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RESUMO 

O capital social é utilizado como fator de diferenciação entre os indivíduos na sociedade 

contemporânea, sobretudo através do consumo de marcas. As possibilidades de interação 

proporcionadas pelas diversas ferramentas e plataformas disponibilizadas no ambiente virtual, 

como os sites de redes sociais, permitem que a relação entre empresas e consumidores se dê 

de maneira mais próxima e cooperativa, contribuindo para a implementação de estratégias que 

se valem da sociabilidade humana para lograr êxito. Neste sentido, este trabalho se propõe, a 

partir do estudo de caso da campanha publicitária "Caça ao Tesouro - Paçoquita Cremosa", a 

identificar de que maneira os usuários do Facebook se apropriam das marcas no ambiente 

virtual para gerar e aumentar seu capital social através da Internet. 

 

PALAVRAS-CHAVE: capital social; consumo; marcas; facebook; paçoquita cremosa. 

 

 

 

1. Introdução 

A popularização da Internet e da comunicação mediada por computador na última 

década provocou uma série de mudanças na sociedade contemporânea. As interações 

instantâneas e o fácil acesso a um grande número de informações, bem como a inserção cada 

vez mais profunda das pessoas no ambiente virtual fizeram com que as marcas, cada dia mais, 

também fossem introduzidas neste contexto. 

 A cultura participativa (JENKINS, 2009) estabeleceu uma nova relação entre os meios 

de comunicação de massa e os indivíduos em rede, que saíram da posição de meros 

espectadores e passaram a ser, também, produtores de conteúdo. Isso provocou uma notável 

mudança no contato entre empresas e consumidores, principalmente com a popularização do 

Twitter, em 2009, e do Facebook, a partir de 2011, no Brasil, fazendo com que, hoje, os 
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usuários brasileiros possam interagir com boa parte das empresas detentoras de marcas 

através das redes sociais digitais. 

 Os sites de redes sociais (RECUERO, 2009) alteraram significativamente, também, o 

modo como as pessoas se relacionam, dentro e fora do ambiente virtual. A possibilidade de 

curtir, comentar e compartilhar o conteúdo postado pelos usuários desses sites, sejam eles 

indivíduos comuns ou marcas, e associar-se a personalidades e empresas através das fanpages 

e perfis oficiais, tornou essas conexões fundamentais para a construção das representações dos 

internautas nas redes sociais online. 

 O processo de sociabilidade entre usuários e marcas, mediado pelos sites de redes 

sociais, associado à adaptação da comunicação das empresas às diversas ferramentas e 

plataformas disponibilizadas através da Internet, é essencial para compreender o movimento 

de consumo das marcas que tem como objetivo a produção e aumento do capital social 

(BOURDIEU, 2015), recurso utilizado como fator de diferenciação social, também no 

ambiente virtual. 

 Neste sentido, visando compreender os fenômenos envolvidos sob esta perspectiva, 

este trabalho se propõe a observar como os usuários do Facebook se comportam em relação à 

presença das marcas neste ambiente e de que maneira e com quais objetivos ocorre a 

apropriação destas para a geração de capital social para os indivíduos. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

2.1 Redes Sociais e Capital Social 

 O conceito de redes sociais foi proposto no início dos anos 1950 pelo pesquisador 

britânico J. A. Barnes, quando realizou o estudo
4
 sobre uma pequena comunidade numa ilha 

norueguesa (MARTINO, 2014). Observando o cotidiano dos moradores da comunidade, 

Barnes identificou que as relações entre os indivíduos se estabeleciam em campos sociais 

distintos, de maneira estável ou fluida, dependendo do tipo de atividade que unia os sujeitos: 

sejam relações familiares, ligadas às atividades domésticas, relações de trabalho, amizade, 

dentre outras. Ao conjunto de conexões, sem bordas ou fronteiras definidas, que as pessoas 

estabelecem entre si e com outras pessoas, o autor chamou de rede social. 

 Um dos benefícios que podem ser obtidos através dessas redes é o capital social 

(BOURDIEU, 2015), recurso que, segundo o autor, pode ser obtido através do 

estabelecimento de relações sociais com indivíduos e grupos dotados de características 
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socialmente valorizadas, baseadas na troca de bens simbólicos e materiais, que contribuam 

para o aumento do prestígio dos membros pertencentes a determinado agrupamento social. 

 Em outras palavras, o capital social seria o retorno do investimento, feito consciente 

ou inconscientemente, na criação de relações que podem ser úteis (a curto ou longo prazo) e 

pressupõem a geração de "obrigações duráveis subjetivamente sentidas (sentimento de 

reconhecimento, de respeito, de amizade, etc.)" (BOURDIEU, 2015, p. 76). 

 Neste sentido, as interações sociais, sobretudo as relações face a face e as mediadas 

pelo computador, constituem um fator muito importante à gênese do capital social, tendo em 

vista que reúnem os elementos que fazem parte de sua composição, como detalha Matos: 

O conceito de capital social está intimamente relacionado com as interações nas 

redes sociais por meio de práticas comunicativas nas relações face a face e 

naquelas caracterizadas pela presença dos meios de comunicação massivos ou das 

tecnologias de informação e comunicação. Esse conjunto de trocas sociais guiadas 

pelas normas de confiança e reciprocidade pode contribuir para o desenvolvimento 

do capital social, como componente que integra os elementos ativos do capital 

humano e físico. (MATOS, 2009, p. 70). 

 

 Desse modo, no contexto atual, faz-se necessário compreender como o capital social 

se apresenta nas relações mediadas pelo computador e de que forma e com quais finalidades 

os atores sociais utilizam este recurso na sua rede de contatos online. 

  

2.2 Sites de Redes Sociais e Capital Social Online 

 Com a chegada da denominada Web 2.0 (PRIMO, 2007), a Internet passou a ser 

considerada uma plataforma de interação social e transformou a maneira como as pessoas se 

comunicam e estabelecem relações entre si: através dos blogs, fotologs, salas de bate-papo, 

entre outros, constituindo-se em um novo ambiente em que o capital social pode ser 

encontrado e estudado, sobretudo porque nestes ambientes os usuários conectados deixam 

rastros (RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2015), que podem ser identificados e monitorados, 

gerando informações sobre os indivíduos. 

 Os sites de redes sociais – SRSs (RECUERO, 2009), tais como o Twitter, LinkedIn, 

Facebook e Instagram, tornaram-se ferramentas de grande importância para a produção e 

disseminação do capital social por meio da Internet, uma vez que reproduzem, no ambiente 

virtual, as conexões offline que os usuários possuem, possibilitando, também, estabelecer 

relações que não existem fora da Internet. Faz-se necessário destacar, no entanto, que os SRSs 

não são redes sociais propriamente ditas: 

Embora os sites de redes sociais atuem como suporte para as interações que 

constituirão as redes sociais, eles não são, por si, redes sociais. Eles podem 

apresentá-las, auxiliar a percebê-las, mas é importante salientar que são, em si, 



    

apenas sistemas. São os atores sociais, que utilizam essas redes, que constituem 

essas redes. (RECUERO, 2009, p. 103). 

 

 Ellison, Steinfield e Lampe (2007) afirmam que os sites de redes sociais, além de 

oferecer um meio alternativo para as pessoas se conectarem umas às outras, facilitam, 

também, a criação de novas ligações a partir do compartilhamento de interesses e objetivos de 

relacionamento realizado através dos perfis pessoais, provocando um aumento na 

sociabilidade. 

These new connections may result in an increase in social capital; for instance, a 

2006 Pew Internet survey reports that online users are more likely to have a larger 

network of close ties than non-Internet users, and that Internet users are more likely 

that non-users to receive help from core network members.
5
 (ELLISON; 

STEINFIELD; LAMPE, 2007, p. 1147). 

 

 Burke, Kraut e Marlow (2011), por sua vez, através de uma pesquisa com usuários do 

Facebook, chegaram à conclusão de que sites como este "may not strengthen already-strong 

relationships, but it can increase the value of less strong and nascent relationships"
6 

(p. 578), 

ou seja, as interações provenientes dos SRSs podem fortalecer conexões de laços fracos, 

inclusive no ambiente offline, uma vez que a constante comunicação online pode aproximar 

os usuários. 

 Dessa forma, Recuero (2012) considera que o capital social é afetado diretamente de 

acordo com o tipo de relação que se estabelece entre os atores sociais, de modo que os 

benefícios provenientes de cada situação podem ser "previstos" com base nesses parâmetros 

(ver figura 1). Nesta perspectiva, cada tipo diferente de investimento num site de rede social 

sempre irá gerar benefícios individuais e para a rede como um todo (RECUERO; BASTOS; 

ZAGO, 2015). 
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Figura 1 — Relação entre tipos de conexão, investimento e capital social 

 
Fonte: RECUERO, 2012, p. 611. 

 

 A partir do quadro proposto pela autora, é possível compreender como o capital social 

é gerado a partir dos sites de redes sociais e quais tipos de benefícios podem ser obtidos 

através de cada conexão específica. Essa relação é importante para compreender com que 

finalidade os atores sociais podem se utilizar do consumo de marcas no ambiente digital para 

produzir e aumentar seu capital social na Internet. 

 

2.3 Marketing e Consumo de Marcas 

 Após a popularização da Internet, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, uma 

das primeiras atividades que se desenvolveram no ambiente virtual foi o comércio online. 

Desde então, um sem-número de empresas passou a criar sites para divulgar seus produtos na 

rede mundial de computadores, conquistar novos clientes e, sobretudo, estabelecer a presença 

digital da marca. 

 A Web 2.0 tornou o ambiente virtual mais participativo e estreitou as relações entre 

consumidores e marcas, criando uma nova figura: o prosumer (MACHADO, 2010; KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010), indivíduo que não só recebe os conteúdos dos diversos 



    

meios, mas também produz seus próprios e os distribui para sua rede de contatos, atuando 

como uma espécie de "cocriador" virtual. 

 A possibilidade de fácil mensuração proporcionada pelos rastros de navegação 

deixados pelos usuários (RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2015) deu ao marketing um novo 

horizonte de alternativas para implementação de estratégias online, sobretudo nos ambientes 

controlados dos sites de redes sociais, tais como Facebook, Twitter e YouTube, plataformas 

nas quais é possível adquirir espaços para veiculação de publicidade por um preço menor do 

que o dos meios de comunicação convencionais, além de ser possível obter informações 

precisas acerca das impressões produzidas pelas campanhas veiculadas. 

 Neste contexto, o monitoramento (SILVA, 2010) dos sites de redes sociais passou a 

ser adotado como uma das principais ferramentas do processo de obtenção de informações 

sobre o público-alvo e para o delineamento de estratégias mais eficientes no ambiente digital. 

O processo de monitoramento é bastante amplo e engloba uma série de análises, que são 

observadas de acordo com as necessidades e objetivos do marketing, as quais agregam: 

[...] a coleta, armazenamento, classificação, categorização, adição de informações e 

análise de menções online públicas a determinado(s) termo(s) previamente 

definido(s) e seus emissores, com os objetivos de: (a) identificar e analisar reações, 

sentimentos e desejos relativos a produtos, entidades e campanhas; (b) conhecer 

melhor os públicos pertinentes; e (c) realizar ações reativas e pró-ativas para 

alcançar os objetivos da organização ou pessoa de forma ética e sustentável. 

(SILVA, 2010, p. 43). 

  

 No cenário de cooperação proporcionado pela cibercultura, em que empresas e 

público-alvo estão cada vez mais conectados através dos mais diversos meios e plataformas, o 

marketing 3.0 (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010) emerge como uma estratégia 

pensada com base na inteligência coletiva (LÉVY, 1999) tendo como objetivo potencializar a 

adesão das pessoas a uma determinada marca a partir dos princípios transmitidos por ela 

utilizando-se, para tanto, das redes sociais. 

 Ademais, a cultura participativa (JENKINS, 2009) e todas as transformações derivadas 

da convergência das mídias, inauguraram um novo panorama de interação entre os atores 

sociais, abrindo espaço para contribuições advindas do público. Reflexo disso, as empresas 

passaram a adotar como estratégia de comunicação o marketing de conteúdo
7
, que é baseado 

na abordagem de temas que podem ser apropriados e compartilhados pelos consumidores, 

gerando valor para estes e, ao mesmo tempo, uma imagem positiva para a marca. 
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 Este tipo de estratégia, em geral, provoca muito engajamento dos usuários, 

principalmente quando se trata de uma marca que possui uma imagem socialmente valorizada 

ou que é sinônimo de algum padrão positivo para a sociedade. Assim, podemos inferir que os 

usuários de SRSs utilizam sua relação com as marcas para produzir e aumentar seu capital 

social na Internet, uma vez que, ao associarem à própria imagem uma marca, conseguem 

agregar, mesmo que momentaneamente, aspectos simbólicos que estão ligados à experiência 

que aquele determinado produto/empresa proporciona. 

 

3. Metodologia 

Visando compreender como os usuários conectados através do Facebook se apropriam 

das marcas neste ambiente para a produção e aumento de seu capital social, iremos analisar a 

campanha denominada "Caça ao Tesouro - Paçoquita Cremosa" com o objetivo de 

exemplificar e discutir os conceitos abordados. 

 Para tanto, foram analisadas as postagens publicadas na fanpage da Paçoquita no 

Facebook, de junho a outubro de 2014, período no qual a campanha de lançamento do novo 

produto foi veiculada, buscando identificar padrões na comunicação dos usuários que 

transparecessem aspectos relacionados à produção e obtenção de capital social online. Além 

disso, foi realizado o monitoramento das reações dos indivíduos às mensagens, bem como das 

menções à página e da utilização de hashtags da campanha, com o objetivo de analisar o 

engajamento do público-alvo durante o período analisado. 

  

3.1 Descrição do Caso 

 A Paçoquita foi criada em 1986 e logo teve uma boa aceitação no mercado nacional, 

sendo hoje, praticamente um sinônimo do tradicional doce brasileiro à base de amendoim, a 

paçoca. Fabricada pela Santa Helena, ela é comercializada nas versões retangular, rolha, mini, 

bala mastigável, diet, zero, com aveia e cremosa, esta última lançada em julho de 2014
8
. 

 Anunciada oficialmente em junho daquele ano, mês das festividades de São João e São 

Pedro, a versão cremosa do famoso produto provocou muita expectativa entre as pessoas que 

já conheciam a Paçoquita tradicional, sobretudo porque no mercado brasileiro, até então, não 

existiam pastas de amendoim que agradassem tanto ao público, uma vez que as versões 

comercializadas no país se baseavam na receita original americana, que não tem um sabor 

muito comum ao paladar brasileiro. 
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 A estratégia original de divulgação do novo produto adotada pela empresa foi 

totalmente baseada no ambiente digital, com o lançamento de releases para a imprensa 

eletrônica, envio do produto para degustação a formadores de opinião e publicação de posts 

no site da empresa e nos perfis oficiais (fanpages) da marca no Facebook, Twitter e 

Instagram. 

 Durante todo o mês de junho de 2014 vários sites e influenciadores divulgaram 

informações sobre o produto, que só viria a ser comercializado a partir do mês seguinte no 

Brasil inteiro. Quando julho finalmente chegou e a Santa Helena deu início à campanha 

publicitária oficial da Paçoquita Cremosa, um problema de logística pôs em xeque toda a 

estratégia desenvolvida até então: as pessoas queriam comprar a novidade, porém não 

conseguiam encontrar o produto nos pontos de venda. 

 Dada a grande repercussão do lançamento à época, associada ao fato de que as pessoas 

estavam se mostrando frustradas por não conseguir encontrar o produto no mercado, a 

Paçoquita Cremosa começou a ganhar fama de "lenda urbana", virando inclusive motivo de 

piadas e comentários negativos na Internet. 

 Com a novidade chegando lentamente às prateleiras e o público demonstrando muita 

insatisfação com a empresa, a Santa Helena teve que agir para que a campanha de lançamento 

do novo produto, um potencial sucesso de vendas, não se tornasse um fracasso. Foi então que, 

aproveitando-se de todo o buzz gerado sobre a Paçoquita Cremosa até aquele momento, foi 

lançada, no início de agosto de 2014, a campanha "Caça ao Tesouro", visando estimular o 

público-alvo a sair "à caça" do novo produto e contornar o problema de distribuição 

enfrentado pela empresa. 

 A campanha contou com a criação de um hotsite, no qual eram publicados e 

atualizados os pontos de venda do produto em todo o território nacional; a publicação de posts 

com dicas divertidas sobre onde a Paçoquita Cremosa poderia ser encontrada; e uma ação de 

marketing direcionada ao público-alvo, que deveria, ao encontrar o novo produto, postar uma 

foto com as hashtags #acheiotesouro e #euautorizo, de forma pública, em algum site de rede 

social, como o Facebook, Twitter ou Instagram, para, como "recompensa", ter sua foto 

publicada na "Galeria dos Caçadores" (ver figura 2), álbum criado na fanpage oficial da 

Paçoquita no Facebook especialmente para esta ação. 

 

 

 

 

 



    

Figura 2 — "Galeria dos Caçadores" no Facebook 

 
Fonte: http://bit.ly/2fxZ857 

 

 A campanha "Caça ao Tesouro" estendeu-se pelos meses de agosto, setembro e 

outubro de 2014 e provocou um grande engajamento do público-alvo, movimentando as 

páginas oficiais da empresa na Internet e retomando a confiança e imagem positiva da Santa 

Helena, tornando, assim, a Paçoquita Cremosa um sucesso de vendas em todo o Brasil e este 

case um dos mais importantes e comentados na área de marketing digital do país naquele ano. 

 

3.2 Análise do Caso 

 Pode-se dizer que a grande adesão do público à campanha se deu por todo o cenário de 

expectativas formado anteriormente, no qual poucas pessoas tinham acesso ao produto e as 

que, finalmente, conseguiam comprá-lo eram tidas como privilegiadas, ou seja, pertencentes a 

um grupo de destaque. A linguagem utilizada, elevando o valor associado à Paçoquita 

Cremosa à categoria de "Tesouro", também foi de fundamental importância para que a 

comunicação cumprisse seu objetivo, tornando o produto um objeto de desejo. 

 Neste sentido, a utilização da hashtag da promoção (#acheiotesouro) servia para 

reforçar o pertencimento ao grupo dos "caçadores" e comunicar às demais pessoas que aquele 

indivíduo era digno de admiração perante os outros, tendo em vista a "façanha" que havia 

conseguido realizar (ver figura 3). Essa necessidade de validação do consumo através das 

relações sociais se dá em função deste ser construído socioculturalmente (CANCLINI, 2010) 

através do compartilhamento de sentido dos bens, podendo a posse de determinado objeto 

significar o vínculo a determinada posição social.



    

 

 Figura 3 — Utilização de hashtag da promoção 

 
Fonte: http://bit.ly/2g97Yox 

 

 Dessa forma, a "Galeria dos Caçadores", álbum criado no Facebook onde as 

melhores fotos enviadas pelos clientes e selecionadas pela equipe da Santa Helena eram 

postadas, serviu como elemento motivador para o público-alvo aderir à campanha (ver 

figura 4), uma vez que, os consumidores, ao associarem a Paçoquita Cremosa à própria 

imagem, conseguiam gerar e aumentar sua cota de capital social (BOURDIEU, 2015) 

em sua rede de conexões. 

 Ao terem suas fotos publicadas na galeria, muitas pessoas compartilhavam as 

imagens do álbum da Paçoquita em seu próprio perfil (ver figura 5), agregando, assim, 

mais valor à conquista e gerando sociabilidade, como pode ser percebido através do 

número de curtidas e comentários, geralmente acima da média, que essas fotos 

recebiam. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Figura 4 — Incentivo à participação 

 
Fonte: http://bit.ly/2fQdtaW

Figura 5 — Compartilhamento de foto 

 
Fonte: http://bit.ly/2fBpcw2 

 

 O capital social proveniente deste tipo de investimento nos sites de redes sociais 

pode ser traduzido em visibilidade, popularidade e autoridade (RECUERO, 2012), 

recursos muito importantes para a criação de uma representação positiva de si mesmo 

no ambiente virtual. Neste sentido, ao vincular a marca "Paçoquita Cremosa" à própria 

imagem, as pessoas pretendiam gerar mais capital social para si e, com isso, conquistar 

uma posição de destaque na sua rede de contatos. 

 Outro aspecto que podemos observar em relação aos investimentos que foram 

realizados pelos usuários dos SRSs visando à obtenção de capital social através da 

campanha da "Caça ao Tesouro" é o compartilhamento dos posts com dicas dos locais 

onde encontrar a Paçoquita Cremosa (ver figura 6). Esta prática tem a ver com as 

normas de confiança e reciprocidade (MARTINO, 2014; MATOS, 2009) que são 

estabelecidas através das redes sociais e que geram capital social, no caso, na forma de 

reputação e informação (RECUERO, 2012). 

 Mais comum que o compartilhamento de posts, porém com a mesma função no 

que diz respeito à obtenção de capital social, era a menção de amigos nos comentários 

das postagens publicadas pela página oficial da Paçoquita no Facebook (ver figura 7). 

Esta prática, além de estar ligada à noção de compartilhamento de recursos, provocava a 

mobilização da rede de conexões dos indivíduos, permitindo o acesso a informações 

"privilegiadas", assim como ajudava a impulsionar o alcance das publicações. O capital 

social gerado, neste caso, é expresso na forma de suporte social, cooperação e filtragem 

(RECUERO, 2012). 

 



 

Figura 6 — Compartilhamento 

 
Fonte: http://bit.ly/2g9aBH2 

Figura 7 — Menção de contatos 

 
Fonte: http://bit.ly/2fbXuCr

  

 O aumento do capital social dos indivíduos, através destas ações, pode ser 

percebido, então, por meio das manifestações de valorização "subjetivamente sentidas" 

(BOURDIEU, 2015, p. 76) a partir dos comentários escritos por outros indivíduos da 

rede social (ver figura 8), elevando o valor atribuído à representação daquela pessoa nos 

SRSs e gerando o sentimento de prestígio. 

 

 
Figura 8 — Aumento da percepção de valor 

 
Fonte: http://bit.ly/2fQdtYm 

 

 É interessante observar que o aumento da percepção de valor gerado pela 

repercussão da campanha incentivou, até mesmo, diversos estabelecimentos comerciais 

a agilizar a aquisição e disponibilização do produto nas prateleiras de suas lojas, como 

forma de atrair clientes e direcionar o processo de compra (ver figura 9), servindo 



 

também como forma de valorizar a loja (aumentar seu capital social), uma vez que 

poucos estabelecimentos tinham recebido a Paçoquita Cremosa até então. 

 
Figura 9 — Utilização por empresas 

 
Fonte: http://bit.ly/2g9pU2A 

 

 Assim, após a análise do case da campanha "Caça ao Tesouro - Paçoquita 

Cremosa", podemos dizer que os usuários de sites de redes sociais podem se utilizar da 

presença das marcas online como forma de produzir e aumentar o seu capital social no 

ambiente virtual de diversas maneiras: utilizando-se da imagem da marca propriamente 

dita, como forma de associação de valores, para o aumento da popularidade ou 

vinculação a um grupo socialmente valorizado; através da menção de contatos e 

compartilhamento de informações, objetivando o ganho de reputação e autoridade; bem 

como por meio do aumento na percepção de valor, chancelada por outros membros da 

rede social da qual o indivíduo faz parte. 

 

4. Conclusão 

A partir dos conceitos abordados e do estudo de caso realizado foi possível 

identificar como e com quais finalidades os usuários dos sites de redes sociais podem se 

apropriar das marcas e de suas estratégias no ambiente virtual visando produzir e 

aumentar o capital social diante da sua rede de conexões. 

As interações registradas entre os usuários do Facebook através dos posts 

ligados à campanha "Caça ao Tesouro" possibilitaram observar diversos aspectos que 

levam à geração de capital social por meio da Internet, como, por exemplo, o desejo de 

pertencimento a um grupo socialmente valorizado, ou seja, dotado de muito capital 



 

social, no caso, a "Galeria dos Caçadores" de Paçoquita Cremosa, por meio da 

associação direta com a marca da empresa. 

Além disso, através do compartilhamento de posts, foi possível perceber, 

também, qual tipo de capital social os indivíduos que se envolviam na campanha 

desejavam obter, tal como inferido por Recuero (2012) no quadro de associações entre 

conexões, tipos de investimento e o capital social gerado, dos quais se destacaram a 

busca por: popularidade, visibilidade, reputação e autoridade; elementos expressos 

através do número de curtidas e do conteúdo dos comentários realizados pelos sujeitos 

conectados aos atores sociais analisados. 

O monitoramento das menções a outros indivíduos nos posts relacionados à 

campanha da Paçoquita Cremosa permitiu, ainda, notar aspectos próprios das redes 

sociais que também são fator de produção do capital social, como a construção de 

relações de confiança e reciprocidade, que servem à composição de uma imagem 

positiva e obtenção de prestígio para os membros dos SRSs. 

O aspecto mais interessante percebido através do estudo de caso foi, sem dúvida, 

a utilização do capital social, associado à Paçoquita Cremosa, por outras empresas além 

da Santa Helena, como fator para o engajamento do seu público-alvo, de modo a elevar 

a percepção de valor de um determinado estabelecimento comercial apenas por ele 

disponibilizar o acesso ao novo produto da marca. 
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