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RESUMO 

 

Influência de fatores sociais no processo decisório: experimentos no aplicativo 
Bike Race 

 

Diversos comportamentos não previstos no modelo microeconômico neoclássico são 

conhecidos e estudados pela academia. Nesta dissertação, procurou-se quantificar 

efeitos de nonstandard decision making, em especial peer effects, nos usuários do 

aplicativo Bike Race. Dois experimentos foram configurados no aplicativo e grupos de 

controle e tratamento foram estabelecidos. Os resultados obtidos permitem concluir 

que usuários do Bike Race apresentam comportamentos de nonstandard decision 

making e potencialmente tem suas decisões afetadas por fatores sociais. Um dos 

experimentos evidenciou que, quanto maior a rede de amigos no Facebook, maior o 

nível de afetação dos usuários. 

Palavras-chave: Behavior Economics. Decision Sciences. Peer Effects.



 

 

 

ABSTRACT 

Decision making influenced by social factors: experiments in the Bike Race 
software 

Several behaviors not foreseen in the neoclassical microeconomic model are known 

and studied by the academy. In this dissertation, we tried to quantify effects of 

nonstandard decision making, especially peer effects, in the users of the Bike Race 

software. Two experiments were set up in the software and control and treatment 

groups were established. The results obtained allow us to conclude that Bike Race 

users have nonstandard decision making behaviors and their decisions are potentially 

affected by social factors. One of the experiments showed that the higher the quantity 

of Facebook friends, the greater the level of users’ affectation. 

Keywords: Behavior Economics. Decision Sciences. Peer Effects 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O modelo microeconômico neoclássico prevê que indivíduos maximizam a utilidade 

racionalmente e que suas ações são regidas por interesse próprio (FISHBURN, 1970). 

Becker (1993), em seu discurso para o Nobel, sugere que o comportamento humano 

é regido por um conjunto muito mais rico de valores e preferências que somente o 

interesse próprio. Diversos comportamentos não previstos no modelo 

microeconômico neoclássico são conhecidos e estudados pela academia 

(DELLAVIGNA, 2009). Plous (1993) questiona quais são os motivadores psicológicos 

que direcionam indivíduos, especialmente num contexto de excesso de informação. 

 

Asch (1951) conduziu experimentos que observaram alterações no processo de 

escolha dos indivíduos ocasionadas por fatores sociais. Tais experimentos indicaram 

que agentes tem suas decisões afetadas pelo anseio de social conformity. Deutsch e 

Gerard (1955) sugerem tipos diferentes de influência social: a normativa e 

informacional. Falk (2006), Powell (2005), Bursztyn (2012) e outros evidenciaram que 

indivíduos são sujeitos a peer effects. 

 

Nesta dissertação, procurou-se avaliar potenciais efeitos de nonstandard decision 

making, em especial peer effects, nos usuários do jogo Bike Race para sistemas 

Android. No jogo, espera-se que usuários selecionem fases e motos para concluir 

diferentes fases em diferentes mundos. Dois experimentos foram configurados no 

aplicativo e grupos de controle e tratamento foram estabelecidos. No experimento 1, 

usuários do grupo de tratamento, ao escolher um mundo para jogar, visualizam uma 

tag indicando uma quantidade fictícia de usuários jogando a fase naquele momento. 

No experimento 2, usuários conectados ao Facebook visualizam uma tag indicando 

uma determinada quantidade de amigos fictícia que possuem determinada moto. Em 

ambos experimentos, usuários do grupo de controle não visualizam as tags. 

 

As evidências dos experimentos são estatisticamente significativas indicando que 

usuários do aplicativo potencialmente são influenciados por fatores sociais. No 

primeiro experimento, as fases com a marcadas com a tag foram mais selecionadas. 

No segundo experimento, as motos marcadas com a tag foram igualmente mais 
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selecionadas. A quantidade de amigos apresentou correlação positiva com o tamanho 

do impacto da tag no segundo experimento. 

 

 

2 AMBIENTE DO TESTE: BIKE RACE 
 

Bike Race é um jogo eletrônico para celulares disponível em sistemas operacionais 

Google Android a Apple iOS. No jogo, o usuário controla uma moto virtual com 

comandos de toques na tela e comandos do acelerômetro. Os experimentos foram 

realizados na versão de jogo para o sistema Android nos seguintes modos de jogo: 

 

- Single Player: no modo de jogo single player, o usuário tem disponíveis 22 

mundos, sendo que cada mundo é composto por 8 fases únicas. Os mundos 

são disponibilizados conforme o progresso do usuário no jogo, de modo que 

não é permito escolher o mundo “n” antes de obter uma pontuação mínima no 

mundo “n-1”. Ao concluir uma fase de um mundo, o usuário recebe uma 

avaliação entre 0 e 3 estrelas, de acordo com o tempo obtido; 

 

- Multiplayer assíncrono: os usuários competem em partidas assíncronas. O 

adversário é escolhido aletoriamente ou através da lista de amigos no 

Facebook; 

 

Estima-se que o aplicativo para Android tenha 2 milhões de novos usuários mensais 

(SENSORTOWER, 2017). Os recursos computacionais implementados no Bike Race 

permitem que usuários novos e velhos sejam sorteados aleatoriamente em grupos 

com comportamentos distintos. Nos casos avaliados, uma parcela dos novos usuários 

foi dividida em grupos de Controle e grupos de Teste para cada um dos experimentos. 

Cada usuário é escolhido para um grupo uma única vez, sendo que não é possível a 

alternância entre grupos. 

 

Um diferencial da metodologia utilizada nos experimentos é a ausência de um 

aplicador do teste e a ausência de um ambiente de experimento formal. Zajonc (1965) 

afirma que efeitos de social facilitation afetam o comportamento de um indivíduo, 

sendo que a mera presença de outros pode fornecer pistas quanto a respostas 
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apropriadas ou inadequadas. Assim, possivelmente, os resultados têm uma chance 

menor de estarem enviesados. 

 

 

3 EXPERIMENTOS 
 

O aplicativo Bike Race possui em seu código fonte recursos que permitem avaliar 

algumas ações dos usuários. Em linhas gerais e simplificadamente, ao completar uma 

ação (p.ex.: iniciar uma corrida), o aplicativo envia uma notificação de Evento para um 

servidor remoto identificando o usuário que enviou a ação com um código único e 

detalhando a ação (p.ex.: usuário “i” iniciou uma corrida single player com a moto “j” 

no horário “h”). Os recursos técnicos envolvidos são complexos e não serão discutidos 

nesta dissertação. Parte da análise envolveu acessar e tratar os dados salvos nos 

servidores. 

 

 

3.1 Experimento 1: seleção de fases 
 

O experimento 1 foi configurado na “Tela de Seleção de Fases”. Nos primeiros 6 

mundos do modo de jogo single player, usuários selecionados aleatoriamente 

visualizam uma tag com uma indicação fictícia da quantidade de jogadores jogando 

aquela fase naquele momento. Tais usuários foram agrupados no grupo de teste. 

 

Nos mundos elegíveis, cada vez que os usuários do grupo de teste acessam a tela de 

seleção de fases, aleatoriamente, as fases 1, 4, 5 e 8 apresentam a tag com três 

diferentes indicações aleatórias da quantidade de jogadores jogando aquela fase 

naquele momento: 5 a 10, 500 a 600 e 18 mil a 21 mil. As figuras abaixo ilustram os 

casos entre 18 mil a 21 mil: 
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Figura 1: Posições possíveis de exibição da tag no Experimento 1 

 

O objetivo do experimento foi avaliar se usuários tem o padrão de escolha de fases 

alterado pela presença da tag e medir se a influência da tag varia conforme com o 

número indicado na mesma. Como não existe nenhum benefício racional em jogar as 

fases marcadas, alterações no padrão de escolha de fases no grupo de teste são um 

indício de peer effects. 

 

Entre 15-dez-2016 e 14-jan-2017, 285.804 novos usuários integraram o grupo de 

controle e 285.364 integraram o grupo de teste. A distribuição geográfica dos usuários 

se dá conforme a distribuição dos downloads, sendo que usuários americanos 

compõe aproximadamente 30% dos usuários. 

 

 

3.2 Experimento 2: seleção de motos 
 

O experimento 2 foi configurado na “Tela de Seleção de Motos”. Usuários 

selecionados aleatoriamente para o teste visualizam uma tag em uma de quatro motos 

elegíveis (Ghost, Ninja, Retro e Ultra), de um total de 17 a 70 motos disponíveis na 

loja. A quantidade de motos varia conforme a evolução do usuário no jogo. 

 

A tag indica uma quantidade fictícia de amigos do Facebook que possuem a moto. 

Embora a quantidade de amigos que possuem a moto seja fictícia, a quantidade real 
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de amigos do Facebook foi utilizada para povoar os valores da tag no experimento 

2, de modo que a quantidade de amigos exibida na tag segue a regra: 

 

𝑛. 𝑎𝑚𝑖𝑔𝑜𝑠)*+ =
-.*./+0123456778

9
+ 1. 

 

O número exibido corresponde a parte inteira da fórmula e a moto marcada pela tag 

varia a cada 24h. 

 

Entre 15-dez-2016 e 14-jan-2017, 4.413 novos usuários integraram o grupo de 

controle e 4.362 integraram o grupo de teste. A distribuição geográfica dos usuários 

se dá conforme a distribuição dos downloads, sendo que usuários americanos 

compõe aproximadamente 30% dos usuários. A quantidade de usuários nos grupos é 

bastante reduzida quando comparada ao experimento 1 pois somente usuários que 

permitiram ao aplicativo acessar dados do Facebook foram considerados elegíveis a 

participar do experimento. 

 

 
Figura 2: Exemplo de exibição da tag no Experimento 2 
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4 RESULTADOS 
 

Para avaliar os experimentos, diversas regressões foram conduzidas e analisadas. 

Nesta dissertação, utilizou-se a seguinte convenção para indicar os diferentes níveis 

de significância das regressões:  

0:  ***  

0,001:  ** 

0,01:  * 

0,05: . 

0,10: ‘ ’ 

 

A cada apresentação de resultados, são discutidas hipóteses racionais e non standard 

potencialmente observadas. 

 

 

4.1 Resultados experimento 1 
 

4.1.1 Resultados experimento 1: parte 1 
 

A implementação do experimento 1 não permitiu comparar o momento exato em que 

as fases escolhidas no grupo de Controle e no grupo de Teste. Alternativamente, 

comparou-se a quantidade de partidas iniciadas nas posições elegíveis (fases 1, 4, 5 

e 8 dos “n” mundos) e não elegíveis (fases 2, 3, 6 e 7 dos “n” mundos) para exibição 

da tag. Este resultado carrega uma grande quantidade de ruído, uma vez que o 

usuário, ao concluir uma fase, pode iniciar outra imediatamente sem voltar para a Tela 

de Seleção de Fases. Somente para o grupo de Teste coletaram-se dados sobre o 

momento exato em que os usuários selecionam as fases com indicações da fase 

selecionada para jogar e da fase marcada pela tag. 

 

Os resultados exibidos na tabela 1 referem-se aos eventos de partidas iniciadas 

enviados por usuários nos grupos de Controle e de Teste no período da análise (15-

dez-2016 a 14-jan-2017). 
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Grupo 
Partida realizada 

nas posições 
elegíveis para a tag? 

Total de 
partidas Proporção 

Total de 
Escolhas de 

Fases 

Controle 
Sim 11.705.338 p1 = 50,61% 

Não disponível 
Não 11.424.177 49,39% 

Teste 
Sim 11.599.299 p2 = 50,83% 

2.153.200 
Não 11.219.149 49,17% 

 

Tabela 1: sumário das corridas experimento 1 

 

Com 𝐻=: 𝑝@ = 𝑝9e 𝐻*: 𝑝@ ≠ 𝑝9 e assumindo que as proporções são aproximadas pela 

distribuição normal, obtém-se z = -15,266. Assim, rejeita-se a hipótese nula (Pr(>|z|) 

=  2e-16 ***). É possível inferir que a tag aumenta a proporção da quantidade de 

partidas em fases onde a tag é exibida em 0,44% (ou p2 / p1 -1). Importante ressaltar 

que este resultado considera a quantidade total de partidas realizadas. 

 

Como o usuário, ao concluir uma partida, é capaz de iniciar uma nova partida sem 

retornar para a Tela de Seleção de Fases, utilizou-se o método de variáveis 
instrumentais para avaliar o impacto da tag no momento em que é exibida.  

 

Considerando (i) que a escolha das fases em ambos os grupos de Controle e de Teste 

pode ser explicada por um modelo linear 𝑌 = 𝛽𝑋 + 𝑈; (ii) que o impacto da tag no 

grupo de Teste pode ser modelado como uma variável instrumental Z onde 𝑋 = 𝛾𝑍 +

𝑉; (iii) que Z é não correlacionado com 𝑈 e (iv) que no grupo de Teste, foram realizadas 

2.153.200 escolhas de fases, ou 9,44% das partidas jogadas neste grupo, é possível 

inferir tag aumenta a seleção de fases tagged em 4,7% (4.7% = =.LL%
M.LL%

). 

 

Discussão dos resultados  
 

Sob a ótica racional, o aumento da escolha das fases tagged no grupo de Teste pode 

ser justificada pela informação adicional que o usuário supõe que a tag proporciona: 

a fase com a tag supostamente é a mais jogada naquele momento, e, portanto, deve 

ser a que provê maior utilidade dentre as candidatas. Neste contexto, a utilidade pode 

ser interpretada como a diversão que a fase é capaz de proporcionar.  
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Como as fases tagged são escolhidas de acordo com sua posição de forma aleatória, 

espera-se que o usuário racional, após sucessivas escolhas de fases, aprenda que 

uma fase tagged não provê maior utilidade na média e, portanto, deva desconsiderar 

a informação que a tag proporciona. Observando-se a proporção de fases elegíveis e 

não elegíveis jogadas nos grupos de Controle e de Teste ao longo dos primeiros 10 

dias de vida dos usuários, observa-se que o aumento da quantidade de partidas nas 

fases tagged não diminui com o tempo, de modo que a hipótese racional não é capaz 

de explicar os efeitos observados pela introdução da tag. 

 

 

Gráfico 1: razão entre a quantidade de partidas em Fases Elegíveis para exibição da tag 
jogadas no grupo de Teste e grupo de Controle (referenciado em 0) 

 

Sob a ótica comportamental, peer effects e framing potencialmente são introduzidos 

pela tag. Relativamente aos potenciais peer effects, o fato do usuário supor que há 

outros usuários jogando determinada fase naquele momento pode gerar efeitos de 

social learning (onde o usuário aprende com a escolha dos peers) (BURSZTYN, 

2012), social utility (onde o simples fato de jogar a fase entendida como mais popular 

aumenta a utilidade do usuário, uma vez que estará se equiparando com demais 

usuários) (BURSZTYN, 2012) e peer pressure (onde existe um anseio em sentir-se 

parte do grupo de usuários indicado pela tag) (POWELL, 2005; FALK, 2006). 

 

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dias de vida

Razão entre a quantidade de partidas em Fases Elegíveis para exibição da tag 
jogadas no grupo de Teste e grupo de Controle (referenciado em 0)
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Relativamente aos potenciais efeitos de framing, é possível que os usuários 

interpretem a tag como uma informação complementar a decisão que devem tomar. 

Equiparando-se o momento da escolha de fases a perguntas textuais, no grupo de 

Controle a pergunta seria “Qual das fases deseja jogar?”. No grupo de Teste, a 

pergunta seria “Qual das fases deseja jogar? Existem N usuários jogando a fase X 

neste momento”. Se não houvesse viés comportamental, a resposta dos usuários 

seria a mesma nos dois casos (TVERSKY e KAHNEMAN, 1985, 1986). 

 

Para entender quais efeitos comportamentais estão agindo sobre usuários, mais 

testes são necessários: dever-se-ia testar outro tipo de indicação substituindo a tag 

(por exemplo, uma estrela, conforme figura abaixo). Com isso, seria possível inferir 

em que medida os resultados observados neste experimento são por fatores sociais 

e em que medida são pelo fato da tag induzir o usuário, numa espécie de sensorial 

framing (TVERSKY e KAHNEMAN, 1985, 1986). 

 

 

Figura 3: exemplo de potencial substituto da tag atual para testes complementares 

 

 

4.1.2 Resultados experimento 1: parte 2 
 

Dentro do grupo de teste, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

 Fase 1 Fase 4 Fase 5 Fase 8 Outras 
fases TOTAL 

Fases 
escolhidas 838.591 194.637 192.805 267.945 659.222 2.153.200 

Frequência 38,95% 9,04% 8,95% 12,44% 30,62% 100,00% 
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Avaliou-se o impacto da tag dentre os dados do grupo de Teste com um modelo 

multinominal logístico onde o sucesso 𝜂 (escolha da fase coincide com a tag exibida) 

conforme modelo abaixo: 

 

𝜂/ = 	𝛼/ + 𝛾)*+𝑋/ 

 
 Estimativa (log odds) Std Error t-value Pr(>|t|) 

level_1:(intercept) 0,2240 0,0017 130,059 2e-16 *** 

level_4:(intercept) -1,2370 0,0026 -469,762 2e-16 *** 

level_5:(intercept) -1,2464 0,0026 -471,714 2e-16 *** 

level_8:(intercept) -0,9174 0,0024 -390,13 2e-16 *** 

tag 0,0662 0,0020 33,262 2e-16 *** 

Tabela 2: resultado da regressão da segunda parte do experimento 1 

 

O resultado da regressão multinomial logística utilizando somente os dados do grupo 

de Teste indica que a tag aumenta a chance de fase ser escolhida em 

aproximadamente 7%, mesma ordem de grandeza do resultado obtido anteriormente.  

O resultado é estatisticamente significativo. 

 

Discussão dos resultados  
 

Uma vez que os resultados da parte 2 devem-se aos mesmo fatores que os resultados 

da parte 1, as hipóteses racionais e comportamentais que os justificam são as 

mesmas discutidas na seção anterior. 

 

 

4.1.3 Resultados experimento 1: parte 3 
 

Para avaliar se o numeral da tag é capaz de variar sua influência, estimou-se o 

seguinte modelo logit, onde 𝜂 é binário e representa o sucesso da tag (referenciado 

na tag que exibe numerais em dezenas): 
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𝜂/ = 	𝛼 + 𝛾)*+.QR-)R-*𝑋@ + 𝛾)*+../ST*U𝑋9 

 
 Intercepto tag_centena tag_mil 

Estimativa (log odds) -1,5029 -0,0089 -0,0124 

Probabilidade 22,2% 99,1% 98,8% 

Std Error 0,00306 0,00433 0,00433 

Pr(>|z|) 2e-16 *** 0,04102 * 0,00426 ** 

Tabela 3: resultado da regressão da terceira parte do experimento 1 

 

 

Figura 4: exemplos de tags de dezena, centena e milhar 

 

Portanto, é possível inferir que aumentar o numeral exibido na tag piora 

marginalmente sua influência. Os resultados são significativos a 5%. 
 

Discussão dos resultados 
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Sob snob effect (LEIBENSTEIN, 1950) as fases supostamente menos jogadas são 

mais atrativas, potencialmente afetando o comportamento dos usuários. Sob uma 

ótica evolucionista, tipicamente, primatas são capazes de se relacionar em grupos de 

aproximadamente 150 (DUNBAR, 1992), de modo que o grupo das dezenas, com 

indicação de usuários na tag variando entre 5 a 10, apresentou a menor distância do 

número de Dunbar, lembrando que no grupo das centenas a indicação de usuários na 

tag variava entre 500 e 600, enquanto que no grupo dos milhares a indicação variava 

entre 18 e 21 mil. 

 

Um próximo passo nas análises seria acrescentar um novo caso no grupo de Teste 

onde a indicação de usuários na tag variasse aleatoriamente entre 140 e 160, próximo 

ao número de Dunbar. Se este fosse o subgrupo que mais afetasse o usuário, então 

seria possível inferir que a hipótese evolucionista está correta. Por outro lado, se o 

caso com menos usuários indicados na tag continuasse apresentando o maior nível 

de afetação do usuário, poderíamos inferir que a hipótese de snob effect está correta. 
 

 

4.2 Resultados experimento 2 
 

4.2.1 Resultados experimento 2: parte 1 
 

No período do teste, os usuários do grupo de teste (com exibição da tag) realizaram 

11.227 escolhas de motos, enquanto que usuário do grupo de controle realizaram 

12.041 escolhas de motos. Para cada uma das tags (Ghost, Ninja, Retro e Ultra) 

possíveis, observou-se o seguinte padrão: 

 

 

  Ghost Total Proporção 
Teste: Tag_Ghost 311 2,862 10.87% 

Controle 1,197 12,041 9.94% 
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  Ninja Total Proporção 
Teste: Tag_Ninja 205 2,851 7.19% 

Controle 771 12,041 6.40% 

 

 

  Retro Total Proporção 
Teste: Tag_Retro 317 2,762 11.48% 

Controle 1,197 12,041 9.94% 

 

 

  Ultra Total Proporção 
Teste: Tag_Ultra 40 2,752 1.45% 

Controle 109 12,041 0.91% 

 

Para cada uma das tags possíveis, realizou-se uma regressão logit que compara o 

sucesso de escolha da moto com tag no grupo de controle e no grupo de teste: 

 

𝜂 = 	𝛼 + 𝛾)*+..0)0𝑋@ 

 

Os resultados para cada uma das regressões seguem: 

 

  Ghost.tag Ninja.tag Retro.tag Ultra.tag 
Intercepto (log odds) -2,20345 -2,6821 -2,20345 -4,69265 
Probabilidade 0,1104 0,0684 0,1104 0,0092 
Std Error 0,0245 0,0299 0,0245 0,0773 
Pr(>|z|)  <2e-16 *** <2e-16 *** <2e-16 *** < 2e-16 *** 
      
Dummy.tag (log odds) 0,0990 0,1243 0,1606 0,4761 
Lower bound (2.5%) -0,0297 -0,0319 0,0326 0,1160 
Upper bound (97.5%) 0,2247 0,2757 0,2856 0,8119 
Probabilidade 1,1041 1,1324 1,1742 1,6098 
Std Error 0,0649 0,0784 0,0645 0,1770 
Pr(>|z|)  0,127 0,113 0,0128 * 0,0071 ** 

Tabela 4: resultado das regressões da primeira parte do experimento 2 
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Considerando somente os resultados significativos a 5%, é possível inferir que a tag 

aumenta a chance de escolha da moto entre 17% e 61%. Cabe ressaltar que a moto 

Ultra raramente é escolhida em ambos os grupos de controle e teste, já que se trata 

da moto mais cara do jogo (US$ 30). Importante observar que mesmo os resultados 

significativos a 5% possuem largo intervalo de confiança, de modo que mais dados 

são necessários para melhor avaliar o impacto da tag. 

 

Discussão dos resultados 
 

Sob a ótica racional, o aumento da escolha das motos tagged no grupo de Teste pode 

ser justificada pela informação adicional que o usuário supõe que a tag proporciona: 

a moto com a tag supostamente apresenta alguma vantagem sobre as demais. 

 

Optou-se por analisar o comportamento observado na taxa de utilização da moto 

Retro, uma vez que os resultados observados são significativos a 5% e por tratar-se 

de uma moto bastante acessível, sendo disponibilizada gratuitamente ao usuário após 

poucas partidas, diferentemente da moto Ultra, cuja aquisição exige o desembolso de 

US$ 30. 

 

Após sucessivas escolhas de motos, espera-se que o usuário racional aprenda que a 

moto Retro não oferece nenhum benefício sobre a moto padrão e deva desconsiderar 

a informação que a tag proporciona (de fato, os atributos de todas as motos são 

explícitos na Tela de Seleção de Motos). Observando-se a razão entre a taxa de 

escolha da moto Retro no grupo de Teste e a taxa de escolha no grupo de Controle 

ao longo dos primeiros dias de vida do usuário, observa-se que o aumento da taxa de 

escolha da Retro não diminui com o tempo, de modo que a hipótese racional não é 

capaz de explicar os efeitos observados pela introdução da tag. 
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Gráfico 2: razão entre a quantidade de escolhas da moto Retro quando esta é tagged no grupo 
de Teste e grupo de Controle (referenciado em 0) 

 

Sob a ótica comportamental, peer effects e framing potencialmente são introduzidos 

pela tag. Relativamente aos potenciais peer effects, o fato do usuário supor que há 

amigos que possuem determinada moto pode gerar efeitos de social learning, social 

utility (onde o simples fato de escolher a moto que seus amigos possuem aumenta a 

utilidade do usuário, uma vez que estará se equiparando com seus pares) 

(BURSZTYN, 2012) e peer pressure (onde existe um anseio em sentir-se parte do 

grupo de usuários indicado pela tag) (POWELL, 2005; FALK, 2006). 

 

Relativamente aos potenciais efeitos de framing, é possível que os usuários 

interpretem a tag como uma informação complementar a decisão que devem tomar. 

Equiparando-se o momento da escolha de motos a perguntas textuais, no grupo de 

Controle a pergunta seria “Com qual das motos deseja jogar?”. No grupo de Teste, a 

pergunta seria “Com qual das motos deseja jogar? N amigos possuem a moto X”. Se 

não houvesse viés comportamental, a resposta dos usuários seria a mesma nos dois 

casos (TVERSKY e KAHNEMAN, 1985, 1986). 

 

Para entender quais efeitos comportamentais estão agindo sobre usuários, mais 

testes são necessários: dever-se-ia testar outro tipo de indicação substituindo a tag 
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(por exemplo, uma estrela, conforme figura abaixo). Com isso, seria possível inferir 

em que medida os resultados observados neste experimento são por fatores sociais 

e em que medida são pelo fato da tag induzir o usuário, numa espécie de sensorial 

framing (TVERSKY e KAHNEMAN, 1985, 1986). 

 

 

Figura 5: exemplo de potencial substituto da tag atual para testes complementares 

 

 

4.2.2 Resultados experimento 2: parte 2 
 

Avaliou-se se a quantidade de amigos exibida na tag influencia o processo decisório 

dos usuários através de um modelo logit na forma 𝜂 = 	𝛽= + 𝛽@𝑋@, onde 𝜂 representa 

o sucesso da tag (ou seja, usuário escolheu uma moto marcada) e 𝑋@ representa a 

quantidade de amigos exibida na tag: 

 

 

 

 Intercepto Beta_1 

Estimativa (log odds) -2,6375 0,0076 

Probabilidade 0,0715 1,00766 

Std Error 0,0366 0,0030 

Pr(>|z|) < 2e-16 *** 0,00976 ** 

Tabela 5: resultado da regressão da segunda parte do experimento 2 
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O resultado é estatisticamente significativo e permite inferir que a cada 10 amigos o 

sucesso da tag aumenta em aproximadamente 8%. A distribuição da quantidade de 

amigos apresentadas a tag é bastante concentrada, conforme tabela abaixo:  

 

 Mín 1Q Mediana Média 3Q Máx 

Quantidade de 
amigos exibida na tag 1.0 1.0 3.0 6.5 6.0 93.0 

 

Importante lembrar que a quantidade de amigo exibida na tag é uma função da 

quantidade real de amigos do Facebook (𝑛. 𝑎𝑚𝑖𝑔𝑜𝑠)*+ =
-.*./+0123456778

9
+ 1, sendo 

sempre utilizada a parte inteira). 

 

Discussão dos resultados 
 

Como os integrantes dos grupos de Teste e de Controle obrigatoriamente possuíam 

contas no Facebook, as evidências do experimento implementado permitem concluir 

que, quanto maior a quantidade de amigos, maior será a relevância dada à quantidade 

de amigos, como se a quantidade de amigos representasse o capital social. Os 

resultados obtidos corroboram com os resultados de Manago (2012), onde 

evidenciou-se que, quanto mais amigos um usuário do Facebook possui, maior será 

o nível de satisfação deste usuário com a rede social. Os resultados têm validade 

interna, ou seja, são válidos para usuários do Facebook.  

 

 

5 CONCLUSÃO 
 

Os resultados obtidos permitem concluir que usuários do Bike Race potencialmente 

apresentam comportamentos de nonstandard decision making e, em alguma medida, 

potencialmente são afetados por fatores sociais. Quanto maior a rede de amigos no 

Facebook, maior o nível de afetação dos usuários. Este trabalho complementa demais 

estudos de vieses comportamentais. Tal qual afirma Plous (1993, p.204), há 

evidências que “mesmo quando os tomadores de decisão agem sozinhos, eles 

costumam adaptar seu comportamento antecipando como ele será avaliado por 

outros”. 
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Kopcke (2004, p.3) aponta para “necessidade de remodelar o homem econômico para 

refletir o que sabemos [...] sobre a complexidade do comportamento humano” e 

lembram que os insights trazidos pela economia comportamental ainda não estão 

devidamente integrados nos modelos econômicos, nas projeções e nas decisões de 

políticas econômicas. 

 

Numa sociedade caracterizada pelo excesso de informação e de possibilidades de 

consumo (TOFFLER, 1970), aprofundar o conhecimento do processo decisório dos 

indivíduos possibilitará ao formulador de políticas públicas melhor otimizar o bem-

estar da sociedade e enriquecerá o processo decisório dos agentes. 
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ANEXOS 
 

 
Figura 6: Tela principal do Bike Race 

 

 

 

 
Figura 7: Tela de seleção de mundos do modo single player 
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Figura 8: Tela de seleção de fases do mundo “Dunes” no modo de jogo Single Player no grupo 

de Controle 

 

 

 

 

 
Figura 9: Tela de seleção de motos no grupo de Controle 
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Figura 10: Instruções dos controles da moto 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: tela de jogo 


