 interações 
 
magazineluiza @magazineluiza 
Lançamento na área! Nokia Lumia 630 chegou pra ficar. :) maga.lu/1s3ICLb 
1 interações 
 
magazineluiza @magazineluiza 
Vc que curte o mundo dos games, olha só o que rolou na #E3! É a maior feira 
de games do MUNDO! Clica aqui:maga.lu/UrDkdU 
 
magazineluiza @magazineluiza 
E pra agradar seu amor, aproveita e manda uma declaração narrada pelo Éder 
Luiz! ~~~> maga.lu/1h3N3kq 
 
magazineluiza @magazineluiza 
Quer saber o significado do Dia dos Namorados? Nessa matéria, eu explico 
tuuudo sobre a data! maga.lu/1kY3zTT 
1 interações 
 
magazineluiza @magazineluiza 
Mais mobilidade com o Tablet Alcatel OneTouch Evo 7 que tem Android 4.0 e 
Proc. ARM Cortex A8. Só R$263,12 à vista! maga.lu/1kQtxat 
1 interações 
 
magazineluiza @magazineluiza 
Clica aqui pra saber quem ele é: maga.lu/JogadorSimpatia 
1 interações 
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