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RESUMO 

O objetivo desta tese é contribuir com a análise das emoções, a partir dos papéis da 

valência e da excitação emocional, como influenciadoras do compartilhamento de 

informação entre consumidores online. Pessoas compartilham conversando ou 

utilizando ferramentas de compartilhamento de conteúdo na internet, como as redes 

sociais virtuais. O compartilhamento de conteúdo na internet leva a uma maior 

difusão, fazendo com que eles se viralizem, ou seja, sejam retransmitidos diversas 

vezes, atingindo diferentes públicos (HO; DEMPSEY, 2010). Ainda há dúvidas na 

literatura sobre as causas desta viralização, e o quanto as emoções influenciam o 

processo, particularmente se as pessoas tendem a compartilhar mais o que lhes é 

positivo, o que lhes causa mais excitação (BERGER; MILKMAN, 2012) ou se há um 

perfil específico de consumidor que se engaja mais nessas ações, como os chamados 

advogados de marca, e como tal perfil se comporta. Para investigar isso, foram 

conduzidos quatro experimentos: o primeiro comparou a propensão a compartilhar 

notícias de valências emocionais e excitações diferentes, o segundo relacionou a 

propensão a compartilhar propagandas e notícias com valências diferentes, o terceiro 

analisou como advogados de marca declarados agem com relação a conteúdo de 

diferentes valências e o quarto comparou a propensão a compartilhar de propagandas 

com diferentes valências e estímulos ao compartilhamento (nenhum, dica de um 

amigo ou participação em um sorteio). Os conteúdos de valência positiva que 

geraram maior excitação ou tidos como mais úteis seriam mais compartilhados, 

enquanto advogados de marca deram ênfase em suas respostas ao conteúdo 

negativo, negando-o, justificando-o ou se abstendo, e foram mais intensos ao 

reclamar de problemas que eles próprios sofreram. Os principais achados desta tese 

são que a) conteúdo online de valência positiva e de alta excitação tem maior 

probabilidade de ser compartilhado, porém b) conteúdo online de valência negativa é 

tido como mais útil e gera maior excitação. Além disso, c) se o conteúdo for referente 

a uma marca com que o consumidor é engajado, ele reagirá com respostas mais 

circunstanciadas e d) se o conteúdo lhe for indicado por um amigo, ele tem maior 

chance de compartilhar. A principal contribuição desta tese é auxiliar na 

compreensão, teórica e gerencial, do compartilhamento entre usuários, avaliando o 
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impacto de conteúdo excitante ou útil, seja de valência positiva ou negativa, 

permitindo às organizações dimensionar seus esforços de comunicação e de 

relacionamento com clientes, com vistas a selecionar as abordagens mais adequadas 

às mensagens. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the roles of emotional arousal and valence as influencers 

of the level of information sharing propensity among online consumers. People share 

content both talking about and by using an online social network. Sharing leads to 

greater diffusion of different content, making the same to come viral, reaching many 

audiences (Ho; Dempsey, 2010). Studies have identified that positive, useful or 

exciting content go viral more likely than others do (Berger; Milkman 2012). Moreover, 

some people used to share more than others did. Some authors call them brand 

advocates. To examine this, four experiments were performed: the first compared the 

propensity to share news in different valences and arousal levels (2x2); the second 

compared the propensity to share among news and advertisements with different 

valences (2x2); the third compared how self-declared brand advocates respond to 

content of different valences; and The fourth compared the propensity to share 

advertisements with different marketing stimuli to share (none, tip from a friend or 

participation in a contest) and positive and negative (3x2) valences. The main findings 

were: a) The more positive and emotionally charged online content were, the more 

propensity to share they have had; however, b) negative content were considered 

more useful and more emotionally charged. Moreover, c) if the content were about a 

brand which the consumer is an advocate, he/she will write longer answers than other 

people; and d) if the content were recomended for a friend, the odds to consumer be 

engaged will increase. The main contribution is to assist in theoretical and managerial 

understanding about the impact of valence, arousal, utility and brand advocacy on 

virality, enabling organizations to scale their communication efforts and select the best 

approaches to their messages. 

 



11 

 

Lista de quadros e tabelas 

 
Tabela 2.1: Crescimento do número de artigos sobre Marketing e comunicação no 

ambiente virtual, em relação ao total aceito em eventos da Associação 

Nacional de Pós-graduação em Administração - Anpad nos últimos 5 

anos...22 

Quadro 2.1: Resumo de estudos sobre valência considerados e suas conclusões...33 

Quadro 2.2: Resumo de estudos sobre excitação e suas conclusões...40 

Quadro 2.3: Resumo de estudos sobre utilidade considerados e suas conclusões...47 

Quadro 2.4: Resumo de estudos sobre advogados da marca considerados e suas 

conclusões...53 

Quadro 2.5: Resumos das hipóteses...55 

Quadro 2.6: Quadro-resumo dos estudos desta tese...57 

Tabela 3.1: Média de comentários e compartilhamentos em 406 posts analisados…61 

Tabela 3.2: Resultados dos links patrocinados...66 

Quadro 4.1: Escala de propensão a compartilhar online...73 

Quadro 4.2: Escala de propensão a compartilhar offline...74 

Quadro 4.3: Escala de utilidade...74 

Quadro 4.4: Escalas usadas no pré-teste...76 

Quadro 4.5: Manipulações realizadas...78 

Quadro 4.6: Escala de excitação...79 

Quadro 4.7: Consistência interna das escalas utilizadas...80 

Tabela 4.1: Diferença de médias – Excitação...81 

Tabela 4.2: Diferença de médias – Valência...81 

Tabela 4.3: Relação entre Utilidade e Propensão a Compartilhar...82  

Quadro 5.1: Escala de propensão a compartilhar online 88 

Quadro 5.2: Escala de propensão a compartilhar off-line 89 

Quadro 5.3: Escala de utilidade 90 

Quadro 5.4: Escala de excitação 91 

Tabela 5.1: Medições de consistência interna das escalas  94 

Tabela 5.2: Diferenças de médias de Propensão a compartilhar com diferentes níveis 

de excitação  97 

Quadro 5.6:  Resumo dos resultados dos testes estatísticos de significância 99 



12 

 

Quadro 6.1: Escala de excitação 101 

Quadro 6.2: Tipos de conteúdo por valência 102 

Quadro 6.3: Manipulações realizadas 103 

Tabela 6.1: Resumo da análise de conteúdo 109 

Tabela 6.2: Médias dadas pelos juízes aos comentários 111 

Tabela 6.3: Comparação entre as notas dos juízes e dos respondentes 112 

Quadro 6.4: Mapas lexicais do experimento 3 114 

Quadro 7.1: Exemplos de vídeos que viralizaram... 119 

Quadro 7.2: Videos apresentados na sessão de focus group 119 

Quadro 7.3: Manipulações realizadas  121 

Tabela 7.1: Consistência interna das escalas utilizadas 122 

Quadro 7.4: Resultados dos testes F de significância estatística  123 

Tabela 7.2: Médias de compartilhamento (online e off-line) para diferentes níveis de 

excitação e valência  124 

Tabela 7.3: Relação entre Utilidade, valência e Propensão a Compartilhar 125 

Tabela 7.4: Relação entre renda, utilidade e propensão a compartilhar 126 

Tabela 7.5: Relação entre renda, formato de propaganda e propensão a compartilhar 

off-line 127 

Quadro 8.1: Hipóteses da tese e seus resultados  134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

Lista de figuras e gráficos 

 
Figura 2.1: Gráfico de viralização na internet  23 

Figura 2.2: Níveis de Excitação...34 

Figura 3.1: Tela da página do Uol Esportes e a localização dos links para os 

blogs....59 

Figura 3.2: Utilidade e Excitação gerando comentários e compartilhamentos – valores 

médios...61 

Figura 3.3: Links Patrocinados e seus públicos-alvos, segundo o site Facebook...66 

Figura 4.1: Desenho Experimental...72 

Figura 4.2: Efeito da excitação na utilidade, moderado pela valência...82 

Figura 4.3: Relação entre utilidade e propensão a compartilhar com valências e 

excitação diferentes...83 

Figura 5.1: Desenho Experimental 87 

Gráfico 5.1: Efeito da valência na propensão a compartilhar offline, moderado pelo 

formato do conteúdo...  95 

Gráfico 5.2: Valência e formato em relação à excitação 96 

Gráfico 5.3: Efeito da valência na utilidade, moderado pelo formato do conteúdo... 97 

Figura 6.1: Desenho Experimental 102 

Figura 7.1: Desenho Experimental 116 

Figura 7.2: Relação entre utilidade, excitação e propensão a compartilhar com 

valências e formatos diferentes 131 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



14 

 

 

Sumário 

Agradecimentos ............................................................................................................ 3 

Resumo ......................................................................................................................... 7 

Abstract ....................................................................................................................... 10 

Lista de quadros e tabelas .......................................................................................... 11 

Lista de figuras e gráficos ........................................................................................... 13 

Sumário ....................................................................................................................... 14 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 16 

Tema ........................................................................................................................... 16 

Problema de pesquisa e objetivos ........................................................................... 19 

Justificativa ................................................................................................................ 22 

1. Teórica: ............................................................................................................. 23 

2. Gerencial: .......................................................................................................... 23 

3. Políticas públicas: .............................................................................................. 24 

REFERENCIAL TEÓRICO .......................................................................................... 25 

a. Marketing e redes sociais virtuais ...................................................................... 25 

b. O compartilhamento online e as emoções ........................................................ 30 

a. Valência ............................................................................................................. 34 

b. Excitação ........................................................................................................... 40 

c. Utilidade ............................................................................................................ 47 

d. Advocacia de marca .......................................................................................... 56 

Considerações finais da revisão da literatura .......................................................... 64 

ESTUDOS PILOTOS .................................................................................................. 69 

Estudo piloto (1) - Observação do nível de compartilhamentos de conteúdo e dos 
comentários gerados, com conteúdos de diferentes níveis de utilidade da 
informação percebida e excitação gerada ............................................................... 69 

Estudo Piloto (2) - Comparação dos resultados de conteúdos com diferentes níveis 
de excitação gerada via links patrocinados ............................................................. 75 

EXPERIMENTO 1 ....................................................................................................... 80 

1. Desenho experimental ....................................................................................... 80 

2. Coleta de dados: ............................................................................................... 81 

3. Análise dos resultados: ..................................................................................... 88 

4. Discussão .......................................................................................................... 94 

EXPERIMENTO 2 ....................................................................................................... 97 

1. Desenho experimental ....................................................................................... 98 

2. Coleta de dados ................................................................................................ 98 

3. Análise dos resultados .................................................................................... 101 

4. Discussão ........................................................................................................ 107 

EXPERIMENTO 3 ..................................................................................................... 111 

1. Desenho experimental ..................................................................................... 112 

2. Coleta de dados .............................................................................................. 112 

3. Análise dos resultados .................................................................................... 116 

4. Discussão ........................................................................................................ 123 

EXPERIMENTO 4 ..................................................................................................... 127 

1. Desenho experimental ..................................................................................... 128 

2. Coleta de dados: ............................................................................................. 128 



15 

 

3. Análise dos resultados: ................................................................................... 132 

4. Discussão ........................................................................................................ 138 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 143 

Discussão geral dos resultados ............................................................................. 143 

Discussão geral da tese ........................................................................................ 147 

Contribuições teóricas ........................................................................................... 149 

Contribuições gerenciais........................................................................................ 150 

Contribuições para políticas públicas .................................................................... 151 

Limitações .............................................................................................................. 152 

Sugestões de estudos futuros ............................................................................... 154 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 159 

Apêndice ................................................................................................................... 184 

Apêndice A ................................................................................................................ 184 

Apêndice B ................................................................................................................ 185 

Apêndice C ................................................................................................................ 196 

 
 



16 

 

 

 

Capítulo 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Tema 

 

 Esta tese é sobre o compartilhamento de conteúdo entre consumidores online 

e sua relação com aspectos emocionais como valência e excitação. A proposta 

central é contribuir na medição destes fenômenos, controlando-os em laboratório, por 

meio de experimento, e aferindo quais características de conteúdos aumentam a 

chance de um consumidor compartilhá-lo, o que se configura em uma abordagem 

inédita para as variáveis em questão. O compartilhamento de conteúdo é uma forma 

de se compartilhar informações, como o é a linguagem falada, também chamada de 

comunicação boca a boca, que é um termo utilizado na literatura de marketing para 

designar a comunicação interpessoal acerca de um determinado assunto, sobre um 

produto, uma pessoa e/ou uma ideia (CRESCITELLI; SHIMP, 2012). Mais 

especificamente, são todas as formas pelas quais uma pessoa pode comentar ou 

mesmo recomendar algo para alguém. Costuma indicar a retransmissão de 

mensagens criadas pelas empresas entre consumidores ou, ainda, a menção feita a 

um fornecedor por parte de um consumidor a outro consumidor, de modo que o 

segundo venha a adquirir os produtos ou serviços que o primeiro considere de boa 

qualidade, ou de modo a convencer o segundo a não adquirir o que o primeiro não 

considere bom. Trata-se de um importante meio pelo qual as pessoas i) buscam 

informação antes da tomada de decisão de compra, ii) são influenciadas antes da 

compra, na avaliação de alternativas, ou, iii) após a compra, reduzem a dissonância 

cognitiva ou externam sua satisfação. Pesquisas indicam que é o meio de obtenção 

de informação no qual as pessoas mais confiam, sobretudo quando comparado à 

comunicação das empresas, incluindo seu site, propaganda online ou nas mídias 

tradicionais (NIELSEN, 2012). Por isso, a comunicação boca a boca é relevante em 

todas as etapas do comportamento do consumidor. Para as empresas, isso é 
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relevante, pois, se estimulada e gerida, pode ser parte de seu esforço de 

comunicação com o mercado. 

 O conteúdo dessas conversas pode dizer respeito i) à própria pessoa que o 

informa, à geração de conteúdo novo sobre fatos e eventos, ou ii) a outras pessoas 

com quem a pessoa que está transmitindo a informação interagiu anteriormente e de 

onde recebeu a informação. As pessoas tendem a comentar sobre si e sobre o mundo 

a sua volta, seus amigos, sua família: um segredo, um rumor, uma fofoca são 

exemplos desse comportamento.    

 Toda comunicação boca a boca envolve o compartilhamento de informações. É 

um mecanismo que existe desde o advento da linguagem falada, possivelmente 

anterior a ela. Na antiguidade, homens compartilhavam informações sobre quais 

animais eram fáceis de caçar ou onde obter comida (BERGER, 2012). Nesta 

pesquisa, considerar-se-ão os termos dessa forma, ou seja, como partes do mesmo 

processo: a comunicação boca a boca é uma forma de compartilhar informações 

sobre quaisquer assuntos. Belk (2010) conceituou o compartilhamento de uma forma 

mais ampla, que envolve a alocação de recursos de maneira não recíproca, na qual o 

pagamento é irrelevante, é pessoal, expressando sentimentos altruístas, como amor e 

carinho, de quem compartilha para quem recebe. Ele difere da troca direta de bens ou 

da oferta de presentes, pois, nestes, a reciprocidade é esperada. Por outro lado, 

outros autores indicam que aquilo que uma pessoa compartilha, sejam bens ou ideias, 

gera ganhos econômicos indiretos, tais como transmitir ao mundo sua personalidade 

ou tornar sua imagem perante os outros mais positiva (BERGER, 2012, HENNIG-

THURAU et al., 2004, SUNDARAM et al., 1998), a criação de laços fracos e a 

manutenção dos fortes (GRANOVETTER, 1973, GOLDENBERG et al., 2001) e a 

obtenção de afiliações (SIMMEL, 1922 [1964]), relacionamentos confiáveis e capital 

social (PUTNAM, 2000, BURT, 2004).  

 Pesquisas sobre o que influencia psicologicamente o compartilhamento e a 

comunicação boca a boca podem ser agrupadas em quatro áreas: autoimagem1, 

emoções, utilidade da informação e acessibilidade da informação (BERGER, 2012). A 

teoria da autoimagem indica que quem compartilha o faz para reforçar a imagem que 

tem de si mesmo ou que as pessoas têm sobre si. As pessoas somente 

compartilharão conteúdo que melhore essa opinião ou que a deixe mais parecida com 

                                                 
1 Do inglês Self-enhancement. 
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o que se deseja. Já a teoria das emoções prevê que aquele que compartilha o 

conteúdo o fará em maior ou menor grau dependendo da emoção que sente ou que o 

conteúdo suscita. Haveria, assim, tipos de conteúdo com maiores chances de serem 

compartilhados em virtude da emoção envolvida. A teoria da acessibilidade da 

informação explica que o compartilhamento é maior de conteúdos que estão 

disponíveis, que todos viram, que estão na moda, que as pessoas têm em comum 

entre si. O que desencadeia o compartilhamento pode ser o ambiente: um sinal, um 

cheiro, um som; ou fatores internos, como uma lembrança ou gostos. Por fim, a teoria 

da utilidade da informação sustenta que quanto mais a informação for tida como útil e 

importante de ser conhecida pelos outros, havendo, portanto, uma expectativa de que 

será útil para quem a recebe, mais ela será compartilhada. Dessa forma, quanto mais 

a informação for rara ou desconhecida, sendo por isso valiosa, mais ela será 

compartilhada.  

 O compartilhar algo com alguém, dado que tal comportamento não gera 

reciprocidade a priori, tem sido estudado por diversas áreas em administração. Por 

exemplo, a área de recursos humanos tem interesse em saber como equipes 

compartilham informações de projetos, superando o benefício próprio. Já a área de 

marketing está interessada em conhecer o peso desse compartilhamento no 

processamento de informações e na tomada de decisão do consumidor, como ampliar 

esse processo se as informações forem positivas, ou eliminá-lo, se as informações 

forem negativas.   

 Alguns autores têm considerado o compartilhamento de conteúdo online 

similar, comparável, ou, ainda, da mesma natureza que a comunicação boca a boca, 

uma vez que quem compartilha com as pessoas ao redor, gera uma reação em 

cadeia que pode se estender para uma população inteira (BERGER, 2012). As mídias 

sociais facilitaram o compartilhamento de informação com grandes grupos, mas a 

maioria do que é compartilhado é feito offline.  Keller e Fay (2009) estimaram que, em 

2008, ocorriam diariamente 3,4 bilhões de conversas sobre marcas, das quais 75% 

dos compartilhamentos eram feitos por conversas face-a-face, presenciais, enquanto 

7% eram online. Além disso, WOMMA (2014) apresenta uma pesquisa em que 70% 

dos executivos americanos pesquisados vão aumentar os valores investidos em gerar 

comunicação boca a boca, tanto online quanto offline.  Assim, é importante a 

compreensão das causas e das consequências tanto da comunicação boca a boca 

online quanto offline.  
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 O compartilhamento online consiste em disponibilizar conteúdo em formato 

digital para um conjunto de pessoas. Tecnologias como as redes sociais online, por 

organizar contatos e tornar o acesso a essas informações facilitado, amplificam a 

audiência e tornam a comunicação mais rápida, pois o conteúdo compartilhado online 

atinge a totalidade de contatos de quem transmite, o que, se compartilhado offline, 

atingiria um conjunto menor de pessoas e numa velocidade inferior, em que pese ser 

o resultado diferente em diferentes mídias (KELLER; FEY, 2009, BERGER; 

IYENGAR, 2013).   

 Muitas pesquisas têm examinado as consequências da comunicação entre 

consumidores, mas não são muitas as que se dedicaram a entender as causas de 

alguém manifestar suas opiniões ou o porquê de as pessoas falarem sobre algo ou 

compartilharem suas opiniões com alguém. Por exemplo, o motivo de alguns produtos 

receberem mais comentários das pessoas ou alguns conteúdos online se tornarem 

virais e outros não ainda não está claro, e isto é objeto de curiosidade desta 

investigação. 

 

Problema de pesquisa e objetivos 

 

 Muitos e claros são os benefícios do compartilhamento. Por exemplo: i) 

compartilhar pode levar à catarse e ajudar as pessoas a lidarem com seu estado 

emocional; ii) conversando com alguém e compartilhando, as pessoas podem ter um 

entendimento mais profundo de como elas se sentem; iii) as pessoas podem 

compartilhar para eliminar ou reduzir sentimentos de dissonância; iv) compartilhar 

uma narrativa emocional com outros aumenta a chance de as pessoas terem a 

sensação de fazer parte da narrativa, sentindo-se similares, facilitando a empatia e a 

conexão social; mas ainda não está claro o que as leva a compartilhar conteúdo que 

tenha carga emocional. As pessoas compartilham e passam informação umas às 

outras visando, por exemplo, reduzir a ansiedade (SUNDARAM et al., 1998) ou lidar 

com sentimentos negativos (HENNIG-THURAU et al., 2004), mas não está claro se 

essas consequências realmente as levam a compartilhar em primeiro lugar ou se essa 

análise ocorre meramente por causa do produto em questão. 

 Logo, o compartilhar tem intrínseca relação com as emoções sentidas por 

aquele que deseja fazê-lo. As emoções têm sido alvo de estudos em marketing 

(BAGOZZI et al., 1999), seja em seu impacto sobre a satisfação do cliente com o uso 
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de produtos e serviços (LADHARI, 2007, WHITE, 2010) e sua intenção de 

compartilhar, seja na formação de preferências, vieses e compulsões no processo de 

compra (SIEMENS; KOPP, 2011), ou ainda em sua influência nas interações sociais 

em geral, uma vez que a emoção transmitida por um pode levar a uma reação 

desejada no outro (ANDRADE; HO, 2009). Decorre daí a seguinte pergunta de 

pesquisa: 

 

Quais são os determinantes emocionais do compartilhamento de conteúdo 

online sobre marcas entre consumidores? 

  

 A partir da questão acima emergem as seguintes questões secundárias: 

 

i) Qual o papel da valência da informação no compartilhamento? 

 A principal maneira de diferenciar as emoções ocorre por meio de sua valência, 

sua positividade ou negatividade. Certas emoções (por exemplo, alegria) são 

positivas, enquanto outras (por exemplo, ansiedade) são negativas. Uma questão 

intuitiva advinda disso é se as emoções positivas ou negativas possuem diferenças na 

transmissão. Isto é, as pessoas teriam igual probabilidade de falar sobre experiências 

positivas ou negativas? Há razões para se acreditar que tanto os conteúdos positivos 

quanto negativos têm a mesma probabilidade de serem compartilhados. Notícias 

ruins, como assassinatos, desastres naturais ou recalls de produtos, se espalham 

rapidamente, despertando atenção e interesse (BERGER; MILKMAN, 2012, KAMINS 

et al., 2009). Por outro lado, de acordo com a teoria da auto-imagem, as pessoas 

preferem compartilhar conteúdo positivo, porque preferem estar associadas ao fato de 

fazerem com que outras pessoas se sintam bem do que fazê-las se sentirem mal 

(EAST et al., 2007, HO; DEMPSEY, 2010). 

 

ii) Qual o papel da excitação emocional gerada pelo conteúdo no 

consumidor no compartilhamento de conteúdos? 

 As emoções também se diferem quanto ao nível de excitação fisiológica, que é 

o estado caracterizado pelo incremento das batidas do coração, do fluxo sanguíneo e 

pela prontidão à ação (HEILMAN, 1997). Algumas emoções, como ansiedade e 

desejo, geram alto nível de excitação fisiológica, enquanto outras, como tristeza ou 

contentamento, geram baixos níveis de excitação (BARRETT; RUSSELL, 1999).  
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Embora ansiedade e tristeza sejam emoções negativas, elas diferem quanto ao nível 

de excitação por elas gerado (BERGER; MILKMAN, 2012). Ansiedade gera ativação, 

enquanto tristeza gera desativação. Notícias que evoquem emoções com maior grau 

de excitação, como espanto, raiva e ansiedade, provavelmente têm maior 

probabilidade de serem compartilhadas do que outras que evoquem menor grau de 

excitação, como tristeza (DOBELE et al., 2007, BERGER; MILKMAN, 2012). Da 

mesma forma, clientes altamente satisfeitos ou altamente insatisfeitos teriam maior 

probabilidade de compartilhar do que aqueles que não atingiram esse nível de 

excitação (ANDERSON, 1998). Mas isto ainda é incongruente na literatura. 

 

iii) Qual o papel da utilidade percebida pelo consumidor no 

compartilhamento? Quando a utilidade percebida é maior? 

 O impacto que a emoção tem no compartilhamento pode ser moderado por 

alguns fatores, sendo um deles a utilidade da informação. Estudos de psicologia e 

sociologia têm mostrado que as pessoas compartilham histórias, lendas urbanas e 

rumores não apenas para entretenimento, mas também porque dispõem de 

informação valiosa que auxiliam em suas vidas ou ensinamentos morais (ALLPORT; 

POSTMAN 1947; ROSNOW 1980; SHIBUTANI, 1966; ROSNOW; FINE, 1976; 

BRUNVAND, 1981).  As pessoas compartilham rumores que ajudam a “entender e 

simplificar eventos complicados” (ALLPORT; POSTMAN, 1947, p. 5) e contam lendas 

“não apenas devido ao seu interesse próprio, mas porque elas parecem prover 

informação verdadeira, relevante e poderosa” (BRUNVAND, 1981, p. 11). Além disso, 

há evidências de que as histórias mais úteis, por exemplo, aquelas que podem levar 

as pessoas a mudarem seu comportamento depois de ouvi-las, são as que têm maior 

probabilidade de serem compartilhadas (HEATH et al., 2001). Alguns achados em 

comportamento do consumidor são consistentes com essas perspectivas teóricas. 

Pesquisas com abordagem experimental indicam que as pessoas têm maior 

propensão a compartilhar mensagens de marketing que tenham valor utilitário 

(CHEUNG et al., 2009), e sugerem que a utilidade deve ser relevante dependendo da 

valência da comunicação boca a boca (MOLDOVAN et al., 2011). Análises de dados 

empíricos indicam que notícias úteis têm maior probabilidade de serem 

compartilhadas (BERGER; MILKMAN, 2012), que notícias são mais confiáveis do que 

propaganda (EISEND; KUSTER, 2010) e que usuários de redes sociais eliminam de 

sua rede aqueles que consideram enviar conteúdo inútil (SIDONA, 2014). 
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iv) Consumidores que sentem maior ligação emocional com marcas 

compartilham de modo diferente? 

 O nível de ligação emocional que o consumidor tem com uma marca pode 

fazer com que seu comportamento relativo ao conteúdo online sobre ela difira daquele 

de um consumidor sem aquela ligação – eles podem transmitir mais conteúdo positivo 

e resistir, contestar ou até negar conteúdo negativo. Consumidores podem ter um 

sentimento para com as marcas semelhante àquele dedicado a seres humanos, como 

amor (BATRA et al., 2012), conexão (PARK et al., 2010), engajamento (BRODIE et 

al., 2011, HOLLEBEEK, 2011), paixão (ORTIZ et al., 2013), romance 

(PATWARDHAN; BALASUBRAMANIAN, 2013), devoção (ARRUDA-FILHO et al., 

2010), fanatismo (HILL; ROBINSON, 1991, CHUNG et al., 2008, MACKELLER, 2006), 

comprometimento (RAJU; UNNAVA, 2006), levando à formação de um clã 

(PINHEIRO-MACHADO; SCALCO, 2012). Para atingir esse patamar é necessário 

alcançar um estágio de proximidade chamado ressonância, que é o nível mais alto de 

brand equity2, no qual o valor da marca adquire um conjunto de significados mais 

intensos, incluindo lembranças, experiências de uso, julgamentos e sentimentos. Há 

três níveis dessa ressonância: 1) no primeiro nível, esta é ligada ao comportamento 

de consumo: o cliente torna-se fiel, realizando compras repetidas e reiteradas, mas 

sem o envolvimento emocional; 2) no segundo nível, o cliente se envolve em um 

patamar acima do simples consumo - ele se sente parte de uma comunidade, que 

passa a representar valores com os quais o cliente se identifica e 3) o último patamar 

é de adesão ativa, quando o envolvimento é ainda mais forte, a ponto de o cliente se 

tornar um defensor ou advogado da marca, testemunhando a favor dela para amigos, 

parentes ou para a sociedade em geral, contra-atacando argumentos contrários 

(RAJU; UNNAVA, 2006), questionando a própria gestão da organização quando 

discordam (COVA; PARENQUE, 2010) e contribuindo para a evangelização de novos 

fãs (KELLER, 2008).  

 

 

Justificativa 

                                                 
2 Em português, pode-se chamar esse conceito de patrimônio líquido da marca, ou simplesmente valor de marca.  
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 A importância desta pesquisa pode ser entendida como uma potencial 

contribuição para a compreensão tanto de lacunas teóricas quanto da atividade 

gerencial e de políticas públicas, a saber:  

1. Teórica: 

 

 A teoria abordando a interação entre consumidores no ambiente online está 

ainda em seu estágio inicial. Há, entre acadêmicos e praticantes, interesse na 

compreensão de como ocorre a comunicação entre consumidores. Há estudos 

teóricos e empíricos realizados nesse ambiente, mas ainda restam lacunas a serem 

exploradas. Libai et al. (2010), por exemplo,  apontam direções para pesquisas 

futuras nas interações entre consumidores, incluindo a resposta para diversas 

perguntas, tais como:  Em que medida os consumidores estão dispostos a 

recomendar ou aceitar a recomendação de produtos ou serviços? Berger (2012) 

também menciona algumas lacunas, como a relação entre audiência e 

compartilhamento. Compreender o engajamento do cliente em ações como 

recomendações online, atividades de blogging e participação em comunidades online 

é um ponto carente de estudo, estando entre as prioridades de pesquisa do Marketing 

Science Institute (2011).  

 Este trabalho está integrado e estende a pesquisa em relação ao 

compartilhamento de conteúdo online, no sentido de explorar variáveis pouco 

estudadas, como a valência emocional, a excitação, a utilidade da informação e o 

quanto os consumidores estão dispostos a compartilhar.  

 

2. Gerencial:  

 

 Do ponto de vista gerencial, é relevante o estudo do compartilhamento de 

informações entre consumidores pela credibilidade que goza em relação à 

comunicação das empresas – a comunicação entre consumidores é mais crível e 

aumenta a intenção de compra, embora em níveis diferentes em diferentes mídias 

(KELLER, FAY, 2009). Contribuições relativas à compreensão disso poderão conduzir 

à melhor alocação da verba de marketing ou ao refinamento de como produzir 

conteúdo ou conduzir campanhas online ou o relacionamento com consumidores por 

esta via. Outras contribuições passam por um melhor entendimento de como lidar 
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com as redes sociais virtuais como meio de transmissão de mensagens comerciais, 

pois consumidores, ao indicar de maneira intensa o consumo de algo, podem 

ocasionar, por exemplo, uma demanda mais alta do que a capacidade de atendimento 

da empresa, gerando desgastes desnecessários no relacionamento com o 

consumidor, ou de como lidar com crises de credibilidade, oriundas ou não de 

rumores espalhados por grupos contrários às marcas, levando consumidores a 

considerar a interrupção do consumo.  

 

3. Políticas públicas: 

 
Sob a ótica de políticas públicas, é útil a compreensão de como ocorre o 

compartilhamento de conteúdo entre consumidores online, pois representa a 

perspectiva de uma melhor alocação da verba de comunicação e marketing social do 

governo e de organizações do terceiro setor, auxiliando na consecução de seus 

objetivos, seja, por exemplo, na divulgação de campanhas de prevenção e combate a 

doenças ou na colaboração entre vítimas de uma doença ou epidemia (ALI, 2011), na 

área de saúde, ou na difusão de novas ideias e na captação de voluntários ou 

recursos (ALHROOT, 2012), que poderiam ser facilitadas (ou dificultadas) com o 

compartilhamento de conteúdo pelos cidadãos. 

 

 

 

Esta tese está assim estruturada: este capítulo introduziu o tema e apresentou 

os objetivos a as justificativas da tese. No capítulo 2, o referencial teórico contém os 

conceitos e seu estado da arte. Na sequência, o capítulo 3 apresenta os métodos e 

resultados dos estudos piloto realizados, capítulos 4, 5, 6 e 7 apresentam ou quatro 

experimentos, seus métodos e resultados. Por fim, o capítulo 8, de considerações 

finais, analisa de maneira consolidada a tese e apresenta contribuições, limitações e 

sugestões de estudos futuros. No apêndice encontram-se, na íntegra, os 

questionários e demais instrumentos utilizados. 
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Capítulo 2 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

 Pesquisas têm mostrado que emoções aumentam o compartilhamento em 

diversos contextos, como notícias surpreendentes de jornais (BERGER; MILKMAN, 

2012), ou comentários que defendam veementemente marcas contra ataques, ou 

ataques em casos de insatisfação e raiva contra prestadores de serviços (ALMEIDA 

et al., 2011). Mais do que isso, a presença de emoções aumenta a intensidade e o 

significado de qualquer interação entre pessoas (PETERS; KASHIMA, 2007, DOBELE 

et al., 2007), ou uma emoção, se forte o suficiente, exige uma interação, para 

compartilhá-la. As pessoas interagem, compartilhando e passando informação de 

cunho emocional para as outras, de modo a reduzir, por exemplo, a ansiedade 

(SUNDARAM et al., 1998) ou para lidar com sentimentos negativos (HENNIG-

THURAU et al., 2004), embora isto não leve exatamente a uma eliminação do 

sentimento negativo (LUMINET et al., 2000). Por outro lado, conteúdo com emoção 

pode prender mais a atenção e ser mais persuasivo, portanto útil (GUERIN; 

MIYAZAKI, 2006). 

 Para analisar o arcabouço teórico sobre o tema, este capítulo será dividido em 

subitens: a) teoria sobre as redes sociais e o compartilhamento online; as emoções, 

dividida em duas partes: b) a valência e c) a excitação; além disso, d) a utilidade da 

informação e, por fim, e) os advogados de marca. 

a. Marketing e redes sociais virtuais 

 

 Desde o surgimento da internet, as atividades de marketing têm sido 

modificadas, incorporando as funcionalidades que dela surgiram. Crescitelli e Shimp 

(2012) discutem, basicamente, o quanto a internet contribuiu para a comunicação de 
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marketing, permitindo um fluxo de informações direto entre empresas e seus clientes, 

assim como para a sociedade como um todo. A internet na comunicação de marketing 

se diferencia de outras mídias por permitir a interatividade: quaisquer conteúdos são 

passíveis de respostas, que podem ser dimensionadas e estimuladas na direção 

correta. As mídias chamadas tradicionais (televisão, por exemplo), permitem 

interatividade limitada. A internet, ao contrário, permite interação imediata. Outras 

características da internet incluem: a individualização, pois cada contato é feitos 

individualmente e é possível adaptar a mensagem a cada indivíduo; a possibilidade 

de veiculação de mensagens de propaganda em novos espaços; e a geração de 

muitos dados (HOFFMAN; NOVAK, 1996, NOVAK; HOFFMAN, 1997).  

 Recentemente, o interesse acadêmico em temas como a comunicação online, 

as redes sociais, as novas tecnologias de comunicação e a interatividade tem 

crescido, seja por seu significado em termos de novas maneiras de interação entre 

clientes e marca, pelas novas maneiras para a promoção e, até, distribuição, seja pela 

possibilidade de se acessar clientes em trânsito e suas consequências no que diz 

respeito à mudança na percepção do cliente, seja, por fim, pelas mudanças em seu 

comportamento de compra e valores. São exemplos i) a realização de congressos 

temáticos, como o inglês Academy of Marketing, realizado em 2012 com foco em 

novas tecnologias, e o Congresso Latino-Americano de Varejo, da FGV-SP, realizado 

em 2011, com tema em redes sociais; ii) o aparecimento de journals especializados, 

como o Journal of Computer‐Mediated Communication, em 1995, o Journal of Direct, 

Data and Digital Marketing Practice, em 1998, o Journal of Theoretical and Applied 

Electronic Commerce Research, em 2006, o Journal of Interactive Marketing, em 

1986, ou o Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, em 1998; e iii) o 

aumento da incidência de artigos correlatos em eventos organizados pela Associação 

nacional de pós-graduação em administração - Anpad na área de Marketing (área de 

marketing no Encontro Nacional da Associação Nacional de pós-graduação de 

Administração - EnAnpad e o EMA – Encontro de Marketing da Anpad), conforme 

tabela 2.1, que levou à criação do tema Inovação, Tecnologia e Interatividade, em 

2011. 
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Tabela 2.1: Crescimento do número de artigos sobre Marketing e comunicação no ambiente virtual, em 

relação ao total aceito em eventos da Associação Nacional de Pós-graduação em Administração - 

Anpad nos últimos 5 anos. 

 
Enanpad – MKT EMA 

Ano Seleção Total Percentual Seleção Total Percentual 

2008 6 118 5,1% 6 143 4,2% 

2009 7 88 8,0%       

2010 9 89 10,1% 3 98 3,1% 

2011 11 92 12,0%       

2012 7 76 9,2% 9 107 8,4% 

2013 13 96 12,5%    

 
Fonte: ANPAD (2013), adaptado pelo autor 

 

 Pesquisas de mercado indicam o crescimento da relevância das conversações 

no ambiente online para o consumo de quaisquer bens ou serviços. Por exemplo, a 

Word-of-Mouth Marketing Association – WOMMA, em pesquisa realizada em 2012 

sobre o mercado norte-americano, aponta que nove em dez conversas sobre marcas 

acontecem no ambiente online, sendo que 37% das conversas online são sobre 

marcas. Além disso, a credibilidade das informações online é próxima à da offline: 

54% dos entrevistados consideram que conversações sobre marcas ou serviços são 

confiáveis no ambiente físico, enquanto 47% julgam que isso acontece igualmente no 

ambiente virtual (WOMMA, 2012). Mais recentemente, a proliferação de blogs, 

podcasts e redes sociais virtuais e a adesão de parcelas significativas da população 

fizeram com que essas mídias específicas crescessem em importância. Além disso, o 

acesso desses canais por outros meios, como celulares, tem crescido mundialmente 

(dados de 2013): nos EUA, o acesso de e-mails por celulares, por exemplo, são 70% 

mais frequentes do que por desktops. No Brasil, há 76 milhões de usuários da rede 

Facebook, com 46 milhões de usuários diários, e 77 milhões de usuários de internet 

no celular, enquanto nos EUA cerca de 126 milhões de usuários acessam a mesma 

rede todos os dias3.   

                                                 
3 Folha de São Paulo, 14 de agosto de 2013, com dados de ComScore e do Facebook, via Reuters. Acesso em 20 

de janeiro de 2014. 
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 As redes sociais virtuais são um ambiente no qual o compartilhamento online 

se manifesta. As pessoas compartilham, por meio dela, uma série de conteúdos: 

percepções pessoais, opiniões, fotografias de si e dos lugares por onde andam, 

vídeos e material promocional das empresas (PORTER; GOLAN, 2006). O material 

que é compartilhado por muitas pessoas é chamado de viral, numa comparação com 

a forma com que um vírus de prolifera no ambiente até atingir toda uma população. A 

viralização é, portanto, a consequência do compartilhamento. 

 

 Viralização é um fenômeno que envolve 1) contágio, ou a velocidade com que 

um conteúdo atinge uma quantidade expressiva de público, normalmente associada à 

retransmissão entre usuários normais ou pela indicação em grandes hubs, incluindo 

desde blogs muito acessados até a mídia tradicional (TV, revistas e jornais); e 2) 

impacto, ou a quantidade total de pessoas e visualizações atingidas, pois a 

disponibilidade de conteúdos (vídeos, notícias, textos, imagens, etc) em estoque na 

internet permite que estes sejam vistos e revistos por um longo tempo (BERGER, 

2013). O contágio tende a diminuir com o tempo, embora alguns se mantenham. 

 Trata-se, pois, de um fenômeno que é olhado com muito interesse por quem 

deseja transmitir mensagens, porque reduz o custo marginal de se transmitir uma 

mensagem, uma vez que i) são muitos emissores (potencialmente qualquer usuário 

de uma rede pode retransmitir conteúdo de interesse da empresa), ou ii) aumenta-se 

a relevância em buscas online, tornando a empresa mais localizável na rede. 

Possíveis consequências são a redução do custo de aquisição de clientes, aumento 

da conversão de vendas, online ou não, e da geração de contatos. Autores dão o 

nome de marketing viral para a prática empresarial que visa estimular essa 

retransmissão (SUBRAMANI; RAJAGOPALAN, 2003). 

 Há exemplos de conteúdos que viralizaram na internet tanto em termos de 

velocidade de contágio quanto de impacto. Algo raro é quando os dois indicadores 

ocorrem ao mesmo tempo, pois a velocidade tende a arrefecer com o passar do 

tempo. O compartilhamento online desses conteúdos tem uma relação com 

Tempo 

% novos 

acessos 

Figura 2.1: Gráfico de viralização na internet 
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acontecimentos offline: comentários de amigos, aparição do vídeo em programas de 

mídia aberta ou indicações podem ampliar a viralização. 

 Dos conteúdos que viralizam, é comum vídeos, sobretudo de humor, músicas 

ou vídeos de opinião. HITS da internet (2013) apresentam a opinião de produtores 

acerca de alguns vídeos que viralizaram, discorrendo sobre suas possíveis causas. 

Dentre elas, citam uma empatia do usuário com o conteúdo, ou vergonha por alguém 

fazer algo não aceito pela sociedade, ou temas polêmicos, escatológicos ou com uso 

de ironia e humor de mau gosto ou, ainda, ofensivos a algum grupo da sociedade. 

 Os vídeos que são muito vistos também recebem muitos comentários, os quais 

costumam ser negativos hegemonicamente. Esses comentários são feitos por 

pessoas que “são trolls4... costumam achar que as coisas são as melhores ou as 

piores do mundo pela idade que tem” (HITS..., 2013).  Estudando essa relação, 

Tucker (2012) apontou a existência de uma relação negativa entre o que viraliza e a 

persuasão de propagandas online, sobretudo naqueles vídeos em que há humor ou 

apelo visual: analisando uma base de dados de 400 propagandas em forma de vídeos 

na internet, e medindo a persuasão por meio de questionários, identificou que quanto 

mais o vídeo era persuasivo, menor o número de visualizações. Por outro lado, os 

vídeos mais persuasivos e excitantes que também geraram grande número de 

comentários foram, da mesma forma, altamente compartilhados.  

 Isso indica uma relação entre a viralização e as emoções que o conteúdo 

transmite. Os conteúdos que viralizam têm seis características em comum (BERGER, 

2013): a) Moeda social, ou seja, o emissor acredita que o conteúdo pode tornar sua 

imagem melhor para outras pessoas e que isso terá retribuição futura; b) Gatilhos, ou 

eventos que tornem o assunto mais relevante ou visível, como um novo filme que, 

embora mal falado, atrai público (GODES; MAYZLIN, 2004); c) Emoções, isto é, 

aquilo que toca o usuário o leva a compartilhar, com maior incidência ao que é 

positivo e ao que gera excitação, com emoções como espanto, nojo ou ansiedade; d) 

Utilidade prática, ou seja, as pessoas tendem a compartilhar o que acreditam que 

ajudará seus contatos, como notícias, novidades ou ofertas de descontos; e) 

Visibilidade pública, ou seja, o que é mais visível tende a ser mais compartilhado, 

porque as pessoas tendem a imitar, a reproduzir comportamentos dos outros e f) 

                                                 
4 Pessoas que de modo sistemático comentam negativamente, em geral, com comentários destrutivos. O termo se 

refere a personagens de jogos online como World of Warcraft, nos quais são utilizadas tais lendas como 

personagens.  
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Histórias, ou seja, as pessoas compartilham informações que estariam dentro de 

narrativas maiores. 

 Isso corrobora os resultados de outros estudos, mais especificamente sobre a 

relação entre a viralização e as emoções. Por exemplo, Dobele et al., (2007) 

indicaram que conteúdos que geram surpresa, combinada com outras emoções, 

como nojo, raiva, medo, tristeza ou alegria, tendem a viralizar mais, embora a idade e 

o sexo, como variáveis demográficas, e a cultura possam moderar esse 

comportamento. 

 Em outras palavras, são diversas as variáveis que poderiam explicar a 

viralização, mas emoções que o conteúdo transmite e a utilidade percebida por quem 

transmite estão entre elas. Compreender a natureza dessa relação, assim como 

detalhá-la é algo que permanece carecendo de estudos pela área de marketing. 

 

b. O compartilhamento online e as emoções 

 
 Compartilhar é uma atitude que tem sido estudada nos campos da psicologia 

social, da economia e da sociologia, e esta discussão está localizada na área do 

comportamento do consumidor. Compartilhar é um comportamento que acompanha a 

raça humana, indica uma preocupação com o próximo, é uma demonstração de 

amizade e carinho, em que não se espera retorno, pois envolve a alocação unilateral 

de recursos. É algo de natureza diferente da oferta de presentes ou da troca de bens, 

pois nestas se espera alguma reciprocidade. Compartilhar envolve dividir, criando 

sentimentos de solidariedade, com quem é próximo a si, como familiares, o sharing in, 

e com quem é distante, o sharing out (BELK, 2010). Para quem conta uma piada ou 

uma canção, compartilhar pode significar transmitir sem perder a propriedade pelo 

que se dá. Pode representar uma relação de interdependência com quem se 

compartilha. Pode também significar uma relação útil, pois compartilhar a propriedade 

de algo pode tornar possível a alguém o usufruto, como em bens públicos, como 

praças, ou na atividade comercial de compartilhamento de carros ou quartos em 

hotéis. Compartilhar envolve tanto bens quanto informações. Nessa tese, o foco é no 

compartilhamento de informações, no ambiente online. 

 Não estão claras quais influências emocionais sofre quem compartilha 

conteúdo online: o que as pessoas consideram importante ou o que as emocionam. 
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Belk (2010), por exemplo, cita que a troca de presentes, que celebra a amizade e o 

amor, é cercada de ansiedade, conflito, ambivalência e resistência, podendo ser algo 

tão egoísta quanto qualquer transação humana: quem oferece um presente pode não 

declarar, mas espera a reciprocidade, julga a qualidade do que recebe. Nesse 

contexto, é possível que compartilhar conteúdo online seja algo entre o compartilhar e 

a oferta de presentes, mais próximo da reciprocidade generalizada de Marshall 

Sahlins (BELK, 2010), na qual não se espera a reciprocidade daquele para quem se 

dá algo, mas da totalidade das pessoas, da sociedade em geral. Belk (2010) afirma 

que a internet pode tornar o tamanho do grupo de pessoas próximas com quem se 

compartilha bem maior.    

 Por exemplo, Shi et al., (2014), ao analisar a probabilidade de se compartilhar 

conteúdo no Twitter, indicaram que há uma chance maior de se retransmitir conteúdo 

quando a relação não é mútua. Eles diferenciaram o que um usuário recebe de quem 

ele é seguidor e o que o usuário opta por enviar a quem o segue naquela rede social. 

Ou seja, é comum que usuários compartilharem conteúdos que são captados 

daqueles com quem se têm relação fraca com quem a relação é forte, como, por 

exemplo, o reenvio aos amigos de postagens de blogs de personalidades. 

 O compartilhamento pode significar, inclusive, uma forma de comportamento 

anticonsumo, uma vez que os consumidores abrem mão da propriedade exclusiva e 

passam a operar de forma colaborativa (BELK, 2010, GRIFFITHS; GILLY, 2010). 

Ozanne e Ballantine (2010), por exemplo, pesquisaram os motivos de usuários de 

brinquedotecas5 neozelandesas o fazerem, identificando quatro grupos: os que 

buscam mais relacionamentos com a comunidade, os que evitam o consumo de 

brinquedos, os frugais (não consomem, mas o fazem de maneira não ativista) e os 

passivos.  

 Griffiths e Gilly (2010) colocam, ademais, que compartilhar depende do espaço, 

ou seja, compartilhar em espaços abertos de convívio público, como uma praça, um 

ônibus, um shopping, cafés, ou mesmo se poderia considerar a internet, é diferente 

de se compartilhar no espaço privado, como o lar. As noções i) do espaço que cada 

um deseja para si, ii) da territorialidade e iii) da propriedade, regulam o 

compartilhamento em espaços abertos. É a ideia de se estar “sozinho acompanhado” 

                                                 
5 As brinquedotecas são negócios que cobram mensalidades, permitindo aos associados deixarem as crianças para 

brincarem ou o aluguel de brinquedos. São ambientes lúdicos que oferecem além de brinquedos educativos, 

cuidados para as crianças. São comparáveis às creches. Mais em http://www.toylibraries.org.au.  

http://www.toylibraries.org.au/
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(PUTNAM, 2000), na qual as autoras sugerem que, mesmo acompanhados, os 

consumidores permanecem conectados ao ambiente online por meio de mensagens 

de texto ou e-mails (GRIFFITHS; GILLY, 2010). Além disso, compartilhar espaços 

permite a mistura entre pessoas conhecidas e desconhecidas, aumentando a 

necessidade de regras de etiqueta, conforme a cultura. Cortesia e civilidade permitem 

que o espaço seja compartilhado sem que alguém que chegou depois seja um 

intruso.  

 Belk (1988) já discutia a ideia de que o ser humano expressa sua identidade 

por meio das coisas que possui. Nesse sentido, ao ter a propriedade de algo, o 

consumidor expressa que tipo de pessoa é, e pode-se afirmar que tais bens são uma 

extensão da forma como o ser humano se vê. Sheth e Solomon (2014), relacionando 

essa ideia de Belk (1988) com o comportamento do consumidor online, especularam 

que o que a identidade do consumidor também é expressa pela forma como ele 

consome online, pois os comportamento online e off-line estão cada vez mais 

próximos.  

Compartilhar, portanto, depende do contexto: momentos importantes, fatos da 

vida, um objeto, um serviço, uma opinião, um espaço no ônibus ou no restaurante, 

são exemplos de coisas que se compartilha, voluntariamente ou não. Quando 

voluntária, pode tornar os ambientes offline e online complementares, pois o que se 

compartilha em um desses ambientes pode influenciar o que se compartilha no outro, 

ou seja, um indivíduo pode receber conteúdo online, comentar com amigos offline, 

que receberão o mesmo conteúdo online e o retransmitirão. Kulkarni et al. (2013), por 

exemplo, explicaram que uma pessoa pode expressar sua opinião no ambiente virtual 

interagindo com blogs e essa interação envolve registrar a opinião, votar nos 

conteúdos favoritos ou compartilhar o conteúdo considerado interessante. Esse 

conteúdo pode ser mais bem avaliado se, por exemplo, contiver conteúdo recente, 

sobre fatos online ou offline, ou escrito por fontes confiáveis.   

    Alguns estudos, como o de Costa et al. (2013), também analisaram 

empiricamente o fenômeno do compartilhamento pela via das redes sociais 

eletrônicas. Porém muito ainda se precisa avançar para a compreensão do fenômeno: 

nesse estudo específico, que tentou modelar estatisticamente o nível de 

compartilhamentos usando variáveis como i) quando o conteúdo foi postado pela 

empresa, ii) o tipo de post e iii) a quantidade de posts diários, somente 16% da 

variância foi explicada pelas variáveis utilizadas no modelo proposto pelos autores. É 



33 

 

possível que isso se deva à ausência de ponderações em relação a emoções ou à 

utilidade. 

 Souza et al. (2012) também estudaram a forma com que se compartilha 

mensagens na internet, mas relacionaram o fenômeno à teoria do comportamento 

planejado (ALZEN, 1991), que indica que o ser humano norteia seu comportamento 

em a) sua percepção do que é socialmente aceitável, b) em sua atitude em relação ao 

comportamento em si e c) no quanto acredita que o referido comportamento é 

controlado pelos outros. Além disso, os autores incluíram, em um modelo de 

equações estruturais, variáveis para diferenciar emoções positivas e negativas 

relativas ao que se compartilharia. Com isso, os autores identificaram que conteúdo 

positivo é mais provável de ser compartilhado e que a percepção do que é 

socialmente aceitável e a atitude em relação ao comportamento são mais relevantes 

para prever o que se compartilha do que a expectativa de controle do comportamento. 

Conseguiram, assim, um modelo que explica 65% da variância.  

Para estudar a relação entre as emoções e compartilhamento, é necessário 

categorizá-las de maneira apropriada. Autores da Psicologia têm tipificado as 

emoções, e criado modelos para classificá-las, distingui-las e medi-las. Isso é 

relevante em marketing, que tem buscado esse conhecimento, pois as emoções 

influenciam o consumidor em diversos momentos, como no processamento cognitivo, 

na memória, na avaliação de alternativas, na criatividade, nas decisões, em sua 

satisfação ou na decisão de interagir com outros consumidores (BAGOZZI et al., 

1999).  

 Huang (2001) menciona, por exemplo, a teoria do diferencial das emoções, 

com 10 emoções fundamentais, o modelo circular de emoções, com 8 emoções 

fundamentais que podem ser contrapostas, o modelo PAD (prazer-desprazer, 

excitação-não-excitação e dominância-submissão), no qual as emoções são bipolares 

(a existência de prazer, por exemplo, implica na ausência de desprazer) e em que a 

separação entre humor e sentimentos ocorre, e o modelo PANAS, em que 

inicialmente se separa as emoções em relação a sua valência, positiva ou negativa, e 

depois em relação a uma escala de humor.  A questão consiste em compreender sua 

extensão e funcionamento. Bagozzi et al. (1999), por outro lado, apresentaram uma 

estrutura para a compreensão das emoções que envolve o humor, dividido em 

engajamento, sentimento positivo, negativo e prazer gerado, e a excitação. Por fim, 

Berger e Milkman (2012), categorizaram as emoções em dois elementos: valência 
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emocional, o quanto elas são positivas ou negativas, e sua excitação, o quanto elas 

geram ativação fisiológica (por exemplo, o aumento da pressão sanguínea ou estado 

de prontidão para a ação). Esta tese considerará o modelo destes autores para a 

compreensão e análise das emoções, indo, portanto, além dos estudos prévios, que 

se limitaram a valência.  

 Nos próximos tópicos, serão detalhadas as teorias sobre emoção (a valência 

emocional e a excitação fisiológica), a utilidade do conteúdo e advocacia de marca e 

suas relações com o compartilhamento.  

i. Valência 

 

 A valência da comunicação boca a boca, isto é, o fato de ser positiva ou 

negativa, tem sido alvo de estudos nos últimos anos. O que a valência gera, qual o 

nível de propagação de notícias boas ou ruins e suas consequências estão entre os 

aspectos que serão objetos de análise. 

 Na economia, a teoria dos prospectos (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979) sugere 

que uma perda, como um desapontamento, teria maior valor para um consumidor que 

um ganho, como algo que o encante. Disso decorre a ideia de que conteúdos de 

valência negativa, que gerem emoções negativas, poderiam ter maior probabilidade 

de serem compartilhados do que os de valência positiva. 

 Na psicologia, tem sido objeto de estudo o quanto eventos bons e ruins são 

percebidos de formas distintas. Por exemplo, Baumeister et al. (2001), com base em 

uma extensa revisão de estudos prévios, comprovam que: a) informações ruins são 

neurologicamente processadas de forma mais lenta do que as boas; b) emoções ruins 

têm maior impacto na pessoa do que as boas; c) impressões e estereótipos ruins são 

mais rápidos de se formar e mais resistentes a mudança do que os bons; d) 

feedbacks ruins dados são mais fortes em termos emocionais do que os bons para 

quem recebe; e e) o pessimismo piora a saúde de um enfermo em maior grau do que 

o otimismo a melhora. Completando esse raciocínio, Wang et al. (2009) indicam que o 

que é mau, que gera emoções de valência negativa, causa maiores impactos 

emocionais na pessoa, porém o que é bom, que gera emoções de valência positiva, é 

que leva a pessoa a tomar atitudes. Por exemplo, as pessoas tendem a premiar em 

maior grau boas atitudes e a forma honesta com que são tratadas em maior grau do 

que punem algo ou alguém que as enganou, sobretudo se esse prêmio ou punição 
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tem custo: em um experimento, prêmios receberam maior alocação de recursos 

fictícios do que punições. Também Ritchie et al. (2014) defenderam que o chamado 

viés de perda de afeto, por meio do qual as pessoas tendem a lembrar mais de 

memórias pessoais positivas e esquecer mais facilmente de memórias pessoais 

negativas, é visível em diferentes culturas.   

 Em marketing, essa discussão também está presente. Por exemplo, emoções 

positivas sentidas, por exemplo, ajudam o consumidor a tomar melhores decisões de 

compra (HERR et al, 2012). Uma decisão que o consumidor pode tomar é promover 

comunicação boca a boca positiva, por exemplo, elogiar um prestador de serviço, ou 

negativa, falar mal, depreciando-o. East et al. (2007) estudaram este fenômeno e, 

avaliando 15 categorias de produto, verificaram que a incidência de comunicação 

boca a boca positiva é maior do que a negativa, numa proporção de 3 para 1, 

enquanto East et al. (2008) constataram que o impacto da comunicação boca a boca 

positiva é maior do que o negativa em termos de mudanças na intenção de compras 

futuras, o que poderia contradizer Kahneman e Tversky (1979) e reforçar Wang et al. 

(2009). Os autores verificaram, ademais, que há uma resistência ao conteúdo: quem 

tem intenção de comprar resiste à comunicação negativa, enquanto quem não tem tal 

intenção resiste à comunicação positiva. De Angelis et al. (2012), por sua vez, 

estudaram o impacto da valência na comunicação boca a boca em dois contextos: a 

geração de conteúdo contendo experiências que a própria pessoa vivenciou versus a 

retransmissão de conteúdos relativos a experiências que outros vivenciaram. Os 

resultados mostraram que as pessoas geram mais conteúdo positivo sobre si, ao 

passo que retransmitem mais conteúdo negativo sobre os outros.  

 Ahluwalia (2002) identificou condições que tornam o efeito da negatividade do 

conteúdo mais forte. Fatores como o envolvimento, a conexão com a marca6 e o nível 

de familiaridade com a marca são moderadores desse efeito. Quando os 

consumidores estão altamente envolvidos com a decisão, ou com a categoria do 

produto, mas não com a marca, nem têm preocupações com a opinião relativa ao 

consumo dos outros em questão, o efeito da negatividade é maior.  

 Como o comportamento do consumidor é baseado na percepção de equilíbrio e 

justiça, uma retaliação é frequentemente a resposta dada por consumidores 

insatisfeitos. Solomon (2002) preceitua que as respostas diante da insatisfação são 

                                                 
6 Brand attachment 
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de três tipos: 1) Reclamação expressiva – um apelo ao fornecedor por uma 

compensação; 2) Resposta particular – a expressão da insatisfação com a loja ou 

produto passada para amigos e terceiros e c) Resposta a terceiro – que é o apelo a 

medidas legais contra a situação de insatisfação, como as empresas de proteção ao 

consumidor ou a mídia. Ou seja, o boca a boca negativo pode ser sua arma 

(PAGLIARUSSI et al., 2011, BECHWATI; MORRIN, 2003). A percepção de justiça 

distributiva (a noção de que os recursos do relacionamento estão distribuídos de 

forma justa) e a justiça interacional (a noção de que o relacionamento é justo) são 

elementos que, se percebidos negativamente pelo cliente, podem levar a retaliação a 

se iniciar (BECHWATI; MORRIN, 2003). Pagliarussi et al. (2011) propuseram um 

modelo e o testaram, descobrindo que a justiça interacional é um antecedente do 

desejo de vingança, assim como a raiva e a percepção de traição. O desejo de 

vingança, por sua vez, é um antecedente do comportamento de retaliação, sendo 

moderado pela tolerância (PAGLIARUSSI et al., 2011, BONIFIELD; COLE, 2007), o 

que explicaria a incidência de conteúdo negativo, ou baseado em emoções negativas. 

Além disso, há diferenças individuais que podem fazer com que um consumidor tenha 

maior probabilidade de gerar conteúdo negativo do que outro, tais como 1) sua auto-

confiança, 2) o envolvimento com o produto e com a decisão de compra e 3) a 

percepção do quanto a reclamação em si é forte, além de fatores ligados à empresa 

com quem se negocia, como sua reputação.  

 Lau e Ng (2001) analisaram dados de insatisfação em Cingapura e no Canadá 

para avaliar tais determinantes, e notaram que há diferenças relativas à cultura. 

Naylor (1999), por sua vez, trouxe a ideia de que o tipo de benefício envolvido na 

compra pode determinar a valência da comunicação boca a boca: a ausência de 

benefícios simbólicos obtidos pela compra pode levar à comunicação negativa, ainda 

que o consumidor esteja satisfeito, enquanto a existência de benefícios hedônicos 

leva a uma maior probabilidade de se gerar mais comunicação boca a boca positiva.   

 Outro contexto para se compreender a valência emocional e sua influência no 

compartilhamento de conteúdo online foi estudado por Nekmar e Gower (2012), ou 

seja: o quanto mensagens publicitárias em blogs têm maior credibilidade por causa da 

valência da mensagem e se foram adequadamente identificadas7 como informe 

publicitário ao leitor. Quanto maior a transparência, pior a atitude em relação ao 

                                                 
7 Chamado pelos autores de disclosure. 
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produto e à intenção de compra, mas maior a credibilidade do blogger. Conteúdo de 

valência negativa melhora a credibilidade do blogger relativamente a conteúdos de 

valência positiva, mas piora a intenção de compra e a atitude em relação ao produto. 

A pior situação relativa da credibilidade é quando o blogger informa ao leitor que se 

trata de conteúdo patrocinado após ter sido postado. 

 Já Chen e Lurie (2013) identificaram, por meio de modelagem de dados de 

avaliações de restaurantes em um site especializado, que avaliações online negativas 

têm maior valor para o cliente que as lê do que as positivas, e que isso se deveria a 

uma atribuição da avaliação positiva à pessoa, o que reduziria a credibilidade. Porém, 

quando o avaliador informa quando o consumo foi feito, e se esse consumo foi 

imediatamente seguido da avaliação, o valor para quem o lê excede o de avaliações 

negativas.   

 Há ainda um conjunto de estudos que procuram relacionar a existência de 

comunicação boca a boca, sua valência e incidência, com resultados de compras 

reais. Godes e Mayzlin (2004), Dellarocas e Narayan (2006), Dellarocas et al. (2007), 

Romaniuk (2007) e Duan et al., (2008) verificaram que a audiência de programas de 

TV, a bilheteria de filmes ou a receita de vendas de filmes podem ser avaliadas pela 

quantidade total de boca a boca gerada online. Dellarocas e Narayan (2006) chamou 

isso de volume, que é a soma de comentários positivos e negativos.  

 Consonante com essas ideias, Chevalier e Mayzlin (2006), ao analisarem 

dados de avaliações de livros postados por clientes em duas livrarias online, 

identificaram que a maioria das avaliações era positiva. Ademais, constataram que 

quanto mais avaliações positivas, maiores eram as vendas, e que, de maneira oposta 

à intuição, quanto mais avaliações negativas eram dadas, as vendas aumentavam 

numa proporção ainda maior.  

 Outro estudo mostrou resultados semelhantes, em outro contexto. Liu (2006) 

investigou a relação entre a comunicação boca a boca anterior ao lançamento de um 

filme, sua valência e o sucesso futuro de bilheteria. A autora constatou que filmes com 

maior quantidade de comentários, sejam positivos ou negativos, geram maior 

quantidade de receitas. Ou seja, também aqui a valência seria irrelevante para prever 

o nível de vendas pré-lançamento no cinema. 

 Já Ho-Dac et al. (2013) verificaram que a influência de comentários de clientes 

online nas vendas dependem da marca e da maturidade do mercado. Para marcas, a 

influência dos comentários é grande e, se forem positivos, podem transformar uma 
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marca desconhecida em conhecida e forte, aumentando as vendas. Já para marcas 

fortes o efeito dos comentários é menos expressivo. 

 Por fim, Adjei et al. (2010), ao estudar comunidades de marca, não 

encontraram relações significativas que envolvessem a valência do conteúdo gerado 

por uma comunidade, descobrindo, entretanto, uma relação significativa entre a 

participação em si e a redução de incertezas dos participantes e intenção de compras 

futuras. 

 Ou seja, a valência do conteúdo pode levar a diferentes níveis de 

compartilhamentos, seja online ou offline, sendo possível afirmar que conteúdos 

positivos são mais impactantes em termos comportamentais, pois as pessoas 

compartilhariam mais conteúdo positivo, embora conteúdos negativos tendam a ser 

mais impactantes, em termos psicológicos.  

 Disso, decorre a primeira hipótese desta tese: 

Hipótese 1: Conteúdos de valência positiva geram maior propensão a compartilhar do 

que os de valência negativa. 

 O quadro 2.1 resume os estudos citados sobre este tema. 

 

Estudo Objeto Conclusões Contexto (Online 

/ Offline) e forma 

de coleta/análise 

de dados 

Liu (2006) Boca a boca e 

vendas futuras em 

cinema 

 

A valência é irrelevante, mais 

importante é a soma de citações. 

Online, dados 

reais 

Godes e Mayzlin 

(2004)  

 

Boca a boca online 

como preditores de 

desempenho de 

séries de TV  

O volume (boca a boca positivo e 

negativo somados) e dispersão de 

conversas online em comunidades 

indicam as audiências de TV 

Online, dados 

reais  

 Dellarocas e 

Narayan (2006) 

 

Boca a boca online 

como preditores de 

desempenho futuro 

de filmes 

O volume de boca a boca como 

preditor do desempenho de filmes 

Online, dados 

reais e de 

experimentos 

Dellarocas et al. 

(2007) 

Boca a boca online 

como preditores de 

desempenho de 

filmes 

Medição da incidência relativa de 

comentários positivos e negativos. 

Online, dados 

reais  

Continua... 
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Estudo Objeto Conclusões Contexto (Online 

/ Offline) e forma 

de coleta/análise 

de dados 

Romaniuk (2007) 

Boca a boca online 

como preditores de 

desempenho de 

filmes 

Medição por regressões da valência e 

visualizações, ratings feitos pelo 

usuário e número de posts na internet 

como preditores de vendas no varejo. 

Online, dados 

reais  

Chevalier e Mayzlin 

(2006) 

Boca a boca e 

vendas de livros 

Mais avaliações positivas, maiores 

vendas. 

Online, dados 

reais 

Duan et al. (2008) 

Boca a boca online 

como preditores de 

desempenho de 

filmes 

Modelagem baseada em avaliações 

de clientes e comparação com dados 

reais de vendas de filmes 

Online, dados 

reais e de 

experimentos 

Berger e Milkman 

(2012) 

Boca a boca e 

notícias 

A valência é irrelevante, mais 

importante é a excitação. 

Online, dados 

reais e de 

experimentos 

Adjei et al. (2010) Boca a boca em 

comunidades 

virtuais e a redução 

de incertezas e 

compras futuras 

Não conseguiram achar relações que 

envolvessem a valência.  

Online, por meio 

de experimentos 

De Angelis et al. 

(2012) 

Tipos de Boca a 

boca: transmissão 

versus geração 

Se o evento aconteceu com a pessoa, 

valência positiva é mais frequente, se 

não, valência negativa. 

Online, por meio 

de experimentos 

Lau e Ng (2001) Boca a boca 

negativo e 

diferenças 

individuais 

Auto-confiança, o envolvimento com o 

produto e com a decisão de compra, a 

percepção do quanto a reclamação 

em si é forte, a empresa com quem se 

negocia e sua reputação influenciam. 

 

Offline, survey. 

Pagliarussi et al. 

(2011) 

Boca a boca 

negativo e justiça 

Raiva, percepção de traição, injustiça 

e desejo de vingança levam ao boca a 

boca negativo. 

Offline, survey 

Ahluwalia (2002) Força do boca a 

boca negativo 

A presença de envolvimento com o 

produto, conexão com a marca, nível 

de familiaridade com a marca e 

importância da opinião dos outros 

mudam a força da negatividade. 

 

Offline, survey 

Continuação... 

Continua... 
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Estudo Objeto Conclusões Contexto (Online 

/ Offline) e forma 

de coleta/análise 

de dados 

Naylor (1999) Boca a boca e 

benefícios 

envolvidos 

Falta de benefícios simbólicos 

levariam a boca a boca negativo, 

enquanto a presença de benefícios 

hedônicos levaria a boca a boca 

positivo. 

Offline, survey 

Nekmat e Gower 

(2012) 

Valência das 

mensagens 

patrocinadas de 

blogueiros e se a 

relação com os 

patrocinadores foi 

declarada 

Conteúdos de valência negativa em 

blogs levam a maior credibilidade, 

tanto do blogs quanto da empresa, do 

que os de positiva. 

Online, 

experimento 

Ho-Dac et al. 

(2013) 

Valência de 

avaliações de 

compras por 

clientes online e 

volume de vendas 

As vendas de marcas desconhecidas 

sofrem maior influências das 

avaliações: comentários positivos 

levam a vendas superiores. Não se 

observou o mesmo em marcas fortes. 

Online, modelos 

preditivos e 

modelagem 

Chen e Lurie (2013) Valência de 

avaliações online e 

a recência da 

avaliação 

As avaliações negativas têm maior 

valor para o cliente do que as 

negativas, mas se o autor da 

avaliação informar que a avaliação 

ocorre imediatamente após o 

consumo, a avaliação positiva fica 

com maior valor do que a negativa. 

Online, 

modelagem e 

experimentos 

Quadro 2.1: Resumo de estudos sobre valência considerados e suas conclusões  

 

 

ii. Excitação 

 

 Como descrito anteriormente, as emoções também se diferem quanto ao nível 

de excitação fisiológica, pois há emoções de baixo e de alto grau de ativação. As 

emoções têm componentes cognitivos, psicológicos e comportamentais.  A excitação 

é uma consequência da emoção: ao receber algum estímulo, o cérebro aciona a 

memória e, interpretando o estímulo, aciona o sistema simpático, levando a 

Continuação... 
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manifestações fisiológicas, como a liberação de hormônios, como a adrenalina pelas 

glândulas suprarrenais, levando a efeitos como coração disparado, variação da 

pressão sanguínea, pupilas dilatadas, o fígado enviando mais açúcar ao sangue e 

algum nível de suor (XIE; LEE, 2008).  Cada emoção leva a um nível de excitação 

distinto. Além disso, a excitação possui dois componentes: de energia e de tensão 

(THAYER, 1989). O primeiro componente, de energia, é associado ao nível de 

atividade gerado, de prontidão, enquanto o segundo reflete um estado preparatório 

para a ação, o nível de emergência da situação, a necessidade de reação a uma 

ameaça. Os níveis de energia e tensão podem variar entre níveis aos quais as 

pessoas estão acostumadas a lidar em seu dia-a-dia e aqueles que testam o limite no 

qual cada indivíduo pode suportar: o limiar entre o que traz prazer e o que causa a 

dor. A figura 2.2 ilustra essa ideia. 

 

 

Figura 2.2: Níveis de excitação Fonte: Xie e Lee (2008), adaptado pelo autor 

 

   Por isso, a excitação tem como característica a subjetividade, ligada à 

resistência orgânica e fisiológica dos sentidos: pessoas têm diferentes níveis de 

tolerância à dor, ao ruído ou a diferentes arranjos de cores, imagens, sons e sabores. 

Isso também é ligado à cultura: a excitação gerada por uma ideia, assim como o que 

gera atração sexual ou repugnância relativa a alimentos, pode variar conforme os 

costumes de uma região ou país. Também inclui categorias de assuntos: a 

sensibilidade do indivíduo a determinados temas, como religião, preferências 

políticas, esportivas, entre outros. É a chamada teoria do nível de estimulação ótimo 

(XIE; LEE, 2008), que postula que cada indivíduo tem uma quantidade de estímulo 

considerada adequada para si, com a qual se sente confortável. 

 A excitação tem sido estudada no campo da psicologia, em especial na 

psicologia experimental. Uma questão relativa ao assunto é qual é a relação entre a 

excitação e a valência da emoção e qual prevalece no processamento cognitivo, por 

exemplo, no processamento de informações, avaliações de alternativas ou memórias. 

A valência costuma indicar o nível de positividade presente em uma situação, ou seja, 
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situações positivas ou negativas, enquanto a excitação cobre um escopo que vai de 

situações calmas a altamente excitantes. A figura 2.3 resume essa ideia. 

 

 

 

Figura 2.3: Relação entre excitação e valência emocional Fonte: Xie e Lee (2008) e Corson (2006), 

adaptado pelo autor 

 

 Por exemplo, Vuori e Virtahaju (2012) defenderam que a excitação aumenta a 

formação de senso sobre as coisas, pois quando a excitação é alta a criação de 

senso é mais intensa e a retenção de conhecimento se amplia. 

 Já Caprara et al (1989) descobriram que a excitação aumenta a retenção de 

palavras, mas em pessoas com vulnerabilidade emocional, ou seja, mais propensas a 

se excitarem, isso é mais intenso. Corson (2006), seguindo nessa linha, fez um 

experimento no qual verificou a influência em quatro tipos de emoção na decisão 

léxica, que é a escolha de palavras que se utilizar em um exercício de associação de 

palavras: felicidade (valência positiva, excitação alta), raiva (valência negativa, 

excitação alta), serenidade (emoção positiva, baixa excitação) e tristeza (emoção 

negativa, baixa excitação). Seu experimento concluiu que as emoções de alta 

excitação facilitavam a decisão léxica: quando presentes elas eram mais rápidas.  Em 

outro estudo, Corson e Verrier (2007), estudaram a questão, e verificaram que em 

falsas memórias, que são memórias que as pessoas acreditam que têm, mas, na 

verdade, foram sugeridas a elas, por exemplo, por  terem ouvido alguém falar sobre o 

assunto, o efeito se repete.  

 Gillet e Jallais (2011) estudaram as diferenças da excitação e da valência 

emocional na produção de associações únicas entre palavras, concluindo que a 

excitação influencia mais a associação de palavras do que a valência das emoções 
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envolvidas, pois quando a excitação era mais alta, as associações de palavras não 

usuais e mais inusitadas eram mais frequentes, efeito não obtido via valência.  

 Por fim, Eder e Rothermund (2010) indicaram que a avaliação cerebral é mais 

rápida com estímulos negativos, mas com excitação alta, e em estímulos positivos, 

mas com excitação baixa.  

 Em marketing, a excitação tem sido alvo de estudos de comportamento do 

consumidor, tais como a relação entre excitação e transferência social de informação 

(BERGER, 2011), a relação entre a excitação, a emoção e o recall de propagandas 

(XIA; LIN, 2008), a excitação como influenciador da decisão de compra e consumo, 

seja no ponto de venda (KALTCHEVA; WEITZ, 2006, LI et al., 2009, RAJAGOPAL, 

2009, AFONSO-VIEIRA; VAZ-TORRES, 2014), pelo trabalho de vendedores e 

promotores (RAJAGOPAL, 2010), em relação a entretenimento, como em jogos 

digitais (POELS et al., 2012) ou filmes, no cinema (XIE, LEE, 2008), seja no 

comprometimento com uma marca e o nível de recompra (RAJU; UNNAVA, 2006) ou 

em estudos em propaganda, como seus efeitos na intenção de compra e sua relação 

com a nudez feminina (LANIS; COVELL, 1995, LATOUR et al., 1989) ou com a 

violência contra a mulher (CAPELLA et al., 2010). No ambiente online, estudos têm 

explorado a relação entre o ser humano e o computador e as emoções envolvidas 

com maiores vendas ou qualidade do relacionamento, seja em lojas virtuais (PORAT; 

TRACTINSKY, 2012), em sites de músicas (SANCHEZ-FRANCO; RONDAN-

CATALUÑA, 2010), no que as pessoas optam por retransmitirem (DOBELE et al., 

2007, BERGER; MILKMAN, 2012) ou até na escolha de avatares8 para advergames9 

por crianças (BAILEY et al., 2009).  

 Certos conteúdos, na internet ou não, podem provocar tais estados e serem, 

por isso, mais compartilhados. Berger e Milkman (2012), por exemplo, verificaram que 

as notícias mais compartilhadas são aquelas que evocam sentimentos de alto grau de 

ativação e excitação, como espanto, raiva e ansiedade.  Analisando 7000 notícias 

do New York Times, chegaram à conclusão que quanto mais o conteúdo gerar 

excitação nas pessoas, mas viral ele será. Embora conteúdo positivo tenda a ser mais 

compartilhado do que os negativos, a excitação é mais significativa do que a valência. 

Algumas emoções que geram mais excitação, como espanto, raiva e ansiedade, 

                                                 
8 Um avatar é uma imagem que serve para representar o jogador em jogos ou usuários em ambientes virtuais. 
9 Um advergame é um jogo criado ou patrocinado por uma marca. Durante o jogo, a marca e/ou seus símbolos são 

protagonistas. 
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aumentam a probabilidade de exacerbar o compartilhamento do que emoções de 

baixa excitação, como tristeza. Clientes altamente satisfeitos ou altamente 

insatisfeitos têm maior probabilidade de compartilhar do que aqueles que não 

atingiram esse nível de excitação (ANDERSON, 1998). Simultaneamente, os 

anúncios mais compartilhados nas redes sociais tendem a ser aqueles que carregam 

alta carga de diversão e, portanto, maior excitação (TUCKER, 2012), ou que sejam 

mais surpreendentes (DOBELE et al., 2007). 

 Conteúdo ousado, novo, surpreendente tende a ser mais compartilhado em 

quaisquer meios (HEATH et al., 2001; MOLDOVAN et al., 2011; TUCKER, 2012; 

DOBELE et al., 2007). Os motivos para isso podem envolver o fato de que a excitação 

leva à ação (HEILMAN, 1997), e, de certo modo, o compartilhamento é uma ação. 

Outra possibilidade é que, quando uma pessoa está altamente excitada, ela aumenta 

o foco em si (WEGNER; GIULIANO, 1980), repensando se deve compartilhar algo, 

sendo levada a avaliar mais suas próprias opiniões (BERGER, 2012).  

 A relação entre o volume de comentários, o que se comenta e a excitação 

emocional foi estudada por Chmiel et al (2011), que defenderam que comunidades 

online têm maior volume de comentários quando há discussões baseadas em 

emoções. Com base em dados de posts de 4 grandes fóruns, analisados e 

categorizados por ferramentas de análise automáticas de sentimentos, os autores 

agruparam as mensagens, descobrindo que aquelas com maior número de 

mensagens eram aquelas com emoções mais intensas. 

 Já Champoux et al. (2012), analisando o movimento de posts da comunidade 

online da empresa Nestlé durante uma crise com grupos de ativistas, causada por um 

post da empresa considerado impróprio e ultrajante para alguns, uma gafe da 

empresa para outros, verificaram que o formato da rede social Facebook permite que 

pessoas, anonimamente, expressem sentimentos intensos de forma segura, de modo 

que seria impensável no mundo real. Isso incentiva o surgimento e a multiplicação de 

rumores e fofocas, alimentando polêmicas e promovendo tumultos nas comunidades 

virtuais. 

 Disso, decorre a seguinte hipótese: 

Hipótese 2.1: Conteúdos que geram alta excitação têm maior propensão a 

compartilhar do que os de baixa excitação.  
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 Em marketing social, o uso da excitação da formulação das mensagens de 

comunicação gera maior eficiência e persuasão na transmissão, sobretudo na 

formulação de mensagens com conteúdo negativo, com emoções como raiva, nojo e 

medo sendo exploradas (DOBELE et al., 2007). As mensagens negativas geram 

desconforto e esbarram na resistência fisiológica individual: algumas mensagens 

podem ser irresistíveis para a maioria da população, mas perfeitamente aceitáveis 

para o público alvo, o qual se pretendia que abandonasse o comportamento 

indesejado. Moldovan et al. (2011), por exemplo, identificaram que produtos novos, 

cuja inovação pareça sem utilidade ou pior do que versões anteriores, geram mais 

comentários negativos do que positivos. O uso da vergonha, do medo e da culpa nas 

mensagens de marketing social foi estudado por Brennan e Binney (2010) – 

mensagens com sentimentos negativos, em que pese o fato de que os autores 

tenham identificado a existência de um ponto de saturação ou um distanciamento de 

parte dos respondentes, geram desde raiva e ativismo participante até uma 

passividade resignada, e posterior adoção do comportamento, como resposta à 

ameaça divulgada.  

 

 

 Disso, decorre a seguinte hipótese: 

 

Hipótese 2.2: Conteúdos de valência negativa geram maior excitação do que 

conteúdos de valência positiva. 

 

  O quadro 2.2 resume as abordagens dos estudos citados deste campo. 

 

Estudo Objeto Conclusões 
Contexto (Online / Offline) e 

forma de coleta de dados 

Li et al. 

(2009) 

Excitação e 

densidade humana 

Se a densidade humana no varejo 

cresce, aumenta a excitação, o que 

pode reduzir a satisfação de compra 

dependendo do perfil de quem 

compra. 

Offline, por meio de 

questionário. 

Berger 

(2011)  

Excitação e 

transferência social 

de informação 

A excitação aumenta a transferência 

social 

Offline, por meio de 

questionário. 

Continua... 
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Estudo Objeto Conclusões 
Contexto (Online / Offline) e 

forma de coleta de dados 

Poels et al, 

(2012) 

Excitação em jogos 

digitais 

A excitação gerada pelo jogo foi um 

preditor do quanto os jogadores 

gastariam tempo jogando no longo 

prazo. 

Online, por meio de 

questionário, de medidas do 

nível de skin conductance,  

Xie e Lee 

(2008) 

Excitação gerada 

por trailers de filmes 

no cinema com 

cenas violentas 

Pessoas que buscam a excitação 

tiveram reações extremas: quando 

viram as cenas violentas adoraram e 

quando não viram, detestaram, 

enquanto os que não buscam a 

excitação tiveram reações menos 

extremas. 

Offline, a excitação foi 

manipulada pela exibição de 

versões dos filmes com mais 

ou menos cenas de violência. 

Foi medida por um 

questionário chamado Self-

Assessment Manikin, que 

contém gráficos em uma 

escala continua de 9 pontos.  

Raju e 

Unnava 

(2006) 

Excitação e 

comprometimento 

com uma marca e o 

nível de recompra 

A excitação é o motivador de 

clientes comprometidos que contra 

argumentam – maior a excitação, 

mais contra argumentos 

Offline, a excitação é 

manipulada por meio de ruídos 

em uma sala e por mensagens 

incompletas. 

Xia e Lin 

(2008) 

A excitação e 

atitude em relação 

à propaganda e seu 

recall  

Depois de estímulos que levem à 

alta excitação, o efeito da valência 

emocional da propaganda aumenta, 

melhorando a atitude, mas os recalls 

são piores. 

Offline, experimento com 

estímulos para gerar a 

condição de alta excitação. O 

estímulo não foi especificado.  

Rajagopal 

(2009) 

A excitação como 

influenciador da 

decisão de compra 

e consumo no 

ponto de venda 

Aumentar a excitação no ponto de 

venda, por meio de um espaço para 

recreação de videogames e 

brinquedos, aumenta a intenção de 

compra de jovens consumidores. 

Offline, perguntas abertas, 

como “O que influencia sua 

excitação no processo de 

compra?”, além de perguntas 

fechadas sobre a excitação da 

loja, como haver recreação na 

loja, entre outros. 

Rajagopal 

(2010) 

A excitação e o 

trabalho de 

vendedores e 

promotores 

A presença dos promotores aumenta 

a excitação anterior à compra, e o 

trabalho dos vendedores, a posterior 

à compra. 

Offline, por meio de entrevistas 

e questionários. 

Grant et al. 

(2012) 

A experiência de 

compra de 

participantes de um 

flash mob 

 

Com música a experiência de 

compra melhorou e a excitação 

aumentou 

Offline, Observação e 

entrevistas em profundidade. 

Continua... 

Continuação... 
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Estudo Objeto Conclusões 
Contexto (Online / Offline) e 

forma de coleta de dados 

Lee et al. 

(2012) 

A excitação via 

Facebook e a 

intenção de 

comparecer a um 

festival 

Para usuários de redes sociais que 

consideram divertido seu uso, a 

excitação leva a maior intenção de 

comparecer ao evento. 

Online, pessoas selecionadas 

aleatoriamente em fan pages 

de destinos turísticos 

responderam a um 

questionário. 

Mazaheri et 

al. (2012) 

As emoções, 

inclusive excitação, 

na compra online 

de serviços de 

procura, de 

experiência e de 

crédito. 

 

A excitação pode levar a maior 

intenção de compra em sites de 

serviços baseados na confiança.  

Online, por meio de 

questionários. 

Bailey et al. 

(2009) 

A excitação gerada 

por diferentes tipos 

de avatares em 

crianças 

Avatares de advergames 

desenvolvidos pelas próprias 

crianças geram mais excitação. 

 

Online, Medição de skin 

conductance em crianças 

Dobele et al., 

(2007)  

Sentimentos 

gerados pelos 

vídeos que mais 

viralizaram 

Conteúdos que geram surpresa, 

combinada com outras emoções, 

como nojo, raiva, medo, tristeza ou 

alegria, tendem a viralizar mais, 

porém a idade, o sexo e a cultura 

podem moderar esse 

comportamento 

Online, survey. 

Quadro 2.2: Resumo de estudos sobre excitação e suas conclusões 

 

 

iii. Utilidade 

 

 A utilidade percebida é um fator que pode aumentar a probabilidade de 

compartilhamento de conteúdo (BERGER; MILKMAN, 2012). As pessoas 

compartilham histórias, lendas urbanas, fofocas e rumores não apenas para 

entretenimento, mas porque elas contêm informação valiosa que auxiliam em suas 

vidas, propiciando ensinamentos morais, que podem levar pessoas a mudar seu 

comportamento, tendo uma maior capacidade de prender a atenção de quem recebe 

a informação (GUERIN; MIYAZAKI, 2006). Alguns autores têm apresentado 

Continuação... 
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evidências empíricas de que tais conteúdos se propagam com grande velocidade via 

internet, mesmo sem comprovação definitiva (KAMINS et al., 1997, DOERR et al., 

2011).   

 Isso é consistente com a teoria da troca social10 (HOMANS, 1958, ADJEI et al., 

2010, HOLLEBEEK, 2011, BERGER; MILKMAN, 2012), pela qual as pessoas se 

envolverão em relacionamentos, fornecendo ideias, sentimentos e comportamentos 

positivos que considerem úteis em troca de uma possível e não declarada 

reciprocidade futura. O envio de uma informação de alguma forma útil, ainda que na 

forma de rumor, sem comprovação definitiva, é algo positivo e que pode resultar no 

mesmo comportamento futuro de quem receber a informação.  

 O conceito de utilidade é estudado por campos como a economia e a filosofia. 

Útil é o que é passível de ser transacionado, o que tem valor para a troca, fruto da lei 

da oferta e da procura (SAMUELSON; NORDHAUS, 2012). Quanto mais o bem ou 

serviço é raro, maior seu valor e, portanto, sua utilidade. A utilidade é dada por quem 

consome: o que é altamente útil para alguém pode ter menos ou nenhuma utilidade 

para outra pessoa. A utilidade total é o resultado das decisões de consumo de uma 

pessoa por causa de suas restrições (seu orçamento). A escola filosófica e econômica 

do utilitarismo, representada por nomes como Stuart Mill e Jeremy Bentham, 

acreditava que o objetivo de uma sociedade é maximizar a utilidade, seja nas 

decisões de alocação de recursos ou nas morais, definindo utilidade como o que 

promove a felicidade, o bem-estar e vantagens para todos os envolvidos. Alguns 

filósofos utilitaristas também acreditavam em valores do hedonismo, corrente 

filosófica da antiga Grécia que pregava que acumular momentos de prazer deveria ser 

o objetivo de viver. Acumular o que tem utilidade pode gerar, portanto, o acúmulo de 

moeda ou de momentos de prazer.  

 Nesse sentido, podem-se contrastar valores utilitários e hedônicos: o que é útil, 

por permitir gerar benefício econômico versus o que traz prazer, mas não gera valor 

futuro per se. Em produtos, podem ser comparados os seus benefícios utilitários, 

exemplo: uma roupa que proteja contra as intempéries, e seus benefícios hedônicos, 

tais como: uma roupa que realce as características do corpo, tornando a pessoa que 

a adquiriu mais autoconfiante e feliz, por se julgar mais bonita ou por valorizar sua 

imagem em relação aos demais. Nesse aspecto, estudos como o de Arruda-Filho 

                                                 
10 Social exchange theory 
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(2008), Arruda-Filho et al. (2010) ou Arruda-Filho e Dholakia (2013) se inserem, 

comparando os valores esperados por um usuário de telefonia celular: mais do que 

um aparelho que realize ligações, usuários buscam experiências prazerosas, fruto de 

um celular que tenha diversos serviços acoplados, como internet ou câmaras de vídeo 

ou foto (ARRUDA; DHOLAKIA, 2013), ou que permita ou facilite a socialização, 

aumentando a adoção da tecnologia (ARRUDA-FILHO, 2008). Mas o mesmo 

fenômeno pode ser observado em bens não tecnológicos, como tênis de corrida: 

valores hedônicos e utilitários são considerados para facilitar a aprovação da escolha 

de um corredor por seus pares, seu grupo de referência (LADEIRA; DELMORO, 

2012), de modo que valores utilitários justificam os hedônicos. A experiência de 

compra também pode ser avaliada por este prisma: a visita ao ponto de venda pode 

ser realizada por motivos utilitaristas - pela necessidade de se comprar ou aproveitar 

uma promoção, ou por motivos hedônicos – aproveitar a vida, divertir-se, passar 

momentos agradáveis (KALTCHEVA; WEITZ, 2006, HERNANDEZ, 2009, TEIXEIRA; 

HERNANDEZ, 2012, AFONSO-VIEIRA; TORRES-VAZ, 2014). Valores hedônicos 

tendem a ser mais ligados a satisfação do cliente com a compra do que os utilitários 

(TEIXEIRA; HERNANDEZ, 2012). Por fim, em programas de fidelidade, valores 

utilitários e hedônicos se misturam na premiação aos clientes, de modo que o 

envolvimento do cliente com o programa dependerá da compreensão das regras para 

obtê-los (LIMA; STEINER-NETO, 2013). 

 Em comunicação, pode-se dizer que há perfis de pessoas que são mais 

suscetíveis a aceitar argumentos utilitários e outros, os hedônicos. Malaviya e Brendl 

(2014), por exemplos, estudaram a persuasão em pessoas que tivessem quatro 

modelos mentais: motivados para a obtenção de ganhos, à não-obtenção de ganhos, 

à prevenção de perdas ou à obtenção de perdas. A essas pessoas, relacionaram-se 

propagandas focadas na promoção ou na prevenção em produtos ou serviços ligados 

ao prazer ou à dor. Os autores verificaram que argumentos adequados a quem é 

suscetível à obtenção a ganhos (promoção ao prazer) eram tão eficazes quanto 

argumentos de prevenção à dor para quem é suscetível a perdas.   Kaltcheva e Weitz 

(2006) observaram algo semelhante com a experiência de compra no varejo: clientes 

que são motivados a comprar por motivos utilitários sentem mais prazer em 

ambientes de loja com baixa excitação, enquanto os motivados por motivos hedônicos 

sentem mais prazer em ambientes de loja com maior excitação.  
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 Mas a comunicação pode ser diferentemente considerada no que concerne ao 

produto. Sen e Lerman (2007) examinaram a questão e analisaram os comentários 

online feitos em produtos hedônicos ou utilitários. Em produtos utilitários, a valência é 

relevante para a compreensão do que se compartilha: comentários negativos são 

mais úteis, mais confiáveis e tidos como mais precisos. Já em produtos hedônicos isto 

não ocorre: comentários negativos são tidos como menos úteis. 

 Ho e Dempsey (2010) também comprovaram que a utilidade é relevante para 

determinar quais conteúdos têm maior chance de serem compartilhados e que 

conteúdo de maior valor utilitário são mais compartilháveis por quem é individualista 

ou por quem deseja ajudar os outros, pois ambos compartilham buscando inclusão, 

afeto e controle.  

 Ou seja, compartilhar conteúdo com valor utilitário pode demonstrar altruísmo e 

melhorar a imagem de quem compartilha. Pode, ainda, ajudar os outros a reduzir o 

risco, reduzir o tempo de procura por informações e apoiar suas decisões (HENNIG-

THURAU et al., 2004, SUNDARAM et al., 1998). Pode-se inclusive dizer que uma das 

funções da comunicação é obter informação sobre os outros, o que pode ser útil na 

vida em sociedade (DUNBAR et al., 1997).  

 Em outras palavras, conteúdo útil pode ajudar o outro, o que leva ao 

compartilhamento de conteúdo com esta característica, por exemplo: notícias que 

indiquem a prevenção de doenças pela redução do consumo de certos produtos, um 

aviso de que uma promoção está disponível em uma loja ou que uma empresa tem 

problema em seu departamento de atendimento ao consumidor. Mas a busca por 

prazer conduz ao compartilhamento de outro tipo de conteúdo, tais como humor, 

música ou mensagens positivas - um momento de prazer, neste contexto, pode ser 

tão útil aos outros quanto uma notícia ligada à saúde ou que gere benefício 

econômico (GUERIN; MIYAZAKI, 2006).   

 Sibona (2014), por exemplo, identificou que as pessoas que mais têm relações 

de amizade excluídas em redes sociais eletrônicas são aquelas que postam 

conteúdos tidos como pouco ou nada importantes para quem as exclui. Portanto, a 

utilidade aparenta ser subjetiva, e a sua falta pode levar a atitudes extremas como a 

exclusão de um suposto amigo. 

 Mas o que caracterizaria um conteúdo útil? Autores têm verificado que a mídia 

na qual a conversa ocorre pode modificar o interesse pelo assunto e, 

consequentemente, sua utilidade. Berger e Iyengar (2013) estudaram as diferenças 
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entre conversas online e offline sobre diferentes assuntos. A facilidade de escolher 

tanto como escrever, quanto sobre o que escrever faz com que o usuário foque em 

assuntos que julgue mais úteis e interessantes quando está online. Por outro lado, 

uma conversa face a face não tem essa característica: uma pessoa tem maior 

dificuldade de se esquivar de assuntos que não lhe interessam ou menos úteis.  

 A percepção do que é útil em propaganda pode variar conforme os sinais 

usados, o conteúdo da mensagem em si, e a interpretação de quem os interpreta, 

uma vez que a interpretação, em comunicação, é fruto do background cultural do 

receptor (GRAFTON-SMALL; LINSTEAD, 1989, DOBELE et al., 2007).  

 Huang et al. (2012), por exemplo, verificaram que quando e o quanto um vídeo 

é percebido como de qualidade, e, portanto, útil, facilita sua retransmissão – melhores 

conteúdos, na ótica de quem vê, resultam em maiores intenções de compartilhar.  

 A utilidade de um conteúdo pode depender da valência. Conteúdos de valência 

negativa geram maior impacto emocional, são processados de forma mais lenta 

(BAUMEISTER et al., 2001, AHLUWALIA, 2002, WANG et al., 2009) e podem 

expressar um cuidado com quem recebe, sendo mais confiáveis e tidos como mais 

precisos (SEN; LERMAN, 2007). Conteúdo de valência positiva é mais comum (EAST 

et al., 2007, EAST et al., 2008, DE ANGELIS et al., 2012), e por isso, pode ser menos 

raro, logo, menos útil. Chen e Lurie (2013) verificaram em dados empíricos e por 

experimentos que avaliações negativas em sites de avaliação de restaurantes têm 

maior valor percebido por quem lê em relação a avaliações positivas, pois avaliações 

positivas tendem a gerar desconfiança de que as opiniões da pessoa que avalia 

positivamente não são confiáveis. Em que pese o fato de Malaviya e Brendl (2014) 

indicarem que há modelos mentais distintos, e isso pode alterar o tipo de conteúdo 

que é mais útil, disso decorre a seguinte hipótese: 

 

Hipótese 3.1: Conteúdos de valência negativa têm maior utilidade do que os de 

valência positiva. 

 

 A mídia na qual a mensagem é transmitida também pode levar a diferentes 

níveis de credibilidade (CRESCITELLI; SHIMP, 2012), aceitação de sua veracidade e 

percepção de utilidade, e, por consequência, seu compartilhamento. Por exemplo, 

Cameron (1994) testou essa ideia, descobrindo que notícias têm maior valor para o 

leitor do que propagandas do tipo mensagem publicitária – propagandas em formato 
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de notícias escritas, com identificação da empresa emissora da mensagem. Dentre os 

fatores, está o fato de que em sites de notícias ou em jornais impressos, quem 

escreve empresta credibilidade à notícia, como alguém que a referenda, 

pressupostamente de forma imparcial, enquanto a propaganda em si, goza, no 

máximo, das vantagens oriundas de atores ou personalidades famosas contratados, 

sendo sempre parcial e abertamente persuasivo, o que diminuiria sua credibilidade. 

Por isso, notícias levariam a maior recall sobre a marca do que mensagens 

publicitárias (CAMERON, 1994).   

 Putrevu (2005) analisou as diferentes respostas dadas por pessoas expostas a 

notícias e propagandas em mensagens impressas. Notícias foram mais 

cuidadosamente analisadas, pois mais detalhes foram lembrados, foram tidas como 

mais relevantes e mais bem explicadas. Além disso, as notícias foram consideradas 

como emitidas por fontes mais confiáveis, levando a uma maior intenção de compra e 

uma melhor atitude em relação à marca do que uma propaganda.   

 Eisend e Kuster (2010), em uma meta-análise considerando 30 estudos que 

compararam propaganda e publicidade, concluíram que notícias têm maior 

credibilidade e levam a uma avaliação mais cuidadosa da informação pelo leitor, 

sendo que o efeito da credibilidade é três vezes maior. E mais: o conhecimento prévio 

do assunto modera esta relação, pois quando o leitor dispõe desse conhecimento, a 

diferença inexiste. Campanhas que considerem ações de propaganda e publicidade 

concomitantes diminuem a vantagem da publicidade. 

 Por seu turno, Wang e Muehling (2012) analisaram a força da publicidade na 

forma de indicações de revistas especializadas, por exemplo, uma propaganda que 

registre que uma revista indica o produto, e descobriram uma interação entre 

propaganda e publicidade em relação a tipos de marcas: quando marcas de maior 

força são retratadas, não haveria diferença entre propagandas com ou sem a 

indicação de revistas, mas quando marcas de menor força são retratadas, as 

indicações de revistas são mais relevantes, aumentando a credibilidade da 

mensagem. Além disso, o envolvimento com a mensagem aumentaria nas marcas de 

maior status, de modo que as propagandas seriam mais relevantes em marcas mais 

fortes, enquanto a publicidade seria mais relevante em marcas mais fracas. 

 

 Disso decorrem as seguintes hipóteses: 
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Hipótese 3.2a: Notícias geram maior propensão a compartilhar do que propagandas. 

e 

Hipótese 3.2b: Notícias são consideradas mais úteis do que propagandas. 

 

 Para tornar as mensagens em forma de propaganda úteis e facilitar a 

retransmissão, as empresas têm lidado com aspectos da mensagem como sua 

abordagem, como o uso do humor ou de testemunhos (CRESCITELLI, SHIMP, 2012) 

ou oferecido incentivos a quem retransmite. Ryu e Feick (2007) citam a existência de 

programas de benefícios11, como, por exemplo, descontos, prêmios em dinheiro ou 

amostras de produtos gratuitos, entre outros, para os clientes que se dispuserem a 

transmitir mensagens sobre a empresa, normalmente no ambiente virtual – a 

existência de prêmios aumenta a probabilidade de os consumidores fazerem 

comentários com conhecidos sobre a empresa e sua mensagem, e esse efeito seria 

maior em marcas menos conhecidas. Com amigos mais próximos ou marcas mais 

fortes, não haveria efeito significativo.  No ambiente online, empresas têm oferecido 

recompensas na forma de avatares especiais para identificar aqueles que mais 

colaboram e motivá-los a permanecer colaborando (ANTIN; CHURCHILL, 2011), pois, 

de acordo com Ling et al. (2005), as pessoas compartilham mais quando são 

lembradas do quão especiais são ou quando o fazem para atingir objetivos 

desafiadores.   

 

 Disso decorrem as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 3.3a: Propaganda com programas de premiação gera maior propensão a 

compartilhar do que propaganda sem incentivos. 

e 

Hipótese 3.3b: Propaganda com programas de premiação é mais útil do que 

propaganda sem incentivos. 

 

 Por outro lado, outros autores indicam que a disseminação e o 

compartilhamento de opiniões de amigos prevalecem sobre uma propaganda vista 

(GOLDENBERG et al., 2001). A opinião dos amigos seria, nesse contexto, mais útil 

                                                 
11 Chamados em inglês de Referral reward programs, premiam o cliente que indicar a empresa para amigos.  
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do que uma propaganda, em linha com pesquisas de mercado realizadas (NIELSEN, 

2012). 

 

 Como decorrência, têm-se as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 3.4a: A indicação de um amigo torna o conteúdo mais útil. 

e 

Hipótese 3.4b: A indicação de um amigo aumenta a propensão a compartilhar. 

 

 Um tipo específico de propaganda é a ação de demarketing. São ações com o 

intuito de controlar, diminuir ou interromper o consumo de um produto, realizadas por 

iniciativa de entidades reguladoras governamentais, de organizações não 

governamentais representando causas ou de consumidores individualmente, 

engajados em ações contrárias ao produto. Trata-se de uma importante ferramenta 

para ações de políticas públicas. Dentre as possíveis causas estão consequências 

perniciosas do uso dos produtos, como danos ao meio-ambiente ou à saúde do 

consumidor, assim como práticas não aceitáveis, como o uso de mão de obra infantil 

ou o comércio de armas ilegais (GUNDLACH et al., 2010). Ações de demarketing 

convocadas por organizações não governamentais ou por consumidores podem 

provocar o boicote ao consumo de certos produtos (CRUZ et al., 2012). Essas ações 

remetem a emoções de valência negativa, podem gerar maior excitação e podem ser 

consideradas mais úteis do que a propaganda de valência positiva (BAUMEISTER et 

al., 2001, AHLUWALIA, 2002). 

 

 Disso decorrem as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 3.5a: Propaganda de valência negativa é considerada mais útil do que 

propaganda de valência positiva. 

e  

Hipótese 3.5b: Propaganda de valência negativa gera maior propensão a compartilhar 

do que propaganda de valência positiva. 

 No quadro 2.3 encontram-se o resumo e as conclusões dos estudos citados 

deste campo. 
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Estudo Objeto Conclusões Contexto (Online 

/ Offline) E 

Forma De Coleta 

De Dados 

Cameron (1994) Comparações entre 

notícias (informes 

publicitários) e 

propaganda  

Notícias levam a maior retenção na 

memória.  

Offline, 

questionário, 

experimentos 

Ryu e Feick (2007) O efeito de 

benefícios e 

prêmios nas 

recomendações de 

clientes  

Clientes indicam mais para pessoas 

com quem tenha laços fracos quando 

recebe prêmios  

Offline, 

questionários, 

experimentos 

Goldenberg et al. 

(2001) 

O boca a boca e a 

relação entre a rede 

de contatos de uma 

pessoa e a forma 

como a informação 

é retransmitida 

Boca a boca, seja de pessoas 

próximas ou distantes, são mais 

críveis e geram maior disseminação 

da informação do que propaganda. 

Offline, por 

simulações 

Berger e Iyengar 

(2013) 

Diferenças entre 

conversas online e 

offline 

Conversas online permitem que a 

pessoa foque no que lhe pareça mais 

útil. 

Online e offline. 

Análise de 

conteúdo e 

questionários. 

Hennig-Thurau et 

al. (2004) 

Motivos para que 

pessoas se 

envolvam com boca 

a boca na internet 

Caso o consumidor sinta que será 

beneficiado economicamente, 

socialmente ou que agregue a sua 

imagem, ele atua mais intensamente 

na internet. Há perfis distintos de 

consumidores que se envolvem. 

Online, 

questionários 

Sundaram et al. 

(1998) 

Motivos para boca a 

boca positivo e 

negativo 

Ambos envolvem altruísmo. O positivo 

envolve auto-imagem e ajudar a 

empresa. O negativo, vingança e 

redução da ansiedade. 

Offline, 

entrevistas em 

profundidade 

Dunbar et al. (1997) Comportamento 

humano em 

conversações 

Pessoas conversam sobre o que 

consideram útil, como controle social, 

críticas e conselhos. Mulheres tendem 

a se preocupar mais com a rede 

social, enquanto homens, com a auto-

imagem, em especial com a 

capacidade de seduzir.  

Offline, 

observação 

Continua... 
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Estudo Objeto Conclusões Contexto (Online 

/ Offline) E 

Forma De Coleta 

De Dados 

Ho e Dempsey 

(2010) 

Motivações para a 

retransmissão de 

conteúdo online 

As necessidades de inclusão, de afeto 

e de controle levam a uma maior 

intenção de retransmitir conteúdo de 

pessoas com maior senso de 

individualismo ou altruísmo. 

Online, 

questionários e 

equações 

estruturais 

Malaviya e Brendl 

(2014) 

Motivos para se 

mandar uma 

mensagem e seu 

nível de persuasão 

A persuasão de propaganda é maior 

quando adequada ao modelo mental 

de quem a lê: argumentos hedônicos 

ou utilitários para quem é motivado a 

ganhos ou perdas. 

Offline, 

simulação. 

Doer et al. (2011) Viralização de 

rumores 

A rede favorece a disseminação 

descentralizada de rumores: no twitter 

a disseminação supera a velocidade 

esperada. 

Online, dados 

reais do Twitter 

modelados 

Huang et al. (2012) Intenção de 

compartilhar vídeos 

na internet 

Videos tidos como de melhor 

qualidade geram maiores benefícios 

esperados (afeto, inclusão e controle), 

que levam a maior intenção de 

compartilhar. 

Online, 

questionários, 

equações 

estruturais 

Chen e Lurie (2013) Valor percebido de 

avaliações de um 

restaurante e a 

valência do 

comentário 

Comentários negativos têm maior 

valor percebido, e comentários 

positivos tendem a ser associados 

àquele que o fez, e não ao que se 

fala, sendo menos confiáveis.  

Online, 

modelagem e 

experimentos 

Quadro 2.3: Resumo de estudos sobre utilidade considerados e suas conclusões 

 

iv. Advocacia de marca 

 

 Pode-se pensar na relação entre excitação e o comportamento de advogados 

da marca. Estes são um grupo de consumidores que tem alto envolvimento com uma 

marca, a ponto de defendê-la no mercado e indicá-la aos demais consumidores. Esse 

alto envolvimento tem raízes de cunho emocional, mas que gera comportamentos 

distintos (RAJU; UNNAVA, 2006). 

Continuação... 
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 Conroy e Narula (2010), analisando seu perfil, definiu que o advogado da 

marca é aquele consumidor que a) tem uma marca favorita, b) gasta a maior parte de 

seus recursos despendidos na categoria com a marca favorita, c) gasta mais do que a 

média dos consumidores da categoria, d) realiza mais atividades complementares, 

por exemplo, recomendam o produto aos amigos ou compartilham sua opinião, 

participam de fóruns, dão sugestões de ações às empresas, pagam um preço 

adicional ou simplesmente compram mais. Isso indica que se trata de um pequeno 

grupo comparativamente ao total de consumidores, e que tendem a ser mais 

influentes.  Keller (2008), para descrevê-los, relaciona seu comportamento com o 

conceito de ressonância de marca, que é o maior grau de relacionamento de um 

cliente com uma marca. Alguns clientes nesse patamar simplesmente recompram, 

outros recompram e sentem-se parte de uma comunidade, e outros, além das 

atividades anteriores, engajam-se em promover a marca, em partilhar boas 

experiências com amigos e conhecidos e, por fim, em defendê-la de ataques dos 

críticos.  

 Analisando essa questão, Raju e Unnava (2006) estudaram o papel que a 

excitação tem em relação ao comprometimento, definido por eles como “um senso de 

conexão psicológica com algo, por exemplo, uma marca”. Os autores verificaram que 

indivíduos que têm maior comprometimento ficam mais excitados ao receberem boca 

a boca negativo da marca de sua preferência, resistem a isso e geram contra-

argumentos, diminuindo ou refutando a informação negativa em relação à marca. Ao 

fazerem isso, eles reduzem sua excitação. 

 Esse conceito é análogo ao de engajamento de cliente. Hollebeck (2011) define 

engajamento do cliente com a marca como o estado mental de motivação para com a 

marca, dependente do contexto, caracterizado por níveis específicos de atividades 

cognitivas, emocionais e comportamentais de interação com a marca. Brodie et al. 

(2011) sugerem que o engajamento como assunto relativo ao relacionamento entre a 

empresa e seus clientes, seja no relacionamento entre empresas (business to 

business) ou da empresa para o consumidor final (business to consumer), é altamente 

estudado – temas como a colaboração do cliente ou grupos de clientes com a 

empresa, o desenvolvimento de soluções especializadas, a criação ou co-criação de 

valor, são aqui desenvolvidos. Marra e Damacena (2013) resumem isso, 

mencionando que autores atribuem como antecedentes do engajamento do cliente o 

envolvimento, a participação, o fluxo, a interatividade, a afinidade, a satisfação, o 
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comprometimento e a confiança. Esses antecedentes geram engajamento dos 

clientes novos, que se tornarão mais ligados, terão mais apego, melhorarão sua 

experiência e sua percepção em relação à ela, levando a maior valor percebido. Eles 

também mencionam que um programa que vise gerar engajamento gera diálogo, 

encorajamento o papel facilitador da empresa e precisa ser autêntico, não voltado a 

mera promoção de produtos. Mas o engajamento só ocorrerá se o cliente estiver 

pronto, buscando por uma experiência, motivado e considere que há um significado 

maior em interagir com a marca (MARRA; DAMACENA, 2013).  

 O engajamento do cliente se refere à manifestação comportamental dos 

clientes em relação a uma marca ou empresa para além da compra, de maneira pró-

ativa, normalmente por livre iniciativa, em atividades offline, como boca a boca, 

recomendações, interações cliente a cliente, evangelização de novos fãs, ou online, 

como blogging, avaliações de produtos em sites etc. A lógica subjacente a isto é que 

clientes engajados desempenham papel na atividade de marketing viral, fornecendo 

referências e/ou recomendações para produtos, serviços e marcas no ambiente online 

(BRODIE et al., 2011) ou dando ideias para novos produtos ou melhorias na linha 

atual para a empresa (KOZINETS et al., 2008). Considerando o engajamento online, 

Dholakia et al. (2009) analisaram comunidades online de usuários de softwares e sua 

participação em fóruns online patrocinados pela empresa e perceberam que, a 

despeito do volume de usuários, uma parcela deles se dedicava à comunidade e às 

discussões online de forma mais intensa, com mais tempo e esforços: seriam 

consumidores com maior senso de pertencimento ao grupo (DHOLAKIA et al., 2009). 

Em outras palavras, o engajamento envolveria não apenas o sentimento com a 

marca, mas também com o grupo de usuários. Ambos são sentimentos esperados de 

um advogado de marca, entretanto, o advogado, além de ser membro de uma 

comunidade e se sentir parte dela, também defende a marca e contra ataca, usando 

para isso tanto o ambiente online quanto o offline. Considerando que a excitação é 

um estado de prontidão de ação, o advogado de marca só agirá se estiver nesse nível 

emocional (HEILMAN, 1997). 

 Os sentimentos que um fã nutre em relação à marca têm sido estudado por 

diversos autores. O desafio da área de marketing tem sido definir adequadamente o 

fenômeno, harmonizar os conceitos e encontrar meios de medi-lo. Em que pese não 

estar entre os objetivos desta tese esta harmonização, a compreensão da extensão 

do envolvimento emocional do advogado da marca ajudará neste esforço.  
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 Dentre os conceitos relativos ao sentimento, fala-se de conexão com a marca 

(PARK et al., 2010), amor à marca (BATRA et al., 2012), a paixão em relação à marca 

(BATRA et al., 2012, ORTIZ et al., 2013), romance com marcas (PATWARDHAN; 

BALASUBRAMANIAN, 2011, PATWARDHAN; BALASUBRAMANIAN, 2013), a 

devoção à marca (ARRUDA-FILHO et al., 2010, ORTIZ et al., 2013), fanatismo (HILL; 

ROBINSON, 1991, CHUNG et al., 2008, MACKELLER, 2006), de modo a formar um 

grupo coeso, como um clã (PINHEIRO-MACHADO; SCALCO, 2012) ou uma tribo 

(COVA; COVA, 2006, COVA; WHITE, 2010). Tais conceitos, suas semelhanças e 

diferenças, serão discutidos a seguir.  

 Park et al. (2010), por exemplo, estudaram o conceito de conexão com a 

marca, procurando diferenciá-lo da força da atitude que um consumidor tem em 

relação à marca. A conexão com a marca ocorre em marcas com proeminência e 

seria caracterizada por i) emoções como afeto, paixão e conexão com a marca em si, 

mas também com ii) memórias, pensamentos e a auto-imagem (o que a pessoa é) e 

iii) a qualidade do relacionamento existente entre a marca e o consumidor. A conexão 

com a marca seria mais adequada para compreender a relação que o cliente tem com 

a marca porque ajuda a prever (1) a intenção do consumidor de realizar 

comportamentos que para ele demanda grande esforço, como esperar para comprar 

o novo modelo da marca versus o do concorrente, sempre comprar o modelo novo, 

promovê-la ou defendê-la; (2) o comportamento real de compra; (3) a participação da 

marcas nas compras do consumidor em relação aos concorrentes; e (4) a 

participação nas compras totais do cliente (PARK et al., 2010). 

 A devoção à marca é um comportamento próximo ao estado de conexão com a 

marca. Pode-se dizer que um devoto tem conexão com a marca, mas quem tem 

conexão não necessariamente é um devoto. Devoção de marca é um estágio de 

admiração e de dedicação apaixonada pela marca, por um produto ou por uma 

experiência, a partir do qual o consumidor se define e é altamente relacionada com a 

evangelização de novos usuários, ou seja, o convencimento de pessoas para 

experimentar, aderir ou continuar utilizando, a participação em atividades e a 

expertise, o profundo conhecimento sobre a marca (ORTIZ et al., 2013).  Arruda-Filho 

et al. (2010) retrataram esse fenômeno entre novos usuários de aparelhos de 

telefonia celular produzidos pela empresa Apple, tendo verificado que, mais do que 

valor utilitário, os usuários buscavam valores hedônicos experienciais e sociais, ou 

seja, serem reconhecidos como experts por outros usuários.   



60 

 

 De certo modo, o devoto à marca é um consumidor fanático. O fanatismo é um 

estado no qual o consumidor tem envolvimento em níveis extremos com a marca, 

levando a mudanças em diversos aspectos de sua vida, levando a sentimentos e 

comportamentos positivos e negativos (HILL; ROBINSON, 1991). O comportamento 

do fanático é assemelhado ao de acometidos pelo vício, agindo de forma ritual, 

obsessiva, intensa, compulsiva e acrítica (CHUNG et al., 2008). Tal comportamento 

pode levar à intolerância, ao preconceito e, por fim, à violência contra aqueles que 

não compartilham de sua devoção (DOR-SHAV et al., 1978, MORAES; MORAES, 

2012, PIMENTA, 2000). Por outro lado, o consumidor fanático experimenta níveis de 

entusiasmo que não são comparáveis a dos demais consumidores (CHUNG et al., 

2008). Mackeller (2006) identificou que o consumidor fanático tem como hábito viajar 

mais para acompanhar eventos especiais que envolvam sua marca preferida, o que 

se converte em um desafio para a industria turística: realizar tais eventos, atender o 

consumidor fanático em suas necessidades específicas e impedir que seu 

comportamento se transforme em um problema para o restante da operação. 

 O amor à marca foi estudado por Batra et al. (2012), modelando o conceito a 

partir de estudos qualitativos e, a seguir, avaliaram-no por meio de equações 

estruturais. O amor à marca incluiria uma integração entre o que a pessoa é e a 

marca (exemplos, pensamentos frequentes, representações idealizadas ou reais da 

pessoa envolverem a marca ou o significado da própria vida ter relação com a marca), 

comportamento dirigidos por paixão (exemplos, desejo irresistével de utilizar, 

envolvimento ou vontade de investir recursos), uma conexão emocional positiva, 

relacionamento de longo prazo, uma atitude geral positiva, convicção e confiança, 

além de uma sensação de que a perda seria altamente estressante. Além disso, os 

autores também testaram um modelo em que variáveis como lealdade à marca, boca 

a boca positivo e resistência a comentários negativos tiveram alta correlação com o 

construto desenvolvido de amor à marca. 

 A paixão à marca seria um conceito menos amplo do que é o amor à marca, 

porque não incluiria a dimensão comportamental – trata-se sobretudo das emoções 

envolvidas no relacionamento (BATRA et al., 2012, ORTIZ et al., 2013). 

 Já o romance com a marca, embora seja um  conceito próximo do amor à 

marca, tem uma dimensão ligada à excitação (PATWARDHAN; 

BALASUBRAMANIAN, 2011): como consumidores procuram por novidades e isso 

gera excitação, sua relação com as marcas seria mais comparável a um romance, no 
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qual a marca proveria novas experiências, ideias e perspectivas ao cotidiano do 

consumidor. O romance com a marca seria um construto com três dimensões: 

excitação, prazer e dominância. O romance também determina uma relação de 

atração com a marca, mas pode, ou não, levar a um amor à marca – se a novidade 

declina, e o relacionamento se torna mais familiar e previsível, a atração pode se 

enfraquecer (PATWARDHAN; BALASUBRAMANIAN, 2013). Em outras palavras, se o 

consumidor busca novidades, o romance com a marca será mais forte com marcas 

tidas como inovadoras. Por outro lado, se ele busca familiaridade, o romance será 

mais forte com uma marca percebida como familiar, já conhecida. Os autores ainda 

mencionam que a conexão da marca é “o grau de paixão com a marca que um 

consumidor satisfeito sente” (PATWARDHAN; BALASUBRAMANIAN, 2013). 

 Um clã de marca é um grupo coeso de pessoas altamente envolvidas e 

engajadas com a marca, que tem hábitos e rituais de consumo comuns. Pinheiro-

Machado e Scalco (2012) comparam esse conceito com o de comunidade de marca, 

como o estudado por Adjei et al. (2009). São semelhantes, na medida em que ambos 

congregam admiradores de marcas, geram convívio entre consumidores e incentivam 

a continuidade da aquisição e do consumo. O conceito também é semelhante ao de 

tribo, em que há senso de pertencimento, de identidade, com laços afetivos e culturais 

(COVA; COVA, 2006). Esses clãs, comunidades ou tribos ganham importância no 

ambiente online, pois ao mesmo tempo que podem contribuir para a geração de valor 

financeiro das organizações (COVA; PARENQUE, 2010), podem se mobilizar para 

indicar para a gestão da marca que algo não está sendo feito em consonância com 

sua opinião, para protestarem ou para exigir mudanças em decisões empresariais 

tomadas, ou até para criarem negócios paralelos, que tornem as organizações 

irrelevantes e se autogerirem, criando, até, versões alternativas de produtos e 

serviços (COVA; WHITE, 2010). Isso não deve ser confundido com grupos que agem 

articuladamente contra a marca, ativistas ligados à causas, que agem denunciando 

consequências de seu consumo ou práticas antiéticas, ou mesmo com aqueles que 

buscam retaliação contra uma experiência negativa relativa à marca (ABDALLA; 

BRAVO, 2011). Por via de regra, os advogados da marca defendem a marca contra 

essas ações. 

 Portanto, ao mesmo tempo em que os advogados da marca podem defender e 

ajudar as marcas, podem também se manifestar contrariamente a decisões tomadas 

pela gestão e usar seu senso de comunidade para se mobilizar contra a empresa. 
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Eles o fazem para se sentir parte do grupo (HO; DEMPSEY, 2010) ou para serem 

identificados pelo grupo, pelo status que essa ação pode lhes conceder (LING et al., 

2005; ANTIN; CHURCHILL, 2011). Considerando que há conteúdos de diferentes 

valências emocionais sendo gerados sobre as empresas no ambiente online, o 

advogado da marca tenderia a se engajar nos conteúdos para lidar com o nível mais 

alto de excitação, argumentando e contra-argumentando (RAJU; UNNAVA, 2006, 

EAST et al., 2008).    

 

 Disso decorre a seguinte hipótese: 

 

Hipótese 4.1: O vínculo emocional faz com que advogados de marca argumentem 

mais quando o conteúdo for de valência negativa. 

 

 

 O quadro 2.4 contém o resumo e as conclusões dos estudos citados deste 

campo. 

Estudo Objeto Conclusões Contexto (Online 

/ Offline) e forma 

de coleta de 

dados 

Park et al. (2010) A conexão com a 

marca e suas 

diferenças com a 

força da atitude em 

relação com a 

marca 

A escala desenvolvida de conexão 

com a marca é melhor em relação à 

escala de atitude para prever o 

comportamento do cliente, de suas 

compras, a participação da marca 

no total de compras do cliente e de 

suas necessidades. 

Offline, 

questionários.  

Batra et al. (2012) Características do 

amor à marca 

O amor a marca envolveria 

características de primeira ordem, 

como integração com a marca, 

confiança, paixão comportamental, 

conexão emocional positiva, relação 

de longo prazo e estresse em caso 

de separação e o construto teve 

relações significativas com lealdade, 

boca a boca e resistência a 

comunicação negativa. 

Offline, grounded 

theory, 

questionários. 

Continua... 
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Estudo Objeto Conclusões Contexto (Online 

/ Offline) e forma 

de coleta de 

dados 

Patwardhan e 

Balasubramanian 

(2013) 

Romance com a 

marca e suas 

características 

O romance com a marca inclui o 

peso da inovação no conceito de 

amor: um relacionamento que, mais 

do que estabilidade e segurança, 

envolve novidades, perspectivas e 

excitação.  

Offline, ensaio. 

Ortiz et al. (2013) Medição da 

devoção à marca 

Desenvolvimento de uma escala 

para devoção à marca, um estado 

de dedicação apaixonada, é 

precedida por elementos 

relacionados à influência da família 

e à socialização, e relacionada com 

a participação em atividades e 

eventos, evangelização e profundo 

conhecimento sobre a marca. 

 

Offline, 

questionários 

Arruda-Filho et al. 

(2010) 

Devoção à marca 

de usuários de 

telefones celulares 

iphone 

Usuários de iphone participantes de 

comunidade online do produto 

comentaram positiva e 

negativamente sobre o lançamento 

de uma versão do produto. 

Características sociais, hedônicas e 

utilitárias foram identificadas. 

 

Online, 

netnografia 

Dholakia et al... 

(2009) 

Participação de 

consumidores em 

comunidades de 

discussão sobre 

produtos das 

empresas 

Participantes tomam parte por 

identificação social e por benefícios 

sociais e funcionais. 

Online, 

questionários, 

equações 

estruturais. 

Raju e Unnava 

(2006) 

Excitação e 

comprometimento 

com uma marca e o 

nível de recompra 

Clientes comprometidos tendem a  

contra argumentar quando veem 

informações negativas de suas 

marcas preferidas – maior a 

excitação, mais contra argumentos. 

 

Offline, 

experimentos. 

Continuação... 

Continua... 



64 

 

Estudo Objeto Conclusões Contexto (Online 

/ Offline) e forma 

de coleta de 

dados 

Pinheiro-Machado e 

Scalco (2012) 

Clã de marcas de 

jovens de baixa 

renda do sexo 

masculino 

Marcas exercem um importante 

papel na vida dos entrevistados: por 

eles exercem sua cidadania, poder e 

vitalidade, além de prestígio. 

Offline, etnografia 

Adjei et al. (2009) Efeitos da 

participação em 

comunidades 

virtuais nas vendas 

A participação nas comunidades 

reduz a incerteza na compra, auxilia 

na retenção de clientes antigos e 

novos e tem relação com maiores e 

mais amplas compras futuras. 

Online, 

questionários, 

equações 

estruturais 

Ling et al. (2005) Motivos de 

contribuições em 

comunidades online 

de acordo com a 

psicologia social 

Pessoas compartilham mais 

pensando nos objetivos do grupo do 

que os individuais em comunidades 

online, mas o fazem para serem 

reconhecidas como especiais no 

grupo. 

Online, 

experimentos 

Antin e Churchill 

(2011) 

Os efeitos que 

medalhas e afins 

causam em um 

participante 

As medalhas e troféus tornam o 

indivíduo mais participante de uma 

comunidade por melhorar seu status 

e reputação no grupo, sua 

identificação com o grupo e 

estabelecer um objetivo. 

Online, teórico 

Cova e White 

(2010) 

O efeito das 

tecnologias na 

mobilização de 

tribos de marca 

Há tribos de consumidores que se 

mobilizam, se organizam e, via 

internet, podem criar ofertas sem 

nenhuma interação com as 

companhias proprietárias. 

Online, 

netnografia 

Quadro 2.4: Resumo de estudos sobre advogados da marca considerados e suas conclusões  

 

c. Considerações finais da revisão da literatura 

 

 Neste capítulo, foram discutidos fatores de cunho emocional que levam a um 

maior compartilhamento online, gerando maior dispersão de conteúdo. São eles a 

excitação e a valência. A utilidade do conteúdo é um moderador dessa relação. 

Continuação... 
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 A teoria apresentou fatores que são drivers emocionais do compartilhamento 

online entre consumidores, objeto de estudo desta tese. Porém, a teoria não 

evidenciou qual tem maior poder de explicação no concernente ao compartilhamento 

ou de levar a determinado comportamento em maior grau. Tais estudos não 

conseguiram responder as perguntas de pesquisa secundárias propostas nesta tese, 

como qual o papel da excitação e da valência, conjuntamente ou comparativamente: 

valência versus excitação ou excitação versus utilidade, por exemplo, ou o papel do 

advogado da marca no compartilhamento de conteúdo. 

 Por isso, foram formuladas hipóteses, que serão testadas por meio de estudos 

com abordagem experimental, visando avançar no conhecimento do assunto para 

além do arcabouço teórico existente.  

 As hipóteses formuladas estão resumidas no quadro 2.5. 

 Para calibrar as medições e compreender melhor as variáveis, três estudos 

pilotos foram realizados, utilizando-se como método a análise de conteúdo e aferição 

dos resultados. Todos foram efetuados no ambiente da ferramenta eletrônica de 

redes sociais online Facebook.  Posteriormente, quatro experimentos foram 

realizados, explorando diferentes conteúdos de diferentes marcas: notícias 

(experimento 1), imagens (experimentos 1 e 2), depoimentos (experimento 3) e 

vídeos (experimento 4). 

 No capítulo 3 serão apresentados os estudos pilotos, seguido da exibição dos 

resultados e de sua discussão. 
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Hipótese Racional Exemplos de autores que 

embasam 

H1: Conteúdos de valência positiva geram maior 

propensão a compartilhar do que os de valência 

negativa. 

As pessoas, por zelo a sua imagem, 

tendem a compartilhar conteúdos de 

valência emocional positiva. 

East et al. (2008), De Angelis 

et al. (2012) 

H2.1: Conteúdos que geram alta excitação têm 

maior propensão a compartilhar do que os de 

baixa excitação.  

Conteúdo de alta excitação tem maior 

impacto emocional e aumenta da 

transferência social. 

Anderson (1998), Berger e 

Milkman (2012) 

H2.2: Conteúdos de valência negativa geram 

maior excitação do que conteúdos de valência 

positiva. 

Conteúdo de valência negativa gera 

maior excitação e é analisado de 

forma mais lenta. É mais raro. 

Baumeister et al. (2001), 

Ahluwalia (2002) 

H3,1: Conteúdos de valência negativa têm maior 

utilidade do que os de valência positiva. 

Conteúdo de valência negativa gera 

maior excitação e é analisado de 

forma mais lenta. É mais raro. 

Baumeister et al. (2001), 

Ahluwalia (2002) 

H3,2a: Notícias geram maior propensão a 

compartilhar do que propagandas. 

H3.2b: Notícias são consideradas mais úteis do 

que propagandas. 

Notícias têm maior credibilidade e são 

avaliadas de forma mais cuidadosa. 

Putrevu (2005), Eisend e 

Kuster (2010), Wang e 

Muehling (2012) 

H3,3a: Propaganda com programas de premiação 

gera maior propensão a compartilhar do que 

propaganda sem incentivos. 

H3.3b: Propaganda com programas de premiação 

é mais útil do que propaganda sem incentivos. 

As pessoas podem compartilhar mais 

quando se sentem especiais por tê-lo 

feito ou para obter benefícios. 

Hennig-Thurau et al. (2004), 

Ling et al. (2005), Ryu e 

Feick (2007)  

H3.4a: A indicação de um amigo torna o conteúdo 

mais útil. 

H3.4b: A indicação de um amigo aumenta a 

propensão a compartilhar. 

Indicações de amigos têm maior 

credibilidade do que propaganda. 

Goldenberg et al.(2001) 

H3.5a: Propaganda de valência negativa é 

considerada mais útil do que propaganda de 

valência positiva. 

H3.5b: Propaganda de valência negativa gera 

maior propensão a compartilhar do que 

propaganda de valência positiva. 

. 

Conteúdo de valência negativa gera 

maior excitação e é analisado de 

forma mais lenta. É mais raro. 

Baumeister et al. (2001), 

Ahluwalia (2002) 

H 4.1: O vínculo emocional faz com que 

advogados de marca argumentem mais quando o 

conteúdo for de valência negativa. 

Conteúdo de valência negativa gera 

maior excitação, e as pessoas lidam 

com ela comentando ou debatendo. 

Isso também permite melhorar a 

posição do membro no grupo. 

Ling et al. (2005), Antin e 

Churchill (2011), Raju e 

Unnava (2006) 

Quadro 2.5 – Resumos das hipóteses 
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 Na sequência, os capítulos 4, 5, 6 e 7 discorrerão sobre os experimentos 1, 2, 

3 e 4, respectivamente. 

 Considerando apenas os experimentos, as hipóteses 1, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 

serão estudadas em diferentes contextos: três vezes para todas, com exceção da 2.2, 

que será examinada nos quatro experimentos.  As hipóteses 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 4.1 

serão analisadas em apenas um experimento, com exceção da 3.6, que será objeto 

de estudo em dois (nos experimentos 2 e  4). 

 

 



68 

 

 

Estudos 
Pergunta 

Secundária 
Capítulo Hipóteses Resumo 

1. 

 

 

 

 

 

Experimento 

(laboratório) 

1, 2, 3 4 
1, 2.1, 2.2, 

3.1 

Medição da propensão a 

compartilhar e utilidade para 

notícias com valências e 

níveis de excitação 

diferentes 

2. 

1, 2, 3 5 

1, 2.1, 2.2, 

3.1, 3.2, 

3.5 

Medição da propensão a 

compartilhar, excitação e 

utilidade de notícias e 

propagandas com valências 

diferentes  

3. 

1, 2, 3, 4 6 2.2, 4.1 

Análise de conteúdo de 

comentários realizados por 

autodeclarados fãs de marca 

4. 

2, 3, 4 7 

1, 2.1, 2.2, 

3.1,  3.3, 

3.4, 3.5 

Medição de propensão a 

compartilhar, excitação e 

utilidade de vídeos com 

propagandas de valências e 

incentivos diferentes ao 

compartilhamento.  

Quadro 2.6: Quadro-resumo dos estudos desta tese. Fonte: o autor 
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Capítulo 3 

 

ESTUDOS PILOTOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados os estudos pilotos, elaborados com o 

propósito de aprimorar o conhecimento sobre as variáveis, de testar os conceitos e 

fazer alguma adaptação nas escalas. 

 

Estudo piloto (1) - Observação do nível de 
compartilhamentos de conteúdo e dos comentários 
gerados, com conteúdos de diferentes níveis de utilidade 
da informação percebida e excitação gerada 

 

 Poucas coisas são mais carregadas de emoção do que os esportes e, em 

especial, o futebol, no Brasil. A rivalidade e o alto grau de envolvimento do 

consumidor com seus times alimentam toda uma cadeia de negócios, gerando 

recursos com a venda de produtos licenciados, lojas próprias, além da venda de 

ingressos e de patrocínio, nos próprios clubes, em estádios e na transmissão em 

diferentes mídias. Emoções como raiva, tristeza, alegria, indignação, felicidade e 

rancor estão presentes em tudo o que envolve este assunto. 

 As notícias esportivas em geral, com grande destaque para as relativas a 

futebol, são itens que têm grande probabilidade de viralizar nas redes sociais. No ano 

de 2012, por exemplo, a campanha de um clube de grande torcida em São Paulo foi o 

segundo assunto mais compartilhado nas redes sociais Twitter e Facebook no Brasil, 

perdendo apenas para uma novela exibida no horário nobre da televisão (TWITTER, 

2012, IG, 2013).  

 As análises de blogueiros sobre futebol, em especial aquelas feitas por 

jornalistas notórios, estão entre os conteúdos mais retransmitidos. Entretanto, isso 

não ocorre de maneira homogênea. A rivalidade esportiva pode alimentar o nível de 

excitação que o conteúdo transmite, e é comum que tais blogueiros alimentem isso, 

produzindo textos buscando gerar maior excitação – lembrando resultados negativos 

de jogos passados, fazendo piadas com apelidos criados pelas torcidas adversárias 

ou relembrando fatos que a torcida preferiria esquecer.   
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 Assim, esse estudo piloto visa comparar, por meio de análise de conteúdo, o 

nível de compartilhamentos (recomendações de leitura no facebook, retransmissões 

por e-mail e via twitter) e de comentários em posts de blogs esportivos, com vistas a 

verificar se, caso o conteúdo ocasione grande nível de excitação e emoções intensas, 

este será mais compartilhado.  

 Aqui, o pressuposto é que posts de baixa excitação, se percebidos como úteis, 

são mais compartilhados do que os de baixa excitação sem essa característica, pois 

serão tratados como tendo valor e estimularão a reciprocidade (BELK, 2010, 

BERGER, 2013), e que os de alta excitação são os mais comentados, pois gerarão 

sentimentos intensos, e os comentários ajudarão o usuário a lidar com isso 

(BERGER; MILKMAN, 2012) . 

 A escolha dos blogs focou naqueles que têm maior índice no site alexa.com, 

que mede o nível de relevância e popularidade de sites, a saber: 

1) blogMiltonneves.bol.uol.com.br 

2) Blogdojuca.uol.com.br 

 Os dois sites são de jornalistas que se sobressaem no jornalismo esportivo 

brasileiro, detentores de programas na TV aberta e a cabo, com destaque no site 

UOL.com.br, o mais acessado no Brasil em 2012, principalmente porque toda notícia 

esportiva possui um link para seus blogs, sendo que o Blog do Juca Kfouri está 

melhor localizado no site pelo fato de encontrar-se ao lado da notícia principal 

esportiva. O blog do Milton Neves, por seu turno, é apenas o sexto, sendo necessário, 

dependendo do tamanho da tela do usuário e de sua definição em pixels, rolar a 

página para localizá-lo, conforme a figura 3.1. 
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Figura 3.1: Tela da página do Uol Esportes e a localização dos links para os blogs. 

 

 Cada post foi coletado com no mínimo 8 horas após sua publicação (a meia 

vida média12 de um link em uma rede social, de acordo com o estudo da bit.ly, é de 

3,4 horas) e classificado por duas pessoas, alunos de graduação, autodeclarados 

conhecedores de futebol, como a) alta excitação ou baixa excitação e b) muito úteis 

ou pouco úteis, utilizando uma escala Likert de 5 pontos, adaptando-se o 

procedimento de Berger e Milkman (2012). A categorização foi feita com base em 

duas perguntas: 1) A notícia tem utilidade prática e 2) Considero o post provocativo. 

Foi considerado útil ou de excitação alta os resultados iguais ou acima de 3. 

O esporte é caracterizado pela disputa, e no futebol se dá pelo confronto entre 

duas equipes em jogo, e entre várias, em campeonatos. A maneira como o noticiário 

esportivo relata os acontecimentos de tais eventos pode se ater aos fatos, como, por 

exemplo, vitória do time A ou B, ou estimular as rivalidades entre torcidas, provocando 

uma torcida com apelidos, xingamentos ou explorando eventos que podem ser 

usados nos confrontos entre torcidas, entre torcedores de times rivais. Casos de 

violência entre torcidas podem ter origem em eventos da seguinte natureza – uma 

provocação, que leva à raiva, ao ódio e, por fim, à violência. Por isso, é bastante 

                                                 
12 Tempo até o atingimento de metade do público total esperado. Disponível em 

http://blog.bitly.com/post/9887686919/you-just-shared-a-link-how-long-will-people-pay, acesso em 13 de janeiro 

de 2013.  

http://blog.bitly.com/post/9887686919/you-just-shared-a-link-how-long-will-people-pay
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provável que um post provocativo aumente a excitação, sobretudo se o leitor for 

engajado com seu time e seu time ou adversários diretos estiverem envolvidos no 

conteúdo (MORAES; MORAES, 2012, PIMENTA, 2000). 

 No total, foram coletados 406 posts, 203 relativos a cada site, referentes ao 

período entre outubro de 2012 e janeiro de 2013. 

 Segundo Bardin (2004), a análise de conteúdo é um procedimento qualitativo 

de análise e pesquisa que envolve a codificação, buscando a geração de senso e 

redução da base de dados. A partir de uma codificação, é possível quantificar os 

códigos e categorias, avaliando a incidência de palavras, aspectos estilísticos de 

textos, seu tom emocional, entre outros, buscando inferir para o todo o resultado da 

análise. Krippendorff (1986), por seu turno, indica que a análise de conteúdo pode 

conduzir a análises estatísticas, baseadas em classificações realizadas na fase de 

redução de dados, a partir de indicadores, gerando análises quantitativas. 

 Na presente análise de conteúdo, o procedimento foi dividido em duas etapas: 

i) a codificação de cada post, a partir de notas dadas na escala acima mencionada, e 

ii) a avaliação do tipo de conteúdo presente em cada blog. A primeira teve um caráter 

quantitativo, enquanto o segundo, qualitativo.  

 A codificação dos posts efetuada apresentou confiabilidade entre 

codificadores13 de α = 0,82.  

 Na média, os posts do blog do Milton Neves recebem mais comentários, mas 

são menos compartilhados, enquanto os do blog do Juca Kfouri são mais 

compartilhados, mas são menos comentados (Tabela 3.1). Analisando o conteúdo do 

blog Milton Neves constatou-se que este costuma apresentar conteúdos como 

previsões de resultados de jogos e análises, por vezes bastante jocosas, de jogos 

ocorridos – conteúdo com maior carga de excitação. Já o blog do Juca Kfouri mescla 

o mesmo conteúdo com análises políticas, tanto do país quanto da política interna do 

esporte: eleições em clubes, sucessão nas entidades relacionadas (CBF14, FIFA15, 

CONMEBOL16, FPF17, COL18) e meandros de cada organização, o que tende a ser 

mais útil. Ao mesmo tempo, o blog do Juca Kfouri tende a ser menos excitante, 

                                                 
13 Intercoder liability, ou inter-rater liability, que é o nível de concordância das respostas dadas na codificação 

entre os avaliadores. Uma das maneiras de medi-lo é pelo Kappa de Cohen, como foi usado aqui. 
14 Confederação Brasileira de Futebol 
15 Federação Internacional de Futebol 
16 Confederação Latino-americana de Futebol 
17 Federação Paulista de Futebol 
18 Comitê Organizador Local, que é o órgão responsável pela organização da copa do mundo no Brasil, nomeado 

pela CBF com aval da FIFA. 
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embora também recorra a recursos jocosos (por exemplo: charges com piadas do 

momento de cada time de futebol). 

 

Tabela 3.1: Média de comentários e compartilhamentos em 406 posts analisados. 

Blog 

nº médio de 

comentários em 

12/02/13 

Tweets 
Nível de 

excitação 

Nível de 

utilidade 

Curtir no 

Facebook 

Média do total de 

compartilhamentos 

Milton 

Neves 
440,8 18,5 4,5 2,2 180,3 198,8 

Juca Kfouri 59,6 48,5 3,3 4,2 268,3 316,8 

Fonte: o autor 

 

 Ou seja, como se esperava que posts classificados como úteis fossem mais 

compartilhados, enquanto posts excitantes, que estimulassem disputas entre torcidas, 

fossem mais comentados, os dados foram analisados de forma consolidada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Utilidade e Excitação gerando comentários e compartilhamentos – valores médios  

  

 O nível de excitação foi dado pela média da resposta 2 (Considero o post 

provocativo), enquanto que o de utilidade, deu-se pela média da resposta 1 (A notícia 

tem utilidade prática). Foram calculadas as médias do número de comentários e de 

compartilhamentos totais (número de indicações de leitura no facebook e twitter, 

somados). A base de dados foi examinada separadamente: valores iguais ou acima 

de 3 nas respectivas escalas foram considerados de alta excitação ou alta utilidade. 

 Assim, chegou-se ao gráfico da figura 3.2, no qual se observa que a 

expectativa foi confirmada: posts classificados como de excitação alta (alta=3,9, 

Nível de excitação 
Nível de 

Utilidade 

Comentários Compartilhamentos 430 

80 

331 

157 

Alto Baixo 
Alto Baixo 
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baixa=2,3, p=0,001) tiveram maior nível de comentários (430 contra 80), enquanto os 

de maior nível de utilidade (alta=4,1, baixa=2,4, p=0,000), foram mais compartilhados 

(331 contra 157).  

 Analisando-se o conteúdo dos comentários realizados, percebe-se que posts 

classificados de excitação alta são respondidos de forma emocional e agressiva. Os 

autores dos comentários, torcedores altamente engajados e advogados da marca, o 

fazem buscando defender seus clubes de preferência ou, ainda, atacar seus 

concorrentes, inclusive por meio de ofensas. 

 Moderadores no blog do Milton Neves atuam em alguns casos alimentando a 

polêmica, enquanto moderadores no blog do Juca Kfouri não costumam aparecer 

institucionalmente. Além disso, é comum ao blog do Milton Neves a realização de 

ofertas e sorteios para quem comentar seus posts. 

 Já os posts mais compartilhados no período são explicados por aqueles nos 

quais a rivalidade esteve evidente, via, por exemplo, de posts de rankings anuais, 

comparações entre clubes, de comentários sobre times mais ou menos beneficiados 

por erros de arbitragem ou sobre a campanha do mundial de clubes, ocorrido durante 

o período da coleta. Teoricamente, isso corrobora a teoria de excitação emocional, 

agregando um elemento novo: qual tipo de conteúdo gera atitudes diferentes. 

Nenhum estudo prévio focou na diferença de atitude do usuário: compartilhar versus 

comentar. 
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Estudo Piloto (2) - Comparação dos resultados de 
conteúdos com diferentes níveis de excitação gerada via 
links patrocinados 

 

 Um link patrocinado é a principal ferramenta de geração de receita em sites 

como Google e Facebook (KATONA; SARVARY, 2010, CHEN et al., 2009). Em uma 

rede social, trata-se de uma ferramenta pela qual as empresas podem atrair seu 

público para sua página. Caso a página seja bem-sucedida, poderá servir de canal 

direto com consumidores, os quais poderão formar uma comunidade virtual, receber 

mensagens diretas da marca e, até, comprar produtos e serviços diretamente. Tendo 

em vista que a propaganda online por meio de banners, links patrocinados ou 

intersticiais em sites e blogs são importantes ferramentas da comunicação online, a 

compreensão deste fenômeno pode trazer tanto contribuições teóricas como 

gerenciais.  

 Uma empresa dispõe de três tipos de mídias em redes sociais (JENKINS, 

2008, BUDDYMEDIA, 2013): 

1) Mídia paga: composta por anúncios pagos, na forma de links patrocinados ou 

anúncios na forma de posts. Em geral, o objetivo aqui é conquistar mais 

pessoas a aderirem às mídias próprias; 

2) Mídia própria: espaços exclusivos da empresa nas redes sociais, como uma fã 

page. Aqui, o usuário, por ter entrado na comunidade virtual, passa a receber 

posts elaborados pela empresa e pode interagir com outros membros; 

3) Mídia espontânea, ou orgânica: menções feitas pelos usuários de redes sociais 

em geral à empresa. Podem ter sido fruto da influência da mídia própria ou de 

mídia paga, online ou offline, ou terem origem diversa. 

 As mídias pagas são resultado de ações concebidas pela empresa. 

Normalmente, as mídias próprias também o são, embora seja possível que clientes 

criem e até administrem espaços como este em nome das empresas. Já a mídia 

espontânea escapa ao controle da empresa: ocorrem no âmbito da privacidade de 

cada usuário, que decide, espontaneamente, citar a empresa – positiva ou 

negativamente. Em outras palavras, é consequência da propensão a compartilhar 

online do usuário. 

 Assim, neste estudo optou-se por analisar ações de mídia paga e se esta é 

efetiva em alimentar a mídia própria da empresa, o que representa um aumento no 
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compartilhamento online: ao aderir a uma mídia própria da empresa, o usuário passa 

a receber conteúdo, podendo retransmiti-lo ou interagir com outras pessoas do grupo. 

Aqui, o pressuposto é que links patrocinados que despertem maior excitação terão 

maior nível de repercussão total, considerando comentários, likes, cliques, 

compartilhamentos e ações offline do cliente. 

 O objetivo deste estudo foi verificar o efeito de conteúdos com níveis diferentes 

de excitação emocional, feitos via link patrocinado, na repercussão total do conteúdo. 

Trata-se de um experimento no qual a variável dependente é a repercussão total, que 

pode ser vista pelo número de comentários, número de likes, de cliques, 

compartilhamentos e ações offline, e, a independente, o nível de excitação gerada 

pelo link. 

 Utilizando a ferramenta de links patrocinados na rede social virtual 

Facebook.com (www.facebook.com/advertising) para um público total de 58.300 

pessoas (munícipes de Itaquaquecetuba cadastrados no site), o qual foi escolhido 

pelo acesso do pesquisador ao grupo, foram criados dois anúncios: um de baixa 

excitação (propaganda de uma loja de lingeries, sem nenhuma promoção de vendas) 

e outro de alta excitação (anúncio de um cachorro que sumiu de sua casa). Os 

formatos dos links patrocinados foram semelhantes (mesmo número de caracteres – 

vide Figura 3.3) e seu orçamento diário, idêntico (R$ 10 por dia). O primeiro foi 

coletado entre setembro e outubro de 2012, enquanto o segundo, entre dezembro de 

2012 e janeiro de 2013. 

 A checagem de manipulação foi feita por meio do exame do nível de excitação 

do conteúdo de cada anúncio, cuja medição exigiu a adaptação da escala de 

excitação de três itens usada por Berger e Milkman (2012), em um grupo de 95 

entrevistados, estudantes de graduação, medida por meio de uma escala Likert de 7 

pontos (discordo totalmente / concordo totalmente), a saber: 

1) O anúncio me deixou impressionado 

2) O anúncio mexeu comigo 

3) O anúncio me fez querem tomar uma atitude já, nesse momento. 

 Os resultados foram normalizados, obtendo-se uma média de 0,24 para o 

anúncio da Loja de lingeries, contra 0,67 para o anúncio do cachorro perdido. Ambos 

remetiam a uma página de fãs criada no site (www.facebook.com/lojadafran e 

www.facebook.com/zepoodleperdido, respectivamente), nos quais mais informações 

http://www.facebook.com/lojadafran
http://www.facebook.com/zepoodleperdido
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eram disponibilizadas, tais como anúncios e fotos. A escala apresentou uma 

consistência interna de 0,77 (alpha de Cronbach). 

 O pressuposto de que o conteúdo de alto nível de excitação, por ser mais viral, 

geraria mais fãs e mais comentários, foi confirmado: o conteúdo de alto nível de 

excitação gerou nove vezes mais repercussão, na forma de comentários e 

compartilhamentos, e a página gerou 10 vezes mais fãs no mesmo período (10 dias). 

O link patrocinado com maior nível de excitação teve quase cinco vezes mais cliques. 

Adicionalmente, ambos os anúncios remetiam a páginas que continham a informação 

de um telefone para mais informações. O anúncio de maior excitação gerou cinco 

vezes mais ligações. 

 O link patrocinado do cachorro perdido, além de resultados mais expressivos 

em termos de adesões à comunidade, cliques e comentários, criou um pequeno grupo 

de pessoas engajadas na questão, as quais postaram fotos de cães perdidos 

semelhantes ao do anúncio, propuseram novos cães, como substitutos do perdido, 

deram sugestões de locais onde procurar e postaram comentários de incentivo. Pode-

se inferir que a excitação gerada também se deve ao fato do conteúdo ser 

compartilhado devido ao altruísmo das pessoas: o desejo sincero de ajudar alguém 

com um problema real.  

 

 
Figura 3.3: Links Patrocinados e seus públicos-alvos, segundo o site Facebook.  
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Tabela 3.2: Resultados dos links patrocinados. 

 

  Zé Poodle Perdido Loja da Fran 

Período de 
exposição em 1 dia em 5 dias 

em 10 
dias em 1 dia em 5 dias 

em 10 
dias 

Comentários 17 102 188 1 5 21 

Cliques 15 316 812 12 126 172 

Fãs 25 173 464 2 20 46 

 
 
 

Contribuições dos estudos pilotos à tese 

 
Estes dois estudos pilotos permitiram observar, por meio de dados empíricos, 

como os fenômenos estudados por essa tese se comportam, permitindo a criação do 

desenho de experimentos de laboratório que serão descritos a seguir, com intuito de 

controlar o fenômeno, manipular as variáveis e testar as hipóteses formuladas no 

capítulo anterior.  

Os estudos pilotos permitiram também que a observação dos fenômenos em 

ambiente real, não controlado, embasando as análises para compreender as 

variáveis. Pode-se, por fim, comparar como se compartilha diferentes conteúdos, 

como figuras, textos de blogs, links patrocinados e fotos, o que foi útil para entender 

como o compartilhamento de diferentes conteúdos acontece e, também, ajudar a 

formatar os estudos de laboratório. Esta ajuda incluiu o uso de escalas utilizadas com 

sucesso nestes estudos, como as escalas de excitação e utilidade percebida, a 

identificação de que conteúdos diferentes geram níveis de excitação diferentes e a 

identificação de que o compartilhamento de conteúdo online envolve atitudes como 

cliques, comentários de tamanhos diferentes, tornar-se fã em fan pages, mas também 

ações no mundo físico, como realizar ligações para telefones ou participar ativamente 

da resolução de um problema. Uma mesma pessoa, em estados de excitação 

diferentes, podem ter comportamentos distintos. 

Observou-se que a excitação e a utilidade aparentam ser relacionadas com a 

forma com que as pessoas compartilham. Conteúdos com maior carga emocional, 

maior excitação ou tidos como mais úteis geraram mais compartilhamentos: no estudo 

1, os conteúdos tidos como úteis e no estudo 2, o link patrocinado que despertou mais 

excitação emocional recebeu mais interações, tanto online quanto off-line, 

provavelmente devido a sentimentos como solidariedade e urgência. Por outro lado, o 
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conteúdo excitante mais excitante e menos útil do estudo 1 levou as pessoas a 

comentarem mais, a escreverem em maior quantidade, rejeitando os argumentos 

apresentados. Possivelmente, o próprio blogueiro alimenta esse nível de participação. 

As pessoas podem compartilhar mais, escolher mídias para o 

compartilhamento e o conteúdo a ser compartilhado em face da excitação. Uma 

consequência é a decisão de se engajar ou não em algo ou meramente observar. 

Por isso, a seguir, estudos de laboratório, controlados, irão lançar luz ao que 

gera excitação e utilidade, introduzindo a variável valência emocional, presente nas 

hipóteses e não estudada pelos dados obtidos. 
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Capítulo 4 

 

EXPERIMENTO 1 

 

 Esse capítulo descreve os procedimentos metodológicos, apresenta e analisa 

os resultados do experimento 1 desta tese.   

 O objetivo deste estudo foi avaliar a propensão a compartilhar em conteúdos 

com diferentes níveis de valência e excitação emocionais. Também foi avaliado o 

papel da utilidade percebida pelo usuário em relação aos conteúdos.  

 

 As hipóteses aqui testadas são: 

 

H1: Conteúdos de valência positiva geram maior propensão a compartilhar do que os 

de valência negativa. 

 

H2.1: Conteúdos que geram alta excitação têm maior propensão a compartilhar do 

que os de baixa excitação. 

 

H3.1: Conteúdos de valência negativa têm maior utilidade do que os de valência 

positiva. 

 

1. Desenho experimental 

 

 O estudo ora empreendido é um experimento fatorial 2 (alta e baixa excitação) 

x 2 (valência positiva e negativa). O desenho experimental foi aplicado entre-sujeitos 

(between subjects), com os respondentes sendo aleatoriamente alocados em cada 

um dos quatro cenários, como mostra a figura 4.1, que também apresenta o número 

de respondentes por célula em cada cenário. 

 

 



81 

 

 

  Excitação 

  Alta Baixa 

Valência 

Positiva 44 50 

Negativa 32 42 

 

 

 

 

2. Coleta de dados:  

 

a) Amostra 

 A coleta de dados foi realizada entre os dias 1 de outubro a 22 de novembro de 

2013, com alunos de graduação e pós-graduação, com a oferta de bônus (créditos ou 

horas de atividades complementares em disciplinas). Portanto, o método de 

amostragem foi de conveniência. 

 Foram enviados 718 e-mails, para alunos de duas universidades privadas da 

cidade de São Paulo, com divulgação do endereço eletrônico da pesquisa, criado no 

ambiente do software Qualtrics, e com obtenção de 168 respostas, ou seja, um índice 

de respostas de 23%.  

 

b) Variáveis dependentes: 

i. Propensão a compartilhar online:  

Uma propensão é definida como a inclinação ou tendência de uma pessoa a 

uma ação ou comportamento (BARROS; BOTELHO, 2012, DELAROCAS; NARAYAN, 

2006, HEATH, 1996), normalmente usada em estudos econômicos, por exemplo, a 

propensão marginal ao consumo, ao endividamento ou ao risco. Isso difere de uma 

intenção, que é algo que se pretende fazer, um propósito, uma expectativa, algo que 

se tem vontade e se almeja no futuro, consciente ou inconscientemente, como a 

intenção de compra de um produto ou de se parar de fumar (SODERLUND; OHMAN, 

2003). A intenção tem sido estudada como, por exemplo, pela teoria da ação 

racionalizada (AJZEN; FISHBEIN, 1980), a teoria do comportamento planejado 

(AJZEN, 1991) ou a teoria do comportamento orientado por meta (PERUGINI; 

Figura 4.1 – Desenho experimental 
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BAGOZZI, 2001). Tais teorias incorporam variáveis antecedentes de intenções como, 

por exemplo, as atitudes prévias relativas ao comportamento, a pressão por seguir 

normas sociais, o controle percebido da pessoa sobre o comportamento ou o desejo 

por alcance de metas e emoções positivas ou negativas relativas a isso (SOUZA et 

al., 2012, GOECKING, 2006).    Ou seja, a intenção é abordada na teoria como 

consequência de um raciocínio prévio, enquanto a propensão, não. A propensão se 

aproxima de uma atitude, que é uma predisposição em relação a algo ou uma postura 

baseada em crenças, opiniões e afeto em face de algo, como um produto ou uma 

pessoa. A atitude forma a intenção (FISHBEIN; AJZEN, 1975, MOWEN; MINOR, 

2012).  Por isso, pode-se afirmar que a propensão é a menos consciente e precisa do 

que a intenção.  

A propensão a compartilhar, portanto, é a predisposição ou a tendência de uma 

pessoa passar adiante uma informação. O compartilhar no ambiente online é uma 

ação que Kulkarni et al. (2013) incluíram em uma lista de ações que caracterizam o 

engajamento de um usuário de blogs. Votar, comentar e gostar completam este rol de 

ações. Trata-se de um conjunto de ações possíveis em ambientes online com o 

propósito de compartilhar percepções com outros usuários, o que gera insights 

passíveis de gestão.  

Por isso, pode-se afirmar que, com base na definição do que é compartilhar de 

Belk (2010), todas essas ações que definem engajamento do usuário são feitas com o 

propósito de compartilhar, de dividir sensações, opiniões e ações realizadas com seus 

pares online. Por isso, a relação de ações de Kulkarni et al. (2013) foi aqui utilizada 

como escala, adaptando para o condicional, e excluindo um item (“Eu votaria nesse 

conteúdo”), por não ser aplicável no contexto desse estudo. Será codificada como 

SHAREonline. 

Os itens estão descritos no quadro 4.1: 

Original, em inglês Itens em português, traduzida e adaptada 

 Em relação a esta notícia: 

Shares 

 

Eu enviaria (ou compartilharia) esta notícia a meus amigos 

Likes Eu curtiria esta notícia em uma rede social 

Comments Eu faria comentários sobre esta notícia em uma rede social 

Votes Suprimido 

 

Quadro 4.1: Escala de propensão a compartilhar online Fonte: Kulkarni et al. (2013). 
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ii. Propensão a compartilhar offline: 

 

Além de compartilhar online, pelas ações citadas acima, um consumidor pode ir 

além, trazendo para o cotidiano o que viu nas diferentes telas com que lida com o 

ambiente virtual, comentando com amigos ou conhecidos. Ações como essas foram 

descritas e medidas em escalas como a criada por Babin et al. (2005) e adaptada por 

Abdalla et al. (2012), chamada de escala de intenção de recomendação. Nesse 

estudo, esta escala foi adaptada, desdobrando as respostas entre a notícia em si e a 

empresa que é retratada. O propósito é checar ações físicas que o entrevistado 

poderia fazer baseada no ambiente virtual. Esta variável foi codificada como 

SHAREoffline. 

 

Escala em português 

(ABDALLA et al, 2012) 

Escala em português, adaptada 

 Em relação a esta notícia: 

Quando perguntado, vou 

falar favoravelmente sobre a 

lanchonete XYZ 

Eu falaria sobre esta notícia com meus amigos. 

Vou falar bem sobre esta notícia. 

Vou falar bem sobre esta empresa 

Vou recomendar a 

lanchonete XYZ para alguém 

que me peça opinião 

Vou recomendar esta empresa se alguém me pedir 

opinião 

Vou recomendar essa notícia se alguém me pedir opinião 

Vou incentivar amigos e 

parentes a visitarem a 

lanchonete XYZ 

Vou incentivar meus amigos e parentes a acessar esta 

notícia 

Vou incentivar meus amigos e parentes a consumir os 

produtos desta empresa 

Quadro 4.2: Escala de propensão a compartilhar offline Fonte: Abdalla et al. (2012). 

 

iii. Utilidade  

 

A utilidade do conteúdo percebida por quem lê pode indicar se o conteúdo será 

compartilhado ou não. O interesse da própria pessoa, sua utilidade em ajudar a si 

próprio ou a outros pode indicar que o conteúdo será compartilhado: conteúdos mais 

úteis ou mais ligados aos interesses de quem lê são mais compartilhados. Isso se 

deve tanto à utilidade do conteúdo em si quanto ao senso de reciprocidade que 

permeia as relações interpessoais (BERGER, 2012).  
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Berger e Milkman (2012) mediram a utilidade a partir de duas perguntas. Nesse 

estudo, incorporou-se um item presente na fase de pré-teste e na teoria (BERGER, 

2013, AHN; BAILENSON, 2011, HEATH et al, 2001): a ideia de que o que é útil para a 

própria pessoa pode ser diferente do que ela considera ser útil para os outros. Esta 

variável foi codificada como UTILIDADE. 

 

Escala original, em inglês 

(BERGER; MILKMAN, 2012) 

Escala em português, traduzida e adaptada 

 Em relação a esta notícia: 

Practical utility Considero esta notícia útil para mim. 

 

Considero esta notícia útil para as pessoas. 

 

Interest Eu tenho interesse nesta notícia 

Quadro 4.3: Escala de utilidade. Fonte: Berger e Milkman (2012). 

 

c) Variáveis independentes 

As variáveis independentes deste experimento são: 

i) Valência, manipulada como positiva e negativa; 

ii) Excitação, como alta e baixa.  

 

d) Concepção e Pré-teste:  

  

 A concepção do instrumento de coleta de dados começou com a observação e 

coleta de posts nas redes sociais com alto grau de viralização e com relação direta 

com marcas de produtos ou serviços.  A coleta se deu quer pela observação direta no 

feed19 nas redes sociais do autor, quer pela veiculação pela imprensa especializada e 

pela presença em rankings de viralização organizados por sites como UOL, YouTube 

ou Exame. Isso se deu entre janeiro de 2012 a agosto de 2013, o que resultou em 

uma base de dados de 272 posts coletados pelo autor. 

 A seguir, houve a escolha do melhor material a ser utilizado neste estudo, para 

a elaboração e ajuste das manipulações. A escolha se deu pelo conteúdo: posts que 

tivessem maior probabilidade de gerar excitação e que tivessem uma foto seguida por 

                                                 
19 Feed é a relação de alterações ocorridas no conjunto de contatos de uma pessoa. A maioria das redes sociais 

eletrônicas dispõe as informações desse modo na tela inicial do usuário. Empresas têm usado esse espaço como 

mídia, ou seja, espaço a ser locado. 
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texto jornalístico de 2 a 8 linhas. Foram selecionados 11 posts com maior grau de 

excitação e com valências emocionais positivas ou negativas representadas.  

 Após o filtro, os 11 posts foram avaliados individualmente e ranqueados por 

dez respondentes da mesma população da amostra, a partir das escalas previamente 

adaptadas de excitação e valência. Depois da análise dos materiais, os alunos 

debateram em grupo, com a mediação do autor, o conteúdo dos posts e das escalas, 

assim como os escores atribuídos.  

 A escala de excitação (BERGER; MILKMAN, 2012) e a de valência emocional 

(AHLUWALIA, 2002, BERGER; MILKMAN, 2012), foram avaliadas a partir de uma 

escala (todas as escalas usadas nesse experimento foram do tipo Likert de 5 pontos), 

conforme quadro 4.4. 

  

Essa notícia: 

 Discordo 

Totalmente 

Discordo 

parcialmente  

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Mexeu Comigo      

Me fez querer 

tomar uma 

atitude 

     

Me deixou 

impressionado 

     

 

Essa notícia me remeteu a emoções: 

 Totalmente 

negativas 

Parcialmente 

negativas 

Neutras Parcialmente 

positivas 

Totalmente 

positivas 

 

Negativas      Positivas 

 

Quadro 4.4 – Escalas usadas no pré-teste. Fontes: Berger e Milkman (2012), Ahluwalia (2002). 

  

 Essa medição permitiu gerar um ranking, construído a partir da ordenação dos 

posts em relação às escalas. Com base nas avaliações e no conteúdo dos 

comentários, foram eleitos os posts que iriam ser adaptados para o estudo.  

 Notícias das marcas Extra (supermercado), KFC (lanchonete) e Porto Seguro 

(seguradora) foram escolhidas. Com alta excitação e com valência negativa foi 
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escolhida a notícia “Cliente flagra rato no açougue do Extra”, com alta excitação e 

valência positiva foi escolhida a notícia “KFC tem programa para inclusão de 

portadores de deficiência”, com baixa excitação e com valência negativa foi escolhida 

“KFC faz piada com tsunami” e com baixa excitação e com valência positiva foi 

escolhida “Teatro para clientes Porto Seguro”. 

  

 

e) Manipulação 

 

 A excitação e a valência foram manipuladas por instrução, a partir de diferentes 

cenários, nos quais os entrevistados eram submetidos a quatro notícias fictícias, 

baseadas em fatos reais, criadas a partir do conteúdo eleito no pré-teste. Foi tomado 

o cuidado de garantir que uma mesma marca estivesse presente em todos os 

cenários: a marca Extra, e que o formato da notícia fosse mantido: tamanho de texto e 

de imagem semelhantes, com informações alusivas a acontecimentos ocorridos no 

Brasil. As notícias foram revisadas por dois especialistas em marketing e pré-testadas 

em uma amostra de dez elementos da população. 

 Além de terem sido escolhidas no pré-teste, baseado na observação do autor, 

as notícias são condizentes com a teoria de excitação e valência emocional: as 

notícias de alta excitação despertam emoções mais intensas, como alegria, 

compaixão (positivas) e nojo (negativa), enquanto as de baixa, menos intensas, como 

tristeza, antipatia (negativas) ou simpatia (positiva).  

 O quadro 4.5 apresenta as notícias usadas na manipulação. 
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 Excitação 

Valência  Alta Baixa 

Positiva Título: Extra tem programa para portadores de 

deficiência premiado 

Notícia: O programa de contratações de portadores 

de deficiência do Extra, do Grupo Pão de Açúcar, 

foi premiado pela Unesco. O Brasil é um dos países 

com o maior número de portadores de deficiência 

visual do mundo e, pelo programa, a empresa já 

empregou mais de 1000 pessoas. Além de 

portadores de deficiência visual, deficientes motores 

ou mentais também podem participar. 

 

Título: Campanha do Extra Hipermercado que 

oferece descontos em peças de teatro acaba neste 

final de semana 

Notícia: Uma campanha promovida pelo Extra 

Hipermercado visa estimular seus clientes a irem ao 

teatro. A cada R$ 50 de compras o cliente ganha um 

cupom que vale R$ 5 de descontos na entrada de 

diversas peças que participam do programa. O 

desconto também é válido para um acompanhante. 

A campanha se encerra neste final de semana e 

mais de 2000 clientes cadastrados já participaram: 

"Para nós, é um prazer oferecer esse benefício ao 

cliente e ainda contribuir para a cultura e a formação 

de público no teatro", afirma João Benevides, 

gerente de parcerias e benefícios do Extra. 

 

Negativa Título: Cliente flagra rato andando em carne de 

açougue na Baixada Fluminense 

Notícia: Um cliente do supermercado Extra em 

Belford Roxo, na Baixada Fluminense, fotografou 

um rato que caminhava no meio das carnes 

expostas na vitrine do estabelecimento. O cliente 

publicou as fotos em uma rede social, causando 

revolta de quem comprava no mercado. A 

fiscalização fechou o estabelecimento por 24 horas. 

O açougue pode ser multado em até R$ 8.000. O 

mercado reabriu na terça-feira (27), após cumprir as 

exigências da vigilância sanitária. 

 

Título: Extra faz piada com deslizamento de terra no 

RJ 

Notícia: A rede EXTRA hipermercados, do Grupo 

Pão de Açúcar - precisou desculpar-se publicamente 

nas redes sociais depois de, em meio a alerta de 

deslizamento em um morro do município do Rio de 

Janeiro, publicar uma mensagem no Facebook 

incentivando as pessoas a correrem para o 

hipermercado e aproveitarem as promoções. 

"Nossos preços também estão despencando! 

Aproveite!", disse a empresa, enquanto as pessoas 

eram avisadas para que saíssem da zona de perigo. 

 

Quadro 4.5: Manipulações realizadas 
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f) Checagem de manipulação 

 A manipulação das variáveis independentes foi checada a partir de escala já 

usada no pré-teste: a escala de excitação utilizada por Berger e Milkman (2012), 

traduzida e adaptada, do tipo likert de 5 pontos. Os itens da escala são: 

 

Escala original, em inglês Escala em português, traduzida e adaptada 

How do you feel right now? Em relação a notícia: 

Very passive / very active Me fez querer tomar uma atitude 

Very mellow / very fired up Me deixou impressionado(a) 

Very low energy / very high energy Mexeu comigo 

Quadro 4.6: Escala de excitação 

 

 Já a manipulação da valência foi checada a partir de apenas uma pergunta, 

medida com escala do tipo likert de cinco pontos: 

- A notícia me fez sentir emoções positivas. 

 

 

3. Análise dos resultados: 

a. Perfil dos respondentes 

 Os respondentes foram constituídos de 168 alunos de graduação do curso de 

administração de empresas e pós-graduação no curso MBA gestão empresarial, 

sendo que 80% da amostra eram de alunos do ensino superior e os outros 20%, 

hegemonicamente, por alunos de pós-graduação lato sensu.  

 Quanto à idade, 69% da amostra têm entre 19 e 25 anos e a idade média é de 

24,4 anos. Quanto ao gênero, 68% são do sexo feminino. Em relação ao tempo 

gasto com as redes sociais online, 68% gastam mais de uma hora por dia 

conectados (56% dos homens, 74% das mulheres), sendo que 31% declararam 

acessar por meio de um celular. A maior parte dos que declararam usar raramente 

redes sociais online pertence ao sexo masculino (aproximadamente 20% do total 

de homens). 

 A distribuição da renda familiar entre as classes pelo critério de classificação 

Brasil concentra-se prioritariamente na classe C: 17% têm renda familiar acima de 

R$ 8000, 27% entre R$ 4001 e R$ 8000, 30% entre R$ 2501 e R$ 4000 e 24% 
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entre R$ 1001 e R$ 2500. A renda média familiar da amostra é de R$ 4594,00. 

Como a quantidade média de pessoas na unidade familiar é de três pessoas por 

domicílio, a renda média per capita é de R$ 1531,00. 

 

b. Consistência interna das escalas (alpha de Cronbach) 

As escalas multi-itens utilizadas neste experimento tiveram sua consistência 

interna checadas pelo alpha de Cronbach, conforme quadro 4.7. Todas apresentaram 

α acima de 0,7.   

 

Escala Alpha de Cronbach 

Propensão a compartilhar online 0,716 

Propensão a compartilhar offline 0,806 

Excitação – checagem de manipulação 0,725 

Utilidade 0,805 

Quadro 4.7 – Consistência interna das escalas utilizadas 

 

c. Checagem de manipulação 

 

 A checagem das manipulações foi realizada pelo teste t de diferenças de 

médias.  A manipulação da excitação foi checada a partir da escala de excitação 

(BERGER; MILKMAN, 2012) (média de alta excitação = 3,49; média de baixa 

excitação = 2,99; p=0,001).  A checagem da manipulação da valência se deu a partir 

de uma única pergunta (média de emoções positivas = 3,81; média de emoções 

negativas = 1,47; p=0,000). 
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d. ANOVA para comparação dos grupos 

 

 Para checar as diferenças entre a propensão a compartilhar e a utilidade 

percebida em condições de alta e baixa excitação e valências emocionais diferentes, 

foram efetuadas ANOVAs para cada uma das condições. 

 As influências da valência e da excitação foram observadas individualmente 

pela diferença de médias entre valência positiva e negativa em cada uma das 

variáveis, como pode ser observado nas tabelas 4.1 e 4.2, abaixo. A única relação 

não significativa observada foi entre a utilidade percebida e a valência.  

 

Tabela 4.1 – Diferença de médias – Excitação 

Variável 

dependente Excitação Média 

Erro 

padrão F Sig. 

Utilidade baixa excitação 2,778 0,11 17,236 0 

alta excitação 3,462 0,122 

SHAREonline baixa excitação 2,831 0,124 7,863 0,006 

alta excitação 3,35 0,137 

SHAREoffline baixa excitação 2,78 0,084 5,773 0,017 

alta excitação 3,08 0,093 

 

 

Tabela 4.2 – Diferença de médias - Valência 

Variável 

dependente Valência Média 

Erro 

padrão F Sig. 

Utilidade Negativo 3,012 0,124 1,705 0,193 

Positivo 3,227 0,109 

SHAREonline Negativo 2,886 0,139 4,873 0,029 

Positivo 3,295 0,122 

SHAREoffline Negativo 2,583 0,094 30,893 < 0,001 

Positivo 3,277 0,083 

 

 As interações entre valência e excitação não foram estatisticamente 

significativas nas variáveis dependentes SHAREonline (p = 0,734) e SHAREoffline (p 

= 0,424). Para a variável utilidade, tal a interação entre excitação e valência foi 

significativa (p-value=0,001).  
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2,389

3,635

3,167 3,288

baixa excitação alta excitação

Utilidade

Valência negativa Valência positiva

 

Figura 4.2: Efeito da excitação na utilidade, moderado pela valência 

 

 A figura 4.2 mostra que, para um conteúdo de valência positiva, não há 

diferença entre a utilidade percebida para os níveis de baixa e alta excitação. Mas 

quando a valência é negativa, conteúdos de alta excitação geram maior utilidade do 

que os de baixa excitação; A interação entre excitação e valência em relação à 

utilidade ocorreu, tendo em vista que a notícia de alta excitação e valência negativa 

foi tida como mais útil (média 3,6) do que a positiva (3,3), enquanto os de baixa 

excitação tiveram comportamento contrário: 3,2 para o positivo e 2,4 para o negativo 

(ver Figura 4.2). 

 A relação entre utilidade e a propensão a compartilhar também ocorreu. As 

avaliações de utilidade iguais ou maiores do que 3 tiveram maiores propensões online 

e offline (3,5 e 3,2, respectivamente) do que as com utilidade menores (2,3 e 2,5). A 

tabela 4.3 exibe mais detalhes disso.  
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Quadro 4.10 – Relação entre Utilidade e Propensão a Compartilhar  

  

Utilidade N Média 
Desvio 
Padrão 

Erro 
médio 
padrão F P-Value 

SHAREonline 
>= 3,00 110 3,5091 1,05671 0,10075 

0,936 < 0,001 
< 3,00 58 2,2931 1,11358 0,14622 

SHAREoffline 
>= 3,00 110 3,1948 0,79568 0,07587 

0,147 < 0,001 
< 3,00 58 2,5099 0,86136 0,1131 

  

 A correlação de Pearson entre as variáveis utilidade e SHAREonline é de 0,55 

(p = 0,000) e entre utilidade e SHAREoffline é de 0,517 (p = 0,000).  

 Observando a figura 4.3, percebe-se a relação entre as duas variáveis em 

termos das diferenças entre as notícias: se percebido como altamente útil, o nível de 

excitação se torna irrelevante para se avaliar o que é mais compartilhável, fato que 

não ocorre com a valência: notícias positivas são mais compartilháveis se percebidas 

como úteis. O oposto ocorre com as notícias percebidas como pouco úteis: as de 

baixa excitação são mais compartilháveis, independentemente da valência. 

 Outro ponto relativo a figura 4.3 é os coeficientes de regressão das linhas de 

tendência dos dados relativos a utilidade e propensão a compartilhar. Os coeficientes 

são mais altos quando a valência é positiva (0,92, para conteúdos positivos, contra 

0,51, para conteúdos negativos, para propensão a compartilhar online, e 0,90 contra 

0,57, para propensão a compartilhar off-line). Isso indica que, para conteúdo de 

valência positiva, a relação entre a utilidade e a propensão a compartilhar é mais 

previsível.  
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Figura 4.3: Relação entre utilidade e propensão a compartilhar com valências e excitação 

diferentes 

 

4. Discussão 

 O propósito desse experimento foi avaliar a propensão a compartilhar e a 

utilidade percebida em diferentes notícias com diferentes níveis de valência e 

excitação. As hipóteses serão discutidas a seguir. 

 A hipótese H1: Conteúdos de valência positiva geram maior propensão a 

compartilhar do que os de valência negativa - foi confirmada. As notícias positivas 

tiveram maiores médias de propensão a compartilhar, tanto online quanto offline. 



95 

 

 A hipótese H2.1 - Conteúdos que geram alta excitação têm maior propensão a 

compartilhar que os de baixa excitação - foi confirmada. As notícias de excitação mais 

alta tiveram maiores médias de propensão a compartilhar, tanto online quanto offline. 

 A hipótese H3.1: Conteúdos de valência negativa têm maior utilidade do que os 

de valência positiva  - não foi confirmada, pois não apresentou significância 

estatística. Verificou-se que há uma interação entre excitação e valência relação à 

utilidade: para conteúdos de alta excitação, a utilidade é mais alta entre os de 

valência negativa. Já entre os de baixa excitação, a utilidade é mais alta entre os de 

valência positiva. Essa interação indica uma moderação exercida pela valência na 

relação entre excitação e utilidade. 

 

Propensão a compartilhar  

 

 As notícias com valência positiva, utilidade percebida alta e alta excitação, 

tiveram maiores propensões a compartilhar. Não foi possível identificar interação 

entre valência e excitação em relação à propensão a compartilhar, mas as notícias de 

valência positiva são mais compartilháveis do que as negativas, e as de alta 

excitação, mais do que as de baixa excitação, tanto online quanto offline. A excitação 

aumenta o nível da propensão a compartilhar, tanto em notícias de valência positiva 

quanto negativa. 

 

Utilidade 

 

 Em conteúdos tidos como de baixa utilidade, os de baixa excitação são mais 

compartilháveis do que os de alta excitação. Já entre conteúdos de alta utilidade, os 

de valência positiva são mais compartilháveis do que os de valência negativa.  

 A utilidade é maior em conteúdos de valência negativa e de alta excitação, mas 

a utilidade cai quando são comparados conteúdos de valência negativa e de alta 

excitação em relação aos de valência positiva. Já na comparação entre as de baixa 

excitação, os conteúdos de valência positiva são mais úteis do que os de valência 

negativa. Por isso, a relação entre excitação e utilidade é moderada pela valência. 

 A utilidade tem correlação estatística com a propensão a compartilhar. Se 

considerados úteis, conteúdos têm maior chance de serem compartilhados online do 
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que offline. Essa correlação é mais alta em conteúdos de valência positiva que nos de 

valência negativa (vide Figura 4.3). 

 

Discussão Geral 

 

Esse estudo corrobora a ideia de que, ao se compartilhar notícias, declara-se 

compartilhar aquelas que são úteis e positivas e contribui-se com o estudo da 

excitação, aspecto este que estudos prévios (BERGER; MILKMAN, 2012) já haviam 

previsto, ou seja, que alta excitação sempre leva a maior compartilhamento. Mais: a 

utilidade deve ter um efeito mediador na relação entre a excitação, a valência 

emocional e a propensão a compartilhar, pois conteúdos com alta utilidade têm maior 

propensão a compartilhar. Isso deve ser considerado em estudos futuros.   

As notícias são conteúdos muito compartilhados e relevantes nas redes 

sociais. Mas não são os únicos tipos de conteúdo. As empresas têm utilizado as 

redes sociais como espaço de mídia, divulgando campanhas nessa plataforma. Mas a 

liberdade de ação e a existência de advogados de marca levam à criação de 

mensagens de propaganda pelos fãs da marca ou por aqueles que desejam diminuir 

ou interromper a venda de produtos. 

No próximo experimento (capítulo 5), serão descritos tais tipos de conteúdo, 

não apenas notícias, mas propagandas, com valências diferentes (propagandas da 

empresa versus ações de demarketing de uma ONG). 
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Capítulo 5 

 

EXPERIMENTO 2 

 

 Esse capítulo descreve os procedimentos metodológicos empregados, 

apresenta e analisa os resultados do experimento 2 desta tese.   

 O objetivo foi avaliar a propensão a compartilhar, a utilidade percebida e a 

excitação gerada no usuário em conteúdos de diferentes formatos (notícias e 

propagandas) e com diferentes valências. Este estudo difere do experimento 1 ao 

comparar propagandas e notícias, além de tratar a excitação como variável 

dependente.  

   

 As hipóteses testadas são: 

 

H1: Conteúdos de valência positiva geram maior propensão a compartilhar do que os 

de valência negativa. 

 

H2.2: Conteúdos com valência negativa geram maior excitação do que conteúdos de 

valência positiva.  

 

H3.1: Conteúdos de valência negativa têm maior utilidade do que os de valência 

positiva. 

 

H3.2a: Notícias geram maior propensão a compartilhar do que propagandas. 

 

H3.2b: Notícias são consideradas mais úteis do que propagandas. 

 

H3.5a: Propaganda de valência negativa é considerada mais útil do que propaganda 

de valência positiva. 

 

H3.5b: Propaganda de valência negativa gera maior propensão a compartilhar do que 

propaganda de valência positiva. 
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1. Desenho experimental 

O estudo em questão é um experimento fatorial 2 (notícias versus 

propagandas) x 2 (valência positiva e negativa). O desenho experimental foi aplicado 

entre-sujeitos (between subjects), com os respondentes sendo alocados 

aleatoriamente em cada um dos quatro cenários, como mostra a figura 5.1, que 

também apresenta as quantidades de respostas em cada cenário. 

 

 

  Formato 

  Propaganda Notícia 

Valência 

Positiva 35 39 

Negativa 44 39 

 

 

 

2. Coleta de dados  

a. Amostra 

A coleta de dados foi realizada entre os dias 1 de outubro a 22 de novembro de 

2013, com alunos de graduação e pós-graduação, com a oferta de bônus (créditos ou 

a contabilização de horas de atividades complementares). Portanto, o método de 

amostragem foi o de conveniência. 

Foram enviados 718 e-mails, para alunos de duas universidades privadas da 

cidade de São Paulo, divulgando o endereço eletrônico da pesquisa, criado no 

ambiente do software Qualtrics, com 157 respostas válidas, ou seja, um índice de 

respostas de 21,8%. 

 

b. Variáveis dependentes: 

As variáveis dependentes, abaixo relacionadas, foram medidas como no 

experimento 1, ou seja, utilizando-se as mesmas escalas. 

i. Propensão a compartilhar online: 

 

Os itens da escala utilizada estão descritos no quadro 5.1: 

 

Figura 5.1 – Desenho experimental 
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Original, em inglês Escala em português, traduzida e adaptada 

 Em relação a esta notícia: 

Shares 

 

Eu enviaria (ou compartilharia) esta notícia a meus amigos 

Likes Eu curtiria esta notícia em uma rede social 

Comments Eu faria comentários sobre esta notícia em uma rede social 

Votes Suprimido 

 

Quadro 5.1: Escala de propensão a compartilhar online 

  

ii. Propensão a compartilhar offline: 

Os itens da escala utilizada estão descritos no quadro 5.2: 

 

Escala em português 

(ABDALLA et al, 2012) 

Escala adaptada 

 Em relação a esta notícia: 

Quando perguntado, vou 

falar favoravelmente sobre a 

lanchonete XYZ 

Eu falaria sobre esta notícia com meus amigos. 

Vou falar bem sobre esta notícia. 

Vou falar bem sobre esta empresa 

Vou recomendar a 

lanchonete XYZ para alguém 

que me peça opinião 

Vou recomendar esta empresa se alguém me pedir 

opinião 

Vou recomendar essa notícia se alguém me pedir 

opinião 

Vou incentivar amigos e 

parentes a visitarem a 

lanchonete XYZ 

Vou incentivar meus amigos e parentes a acessar esta 

notícia 

Vou incentivar meus amigos e parentes a consumir os 

produtos desta empresa 

Quadro 5.2: Escala de propensão a compartilhar 

 

 

iii. Utilidade 

Os itens da escala utilizada estão descritos no quadro 5.3: 
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Escala original, em inglês 

(BERGER; MILKMAN, 2012) 

Escala em português, traduzida e adaptada 

 Em relação a notícia: 

Practical utility Considero esta notícia útil para mim. 

Considero esta notícia útil para as pessoas. 

Interest Eu tenho interesse nesta notícia 

Quadro 5.3: Escala de utilidade 

 
  

iv. Excitação  

Os itens da escala utilizada estão descritos no quadro 5.4: 

 

Escala original, em inglês Escala em português, traduzida e adaptada 

How do you feel right now? Em relação a notícia: 

Very passive / very active Me fez querer tomar uma atitude 

Very mellow / very fired up Me deixou impressionado 

Very low energy / very high energy Mexeu comigo 

Quadro 5.4: Escala de excitação 

 

 

c. Variáveis independentes 

As variáveis independentes deste experimento são: 

i) Valência emocional, manipulada como positiva e negativa; 

ii) Formato, manipulada como propaganda ou notícia. 

 

d. Concepção e pré-teste 
  

Recorreu-se a uma base de dados inicial de 272 posts coletados, separando-

se por conteúdos que pudessem atender ao objetivo - um conjunto de campanhas 

veiculadas nas redes sociais, com valências diferentes, que tivessem como propósito 

estimular ou inibir o consumo de diferentes produtos ou serviços. 

Separaram-se duas diferentes notícias e propagandas, uma positiva e outra 

negativa e submeteu-se o material a um conjunto de 15 alunos da amostra. Os alunos 

de graduação apenas opinaram sobre os conteúdos, na forma de uma discussão em 

grupo, moderada pelo autor.  Pôde-se observar, pelo debate, qual modelo de 

propaganda e notícia seriam mais adequados. 
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e. Manipulação 

 A manipulação se deu pela escolha de conteúdo positivo e negativo de 

diferentes formatos: propagandas e notícias. Foi escolhida uma mesma marca: Coca-

Cola. A escolha se deu tanto pela disponibilidade de material pré-testado (notícias e 

propagandas) quanto pelo reconhecimento da marca. Enquanto as notícias foram 

elaboradas por jornais e reproduzidas nas redes sociais, as propagandas foram 

elaboradas por usuários das redes sociais: a positiva por um fã, postada 

posteriormente pela conta oficial de uma rede social da marca, e a negativa por um 

ativista contrário a marca, e retransmitida pelas redes. Além disso, ambas são 

inspiradas em campanhas reais da empresa, embora a positiva seja de 2013 e a 

negativa, de 201220. As notícias são reais, veiculadas durante o ano de 2012 e 2013: 

a positiva, referente a uma ação social organizada pela empresa, e a negativa, sobre 

um caso judicial movido por um usuário, contra a marca e a empresa21. 

 Todo o conteúdo foi adaptado, com o intuito de torná-lo adequado ao 

experimento, e posteriormente pré-testado em especialistas de marketing. A 

adequação envolveu o dimensionamento do texto e o tratamento da qualidade da 

imagem. O quadro 5.5 apresenta a manipulação das variáveis independentes. 

3. Análise dos resultados 

a. Perfil dos respondentes 

 As 157 respostas provieram de alunos de graduação do curso de 

administração de empresas e pós-graduação no curso MBA gestão empresarial, 

sendo que 80% dos alunos da amostra são representados por alunos do ensino 

superior e os outros 20%, hegemonicamente, por alunos de pós-graduação lato 

sensu.  

 Quanto à idade, 67% têm entre 19 e 25 anos e a idade média é de 24 anos. 

Quanto ao gênero, 70% pertencem ao sexo feminino. Em relação ao tempo gasto 

com as redes sociais online, 69% da amostra permanece mais de uma hora por dia 

(56% dos homens, 74% das mulheres), sendo que 32% declararam acessar por meio 

                                                 
20 A campanha de inserção de nomes na lata da Coca-Cola Zero teve grande repercussão nas redes sociais: 1,4 

milhão de compartilhamentos em 1 mês após o lançamento de um aplicativo online com os nomes, o que gerou 

uma lista para a confecção de latas. Em 2013, um grupo humorístico satirizou a campanha, obtendo 13 milhões de 

visualizações no site youtube.com em 11 meses. Fontes: Yahoo.com e Youtube.com, acesso em 6 de janeiro de 

2013.  
21 Foi um caso de repercussão. Um dos vídeos com a reportagem teve 3,6 milhões de acessos no site youtube.com 

em três meses. Fonte: Youtube.com, acesso em 6 de janeiro de 2013. 
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de um celular. A maior parte dos que declararam usar raramente redes sociais online 

é do sexo masculino (aproximadamente 21% do total de homens). 

 A distribuição da renda familiar entre as classes pelo critério de classificação 

Brasil tem concentração predominante na classe C: 18% têm renda familiar acima de 

R$ 8000, 27% entre R$ 4001 e R$ 8000, 30% entre R$ 2501 e R$ 4000 e 24% entre 

R$ 1001 e R$ 2500. A renda média familiar da amostra é de R$ 4594. Como a 

quantidade média de pessoas na unidade familiar é de três pessoas por domicílio, a 

renda média per capita é de R$ 1531. 

 

b. Consistência interna das escalas (alpha de Cronbach) 

 

 A consistência interna das escalas utilizadas nesse experimento foi verificada a 

partir da medição do alpha de Cronbach, conforme tabela 5.1. Todas as escalas 

tiveram medições acima de 0,8. 

 

Quadro 5.1 – Medições de consistência interna das escalas 

Escala Alpha de Cronbach 

Excitação 0,824 

SHARE Online 0,821 

SHARE Offline 0,900 

Utilidade 0,842 
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Valência Propaganda Notícia 

Positiva 

 

 

 

O almoço fica mais gostoso 

quando tem Coca Cola. 

Otimismo que transforma. 

  

 

Programa ‘Coletivo Coca-Cola’ abre 480 vagas gratuitas em Manaus 

portal@d24am.com  

Curso sobre mercado na área de varejo é voltado para jovens de 18 a 25 anos e será 

ministrado em quatro ONGs da cidade. 

 

São Paulo - O programa ‘Coletivo Coca-Cola’ está com inscrições abertas para o curso gratuito de mercado na área de varejo, 

voltado para jovens de 18 a 25 anos. As aulas serão oferecidas em quatro Organizações Não Governamentais (ONGs) da 

cidade, duas nos bairros da zona oeste, uma na zona leste, e outra na zona norte. Ao todo são 480 vagas, sendo 120 para cada 

uma das instituições. Para se inscrever, é preciso ter de 18 a 25 anos, residir na comunidade ou bairros vizinhos, apresentar 

duas fotos 3x4, comprovante de que está cursando ou já concluiu o Ensino Médio, comprovante de residência com CEP e 

cópias da identidade e CPF. A executora do programa em Manaus, Jardilina Vasconcelos, informou que o curso inclui estudos 

sobre merchandising, promoção de vendas, atendimento ao cliente, empregabilidade, orientação de como elaborar um 

currículo, criação de e-mail profissional, relacionamento e serviço ao consumidor, e noções do mercado de trabalho. O curso 

tem duração de dois meses com carga horária de 32 horas (duas aulas por semana e duas horas/aula). 

Negativa 
 

Não beba Coca-Cola. Um copo 

de Coca-Cola é equivalente a 

12 colheres de açúcar. 

Obesidade, diabetes, derrames 

cerebrais, artrite e até Câncer 

podem ser causados por ela. 

Rato é encontrado em garrafa de Coca-Cola 

Um caso envolvendo o refrigerante mais famoso do mundo tem chamado 

atenção nas redes sociais. Uma reportagem feita pelo Jornal da Record 

mostrou um homem que supostamente teria ingerido coca-cola com um rato 

morto dentro e por isso teve o seu corpo gravemente machucado por conta do 

liquido. Na reportagem,  o relojoeiro Wilson Resende afirma que há treze anos 

foi intoxicado ao consumir Coca-Cola. De acordo com ele, havia uma cabeça 

de um rato dentro de uma embalagem pet do refrigerante. Laudos da perícia apontaram que o litro não foi violado e que a 

tampa estava intacta. Segundo o "R7", o Ministério Público tentou fechar a fábrica de onde saiu o litro, mas a justiça negou 

pedido. A Coca-Cola não comentou o assunto. 

Quadro 5.5 – Manipulações realizadas 

mailto:portal@d24am.com
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c. Checagem de manipulação 

 

  A checagem da manipulação foi realizada pelo teste t de 

diferenças de médias. Em relação à manipulação, sua valência foi checada a 

partir da resposta a dada à afirmação: “Este post me trouxe emoções 

positivas”. Conteúdos positivos apresentaram média de 3,53 na escala (1,32 de 

desvio padrão), enquanto a média dos negativos foi de 2,17 (1,39 de desvio 

padrão), o que leva a rejeição da hipótese de igualdade de médias (t=-6,148, 

p=0,000). 

 

d. ANOVA para comparação dos grupos 

 

 A primeira análise realizada foi relativa à propensão a compartilhar. O 

teste F de diferenças de médias indicou que não houve significância estatística 

entre a variável dependente propensão a compartilhar online e as 

independentes i) valência e ii) formato, (p>0,05). Já em relação à propensão a 

compartilhar offline (SHAREoffline), o teste F não apresentou significância 

estatística concernente às variáveis isoladas, mas houve interação significativa 

(p-value = 0,005), indicando que o formato exerce papel moderador na relação 

entre valência e propensão a compartilhar: quando a valência é negativa, 

propaganda tem maior propensão a compartilhar off-line do que notícias, 

quando a valência é positiva, o contrário ocorre.   

  A propensão a compartilhar offline apresentou média superior para a 

notícia em relação à propaganda, quando ambas são positivas (3,366 contra 

2,682). Quando negativas, a relação se inverte: a propaganda tem média 

superior à notícia (3,156 contra 2,857). Ou seja, o formato modera a relação 

entre propensão a compartilhar offline e valência. O gráfico 5.1 apresenta 

esses números.  
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3,156

2,6822,857

3,366

Valência negativa Valência positiva

Propensão a compartilhar offline

Propaganda Notícia

 

Gráfico 5.1: Efeito da valência na propensão a compartilhar off-line, moderado pelo formato do 

conteúdo. 

 

 Em relação à excitação, houve significância estatística na relação entre 

formato e excitação e entre valência e excitação, mas não houve interação 

entre as variáveis independentes (p>0,05). Conteúdos de valência negativa 

geraram mais excitação do que os positivos (média geral 3,51 contra 2,90, p-

value = 0,000), e notícias geraram mais excitação que as propagandas (média 

geral 3,46 contra 3,00, p-value = 0,004). 

 

 

3,1894

3,8860

3,5122

2,7549
3,0513 2,9132

Propaganda Notícia Total Propaganda Notícia Total

Valência negativa Valência positiva

Excitação

 

Gráfico 5.2: Valência e formato em relação à excitação 
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 A análise da excitação indicou ainda que, entre os conteúdos com 

mesma valência, os avaliados como de alta excitação (valores iguais ou 

maiores do que 3) tiveram maiores propensões a compartilhar do que aqueles 

com baixa excitação. A diferença foi um pouco menor entre conteúdos com 

valência negativa no referente ao compartilhamento offline: as propensões 

foram mais baixas quando houve maior excitação e mais altas quando a 

excitação foi menor. 

 No que concerne à utilidade, todos os testes apresentaram significância 

estatística, indicando que há relação entre valência (F=22,342, p=0,000) e 

formato (F=5,548, p=0,02) com a utilidade, havendo inclusive interação entre 

as variáveis dependentes (F=6,985, p=0,009): quando a valência é positiva, a 

utilidade da notícia é maior do que a de propaganda (3,12 contra 2,24), mas 

quando a valência é negativa, a utilidade da propaganda é maior do que a de 

notícias (3,54 contra 3,49). O gráfico 5.3 apresenta a interação. Ou seja, o 

formato modera a relação entre valência e utilidade: quando a valência é 

negativa, propaganda tem maior utilidade, já quando a valência é positiva, 

notícias têm maior utilidade. 

 Os conteúdos considerados mais úteis (com média na escala de 

utilidade igual ou acima de 3) tiveram maiores médias de propensão a 

compartilhar online (3,86 com alta utilidade, 2,25, com baixa, p-value=0,000) e 

de propensão a compartilhar offline (3,46 contra 2,24, p-value=0,000). A 

utilidade é correlacionada às demais variáveis dependentes: com a propensão 

a compartilhar online (correlação de Pearson = 0,674, p=0,000), com a 

propensão a compartilhar offline (correlação de Pearson = 0,646, p=0,000) e 

com a excitação (correlação de Pearson = 0,678, p=0,000). 
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Gráfico 5.3: Efeito da valência na utilidade, moderado pelo formato do conteúdo. 

 

 

4. Discussão 

 Será discutido inicialmente se as hipóteses deste estudo foram 

confirmadas: 

 A hipótese H1 - Conteúdos de valência positiva geram maior propensão 

a compartilhar do que os de valência negativa - não foi confirmada, uma vez 

que não houve significância estatística. 

 A hipótese H2.2 - Conteúdos de valência negativa geram maior 

excitação do que conteúdos de valência positiva - foi confirmada. Todos os 

conteúdos negativos geraram maior excitação do que os positivos.  

 A hipótese H3.1 - Conteúdos de valência negativa têm maior utilidade do 

que os de valência positiva – foi confirmada. Os conteúdos de valência 

negativa tiveram maiores valores de utilidade. 

 As hipóteses H3.2a e H3.2b - Notícias geram maior propensão a 

compartilhar (a) e são consideradas mais úteis (b) do que propaganda – foram 

parcialmente atendidas. Em relação a H3.2b, as notícias foram consideradas 

mais úteis quando positivas. Quando de valência negativa, a propaganda foi 

considerada mais útil. Em relação à H3.3a, não houve significância estatística. 

 As hipóteses H3.5a e H3.5b - Propaganda de valência negativa é 

considerada mais útil (a) e tem maior propensão a compartilhar (b) do que 

propaganda de valência positiva – foram parcialmente confirmadas, pois, na 
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hipótese H3.5a, a média de utilidade da propaganda negativa foi de 3,54, 

enquanto a positiva foi de 2,24 (p=0,00), mas, em relação a H3.5b, a 

propensão a compartilhar não foi estatisticamente significativa.  

 

Propensão a compartilhar 

 

 A propensão a compartilhar só apresentou relação significativa quando 

considerada a propensão a compartilhar offline, por meio da interação entre as 

variáveis valência e formato: compartilham-se mais propagandas negativas do 

que notícias negativas, e mais notícias positivas do que propagandas positivas.  

 Por outro lado, a propensão a compartilhar cresce quando considerados 

conteúdos de alta excitação e alta utilidade. 

 

Excitação 

 

 Notícias geram maior excitação do que propaganda. A excitação em 

conteúdos de valência negativa é maior do que em conteúdos de valência 

positiva. Excitação apresentou correlação com propensão a compartilhar 

(online: 0,610, p=0,000; offline: 0,553, p=0,000) e a utilidade (0,678, p=0,000). 

 

Utilidade 

 

 A utilidade é maior em conteúdos de valência negativa, mas o formato 

modera esta relação. Propaganda de formato negativo é mais útil do que 

notícia negativa, e a notícia positiva é mais útil do que propaganda positiva.  

 Há alta correlação entre excitação (0,678, p=0,000), propensão a 

compartilhar (online: 0,674, p=0,000; offline: 0,646, p=0,000) e utilidade.  

 

Discussão Geral 

 Dentre os resultados, pode-se verificar que: i) conteúdos de valência 

positiva levam a uma maior propensão a compartilhar do que conteúdos 

negativos; ii) conteúdos de valência negativa geram maior excitação; iii) 

conteúdos de valência negativa tendem a ser considerados mais úteis, se 

forem de alta excitação.  
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 Comparativamente ao experimento 1, foi possível identificar duas 

diferenças: a) o formato conta quando o usuário decide quais conteúdo 

compartilhará: em notícias, conteúdos de valência positiva são mais 

compartilhados, já em propagandas, as negativas podem gerar maior boca a 

boca presencial, mas não online; e b) a utilidade é maior em conteúdos de 

valência negativa, sem considerar o efeito da excitação, pois, se no 

experimento 1 notícias positivas e de baixa excitação foram consideradas mais 

úteis do que as negativas, invertendo quando a excitação era alta, aqui as 

propaganda tiveram menor excitação do que as notícias, e isso levou a menor 

utilidade em qualquer valência por parte da propaganda. Além disso, a 

diferença de utilidade entre notícias e propagandas foi bem maior quando a 

valência foi positiva.  

 Esse estudo mostrou que o formato influencia: i) notícias tendem a ser 

mais úteis e gerar maior excitação do que propaganda; ii) notícias negativas e 

propaganda positiva tendem a gerar menos propensão a compartilhar do que 

notícias positivas e propaganda negativa e ii) ações de demarketing, 

desestimulando o consumo via propaganda, são consideradas mais úteis do 

que propaganda comum, geram mais excitação e são mais compartilháveis do 

que notícias comuns ou propaganda positiva.  

 

 SHARE 

Online 

SHARE 

Offline 

Utilidade Excitação 

Valência Não Não Sim Sim 

Formato Não Não Sim Sim 

Interação Não Sim Sim Não 

Quadro 5.6:  Resumo dos resultados dos testes estatísticos de significância 

 

 O exposto acima representa um grande desafio para as organizações 

assim como uma fronteira teórica: a chance de propaganda contrária à 

empresa ser compartilhada espontaneamente aparenta ser maior do que 

conteúdo positivo. Resta ainda qualificar melhor os tipos de propaganda 

possíveis, por exemplo, propaganda institucional e ligadas a produtos e 

serviços. Os experimentos 3 e 4 analisarão possíveis soluções em relação a 

este quadro: i) a ação de defensores, ou advogados, da marca – como e em 
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que medida as pessoas se dispõem a defender a marca ou a empresa de um 

ataque, compartilhando mensagens positivas (objeto do experimento 3) e ii) 

como a oferta de prêmios ao usuário para o compartilhamento ou a indicação 

de amigos altera a forma como o usuário compartilha propaganda (objeto do 

experimento 4).  
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Capítulo 6 

 

EXPERIMENTO 3 

 

 Esse capítulo descreve os procedimentos metodológicos empregados, 

apresenta e analisa os resultados do experimento 3 desta tese.   

O objetivo deste estudo foi avaliar o nível de defesa de advogados de 

marca a conteúdos com diferentes valências e de diferentes formatos (notícias, 

propagandas e conteúdos gerados por terceiros, amigos ou não). Também foi 

avaliado o papel da excitação gerada no usuário em relação aos conteúdos.  

Conteúdos ligados às marcas de produtos e serviços ou corporativas se 

misturam no ambiente online. Um defensor da marca, com a qual se sinta 

envolvido emocionalmente, engajado e leal, tenderá a defendê-la em uma 

situação de confronto com conteúdo de valência negativa (RAJU; UNNAVA, 

2006). É de se esperar que existam contra-argumentos, reações a acusações 

ou justificativas aos fatos, reais ou não. Isto é o que caracteriza o advogado da 

marca.  

Portanto, o nível de defesa pode ser dado pela quantidade de 

argumentos, ou seja, pela extensão do texto, e pelo tom da resposta, por 

exemplo, tons mais positivos ou negativos.  

 Para analisar esse aspecto de defesa, o experimento 3 apresentou uma 

série de conteúdos simulados de valência negativa e positiva, avaliando as 

hipotéticas respostas.  

 

 As hipóteses deste estudo são: 
 

Hipótese 2.2: Conteúdos de valência negativa geram maior excitação do que 

conteúdos de valência positiva.  

 
Hipótese 4.1: O vínculo emocional faz com que advogados de marca 

argumentem mais quando o conteúdo for de valência negativa. 
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1. Desenho experimental 

Inicialmente, o desenho experimental representar-se-ia por uma matriz de 

2 (valências positivas e negativas) x 3 (ações de relações públicas e imagem 

institucional, serviço de atendimento ao consumidor e promoções), porém 

foram excluídos as células de SAC positivo e promoção negativa, pois 

apresentam pouca aplicação no mundo real (impossível encontrar uma 

empresa que promova negativamente seu produto/empresa, e é menos 

frequente que o SAC seja usado pelo cliente como um canal de elogios). 

Então, este experimento não apresenta um desenho fatorial. Além disso, 

duplicou-se o cenário de ações de relações públicas e imagem institucional 

negativa – um caso de corrupção corporativa e outro de denúncia de uso de 

mão de obra infantil - e o de SAC negativo – um caso de mau atendimento 

ocorrido com a própria pessoa e outro, com terceiros. O desenho experimental 

foi aplicado entre-sujeitos (between subjects), com os respondentes sendo 

alocados em cada um dos seis cenários aleatoriamente, como mostra a figura 

6.1, que apresenta as quantidades em cada cenário. 

 

  Valência 

  Positiva Negativa 

Formato 

Notícias  24 23 (mão de obra infantil) 24 (corrupção) 

Serviço de 

atendimento 

ao 

consumidor 

 24 (amigo) 22 (pessoal) 

Promoção 

de vendas 
18  

 

 

2. Coleta de dados  

 

a) Variáveis dependentes 

a. Nível de defesa da marca pelo advogado de marca 

 O nível de defesa da marca pelo advogado de marca foi identificado em 

duas medidas, obtidas por análise de conteúdo: 

Figura 6.1 – Desenho Experimental 
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1. Número de caracteres digitado 

2. Conteúdo do comentário, avaliado por dois 

avaliadores quanto a sua valência, respondendo 

a pergunta, com uma escala likert de 5 pontos: 

Considero o comentário positivo para a marca. 

 

b. Excitação 

 A manipulação das variáveis independentes foi checada a partir de 

escala já usada nos experimentos anteriores: a escala de excitação usada por 

Berger e Milkman (2012), traduzida e adaptada. Os itens da escala são: 

  

Escala original, em inglês Escala em português, traduzida e adaptada 

How do you feel right now? Em relação a notícia: 

Very passive / very active Me fez querer tomar uma atitude 

Very mellow / very fired up Me deixou impressionado 

Very low energy / very high energy Mexeu comigo 

Quadro 6.1: Escala de excitação 

 

b) Variáveis independentes 

a. Valência: i) conteúdos positivos e ii) negativos  

b. Formato: i) notícias, ii) comentários de amigos sobre o 

serviços de atendimento ao consumidor e iii) promoções 

realizadas pela empresa. 

 

c) Amostra 

A coleta de dados foi realizada entre os dias 1 de outubro de 2013 a 22 

de novembro de 2013, com alunos de graduação e pós-graduação, com a 

oferta de bônus – créditos em disciplinas ou a contabilização de horas de 

atividades complementares. Portanto, o método de amostragem foi de 

conveniência. 

Foram enviados 718 e-mails para alunos de duas universidades 

privadas da cidade de São Paulo, divulgando o endereço eletrônico da 

pesquisa, criado no ambiente do software Qualtrics.com. Foram analisadas 

somente 152 respostas válidas, um índice de respostas de 19,6%.  
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d) Concepção e pré-teste 

 

Inicialmente, recorreu-se a base de dados inicial de 272 posts relativos à 

marcas coletados em redes sociais eletrônicas pela viralização realizada, por 

observação direta ou por constar em rankings divulgados pela imprensa 

especializada, separando-se conteúdos que pudessem atender ao objetivo - 

um conjunto de campanhas veiculadas nas redes sociais, com valências 

diferentes, ou seja, que tivessem como propósito estimular ou inibir o consumo 

de diferentes produtos ou serviços. 

Foram identificados os principais tipos de conteúdos disponibilizados 

pelos usuários de redes sociais, segundo a valência, conforme quadro 6.2.  

  

Valência Conteúdo 

Positiva 

a. Reprodução/retransmissão espontânea de campanhas criadas por 

empresas. 

b. Indicação espontânea de empresas, serviços e produtos, incluindo elogios 

em campanhas ou ações de patrocínio e responsabilidade social.  

c. Reprodução de campanhas com o propósito de participação em 

promoções. 

d. Criação de conteúdos positivos sobre as marcas.  

Negativa 

 

a. Reclamação de mau atendimento ou desconfirmação de serviço. 

b. Ironia e ativismo anti-marca: reprodução ou criação de conteúdo contrário 

às marcas por seus malefícios à saúde ou ao meio ambiente. 

c. Comentários sobre escândalos corporativos, como mau-trato de animais, 

uso de mão de obra infantil, contaminação de produtos e corrupção. 

Quadro 6.2: Tipos de conteúdo por valência  

 

   

a. Manipulação das variáveis independentes 

As variáveis independentes são a valência e o formato. A valência e o 

formato foram manipulados por instrução, a partir do texto construído para cada 

cenário hipotético. 

Inicialmente, o respondente respondia, em uma tela separada, o nome 

de uma marca a qual ele: i) considerava superior às demais concorrentes; ii) 
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que ele tivesse preferência pela compra; iii) que ele gostasse bastante ou 

tivesse admiração e afinidade.  

Como o experimento versa sobre o comportamento online de fãs de 

uma marca, as marcas declaradas nessa pergunta prévia foram usadas na 

formulação das simulações, sorteadas between subjects: na tela seguinte, o 

respondente era submetido a um dos diferentes cenários, todos com um post 

hipotético relacionado àquela marca mencionada anteriormente, a saber: 

- Um mau atendimento hipotético que um amigo recebeu no serviço de 

atendimento ao consumidor da empresa da qual o respondente declarou ser fã; 

- Um mau atendimento que a própria pessoa teria recebido; 

- Uma ação de patrocínio para a construção de um hipotético orfanato; 

- Um hipotético escândalo de corrupção corporativa envolvendo o 

presidente da empresa; 

- Uma hipotética denúncia de uso de mão de obra infantil pela empresa e 

envolvimento no desmatamento da Amazônia; 

- Uma hipotética promoção especial. 

 

 O quadro 6.3 detalha os cenários utilizados. “XXXX” representa a 

resposta à pergunta: “Cite agora a marca (de qualquer categoria de produto ou 

serviço) que você mais gosta, que você tenha grande afinidade, admiração ou 

preferência de compras”. 
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Valência, 

formato 

Texto da questão no cenário sorteado 

Negativo, notícia Suponha que você viu um post nas redes sociais em que se comentava que o 

presidente da empresa XXXX estaria envolvido em um grande escândalo de 

corrupção. Qual seria seu comentário nesta rede social? 

Positivo, 

promoção de 

venda 

Suponha que você viu um post nas redes sociais em que se comentava que 

haveria uma grande promoção da marca XXXX e que você poderia participar. 

Qual seria seu comentário nesta rede social? 

Negativo, notícia  Suponha que você viu um post nas redes sociais em que se comentava que a 

marca XXXX usaria mão de obra infantil e que colaboraria com o desmatamento 

da Amazônia. Qual seria seu comentário nesta rede social? 

Positivo, notícia Suponha que você viu um post nas redes sociais em que se comentava que a 

marca XXXX faria uma grande campanha para ajudar na reconstrução de um 

orfanato atingido por um terremoto na África. Qual seria seu comentário nesta 

rede social? 

Negativo, serviço 

de atendimento 

ao consumidor  

Suponha que você viu um post nas redes sociais em que se comentava que um 

atendente da marca XXXX foi extremamente grosseiro com uma pessoa que é 

sua amiga. Qual seria seu comentário nesta rede social? 

Negativo, serviço 

de atendimento 

ao consumidor 

Suponha que você foi atendido por um atendente da marca XXXX e sentiu que o 

atendimento foi péssimo. Qual seria seu comentário em uma rede social? 

Quadro 6.3: Manipulações realizadas  

 

A checagem da manipulação foi realizada pelo teste t de diferenças de 

médias. A manipulação da valência foi checada a partir de uma pergunta – 

Essa notícia me trouxe emoções positivas – medida a partir de uma escala 

likert de 5 pontos. A manipulação com emoções negativas teve média de 2,21, 

enquanto a positiva, 4,14 (p=0,000), o que sugere que a manipulação foi bem 

sucedida. 

 

3. Análise dos resultados 

a) Perfil dos respondentes  

A amostra foi composta por 152 alunos de graduação do curso de 

administração de empresas e pós-graduação no curso MBA gestão 

empresarial, com 80% da amostra sendo representada pelos alunos de 

graduação e os outros 20%, hegemonicamente, pelos alunos de pós-

graduação. 
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 Quanto à idade, 69% da amostra têm entre 19 e 25 anos e a idade 

média é de 24,8 anos. Quanto ao gênero, 69% pertencem ao sexo feminino. 

Em relação ao tempo gasto com as redes sociais online, 66% da amostra gasta 

mais de uma hora por dia (56% dos homens, 73% das mulheres), sendo que 

31% declarou acessar por meio de um celular. A maior parte dos que 

declararam usar raramente redes sociais online é do sexo masculino 

(aproximadamente 20% do total de homens). 

A distribuição da renda familiar entre as classes pelo critério de 

classificação Brasil tem com maior concentração na classe C: 16% tem renda 

familiar acima de R$ 8000, 26% entre R$ 4001 e R$ 8000, 33% entre R$ 2501 

e R$ 4000 e 24% entre R$ 1001 e R$ 2500. A renda média familiar da amostra 

é de R$ 4554. Como a quantidade de pessoas média na unidade familiar é de 

três pessoas por domicílio, a renda média per capita é de R$ 1518. 

 

b) Consistência interna das escalas (alpha de Cronbach) 

A única escala utilizada foi a de excitação. Seu teste de consistência 

interna indicou alpha de Cronbach de 0,785.  

 

c) ANOVA para comparação dos grupos 

 Primeiramente, foi comparada a excitação de conteúdos de diferentes 

valências. O teste t de diferença de médias não foi significativo. Ou seja, 

conteúdos positivos e negativos tiveram médias semelhantes (3,72 para os 

negativos contra 3,68 para os positivos, p=0,948).  

 Depois, a análise foi relativa ao nível de defesa, comparando o número 

de caracteres digitados em resposta a conteúdos de diferentes valências. 

Conteúdos negativos tiveram respostas mais longas (62 para valência 

negativa, 42 para valência positiva, p= 0,027). Por fim, a relação entre o 

número de caracteres e formatos não foi significativa (p=0,101). 

 

 

d) Análise de conteúdo 

Para a análise de conteúdo das respostas, utilizaram-se as etapas 

previstas em Bardin (2004), que considera a técnica de análise de conteúdo em 

três etapas: i) a pré-análise, composta pela operacionalização e a criação de 
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um plano de análise, ii) a exploração do material, composta pela redução, 

enumeração e composição, como parte do processo de análise lexical, e iii) o 

tratamento dos dados e a interpretação em si. 

 

a. Pré-análise 

A pré-análise deste estudo foi composta pela operacionalização da 

análise de conteúdo, pela compilação dos dados e recrutamento de dois 

avaliadores independentes – especialistas de marketing. Eles avaliaram os 

comentários em notas segundo uma escala likert de 5 pontos (1 – totalmente 

negativo para a empresa, 5 – totalmente positivo para a empresa), como o são 

todas as escalas deste estudo.   

Além disso, na pré-análise buscou-se soluções tecnológicas para o apoio 

a análise lexical, escolhendo-se o site wordle.com, cujo resultados estão 

exibidos no quadro 6.4. 

 

b. Exploração do material 

A exploração do material teve início com a análise lexical, feita com o 

apoio do site wordle.com, que permite a geração de mapas lexicais a partir do 

conjunto dos textos coletados. Um mapa lexical organiza os dados de forma 

que palavras que aparecerem com maior frequência terão fontes maiores. O 

quadro 6.4, no final do capítulo, apresenta os mapas lexicais de cada cenário 

utilizado neste estudo. A partir dele, pode-se observar uma maior aceitação, 

desejo por participação e o engajamento dos respondentes nas ações de 

valência positiva (a construção do orfanato e a realização de promoções), pela 

incidência das palavras “ajudar”, “participar”, “iniciativa”, “mundo melhor” e 

“confiança”. Já nas ações de valência negativa, pode ter ocorrido i) a tentativa 

dos respondentes em justificar as ações da empresa, que pode ser visto pela 

palavra “POIS” ser muito citada, uma conjunção coordenada explicativa, ou 

seja, o respondente argumentou e tentou achar uma explicação, ii) a tentativa 

dos respondentes em atribuir a responsabilidade do ocorrido aos funcionários, 

afastando uma possível culpa da marca com que se relaciona, o que pode ser 

atestado pela incidência das palavras “funcionário”, “responsabilidade” e 

“atendimento”, iii) os fãs ficaram surpresos, não acreditam no que é dito e 

pedem paciência, defendendo-a, como pode ser demonstrado pela incidência 
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das palavras “verdade”, “apuração”, “fatos” e “apurados”, iv) os fãs estão 

decepcionados, pois o que eles acreditavam sobre a marca se rompeu, e eles 

não vão defendê-la, como pode ser visto pela frequência com que as palavras 

como “lamentável”, “absurdo” e “chateada” aparecem. 

Além disso, a análise de conteúdo considerou o número médio de 

caracteres, descontando quem escreveu "não comentaria nada" e 

assemelhados e "tom" geral das respostas, ou seja, o direcionador das 

respostas, como apresentado na tabela 6.1. 

Os comentários foram relativamente curtos (a maior média correspondeu 

a 11 palavras, o que é coerente com o ambiente de uma rede social virtual) e 

os posts de valência negativas tiveram mais caracteres do que os de valência 

positiva: 62 contra 42, ou 9 palavras contra 6 - os comentários de conteúdos de 

valência negativa foram 50% maiores do que os de valência positiva. 

Dentre os posts de valência negativa, os comentários relativos ao 

problema de atendimento de um amigo (71), o escândalo de corrupção e uso 

de mão de obra infantil (66) foram muito maiores do que os relativos ao 

problema de atendimento que ocorreu com a própria pessoa (51) – uma vez 

mais, fruto do pedido do usuário para que se tenha paciência e que se espere 

pela apuração dos fatos. Já entre os positivos, os comentários relativos ao 

orfanato foram mais longos do que os relativos à promoção (52 contra 28, vide 

tabela 6.1). 
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Manipulação Respostas 

Média de 
Caracteres 
(palavras) Excitação Valência 

Não comentaria 
nada/Não tenho o 

costume 

É mentira / não 
acredito / É 

preciso provar Palavras Ênfase 

SAC – amigo 24 71 (11) 3,57 2,33 3   
Funcionários, empresa, 
respeito 

Alguns acreditaram que reclamar 
ajudaria a empresa. Separaram 
funcionários e empresa. 

Uso de Mão 
de Obra 
infantil & 

desmatamen
to 23 66 (10) 3,94 1,65 2 4 

Verdade, imagem da 
marca, 
responsabilidade, 
apuração Desapontamento e defesa 

Escândalo 
Corrupção 24 58 (9) 3,78 2,33 3 8 

Absurdo, lamentável, 
apuração dos fatos Desapontamento e defesa 

Orfanato 24 52 (8) 3,75 4,33 2   

Ótima, boa iniciativa, 
empresas deveriam 
ajudar necessitados Elogios 

SAC – 
pessoal 22 51 (8) 3,52 2,59 2   

Empresa, atendimento, 
falta 

Indignação, reclamação contra a 
empresa mesmo sendo fã. 

Promoção 18 28 (4) 3,63 3,94 2   Participar Curiosidade, vontade 

Não 
comentaram 17 0 3,48 2,37 

    Total 152 
        

  

Tabela 6.1 – Resumo da análise de conteúdo
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 Um terço dos comentários do escândalo de corrupção negou o fato e 

pediu provas, enquanto um sexto fez o mesmo em relação ao uso de mão de 

obra infantil e desmatamento da Amazônia. 

Além disso, dos 152 respondentes, 17 não fizeram comentário nenhum e 

outros 14 responderam dizendo que nada comentariam ou que não têm o 

costume de fazê-lo, mesmo sendo a marca que gosta. Ou seja, um a cada 

cinco fãs ficou passivo a acusações, denúncias ou notícias, favoráveis ou 

desfavoráveis. 

As marcas mais citadas pelos fãs foram Nestlé, com 21 citações, 

Samsung, com 9, Coca-Cola, com 8, Guaraná Antarctica, com 7 e Omo, com 4, 

enquanto 19 responderam com nenhuma marca.  

 Por último, foi feita a codificação dos comentários, em uma escala de 1 a 

5, de acordo com o quão positivo para a marca cada comentário foi. Em 

relação aos avaliadores dos comentários, estes são pesquisadores e/ou 

profissionais de marketing com envolvimento da atividade de comunicação 

digital de empresas. As avaliações foram comparadas, via Kappa de Cohen, 

para checagem do nível de concordância entre codificadores: κ = 0,729 

(p=0,000), sendo que dos 135 comentários, houve 113 concordâncias, o que, 

segundo Landis e Koch (1977), representa substancial concordância. 

As médias das avaliações dos juízes em relação aos comentários 

mostraram que o tom dos respondentes varia conforme o assunto: a doação ao 

orfanato recebeu os melhores comentários, com nota média dos juízes de 4,3. 

O escândalo de corrupção e o mau atendimento prestado a um amigo, embora 

negativos, ficaram próximo à neutralidade (2,8 e 2,7). Já o uso de mão de obra 

infantil e a própria pessoa ser vítima de mau atendimento receberam 

comentários piores, com nota média dos juízes de 2,1 e 1,6, respectivamente. 
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Valência Conteúdo Nota média 

Positiva 
Promoção  3,8 

Doação para a construção do orfanato 4,3 

Negativa 

Escândalo de corrupção 2,8 

Uso de mão de obra infantil e desmatamento da 

Amazônia 

2,1 

Mau atendimento do SAC para um amigo 2,7 

Mau atendimento do SAC para a própria pessoa 1,6 

Tabela 6.2: Médias dadas pelos juízes aos comentários 

 

C. Interpretação 

 Aproximadamente a metade dos fãs declarados da marca a defendeu. 

Eles o fazem negando o evento em seus comentários (é preciso apurar, é 

mentira, é culpa dos funcionários, etc) ou justificando o ato da empresa ou a 

isentando (a culpa é do funcionário ou do presidente, por exemplo). Os demais 

mudariam sua atitude em relação à marca e até declararam que fariam 

comentários negativos. 

 Dentre os que fariam comentários negativos, alguns mencionaram que 

iriam até à justiça ou denunciariam em sites de reclamação, em casos de 

problemas próprios de atendimento. Em relação ao fato que amigos receberam 

maus atendimentos, os defensores da marca tendem a atribuir a culpa aos 

funcionários e ao treinamento ineficiente, e menos à marca em si. Algumas 

pessoas se negaram sistematicamente a comentar: seja pelo assunto, seja 

para não se expor em assuntos negativos. Nos positivos, apenas um 

mencionou que não comentaria, mas curtiria o post. 

 Com relação à excitação, esta foi maior em relação ao caso de uso de 

mão de obra infantil (3,98), que pode ter se sido devido ao fato do caso não ter 

sido bem explicado no enunciado – pouca informação talvez aumente a 

ansiedade. A menor excitação na simulação de problema com o atendimento 

da empresa (3,52) talvez seja explicada por ser mais comum este tipo de 

situação do que casos de corrupção e uso de mão de obra infantil.  

 A promoção recebe comentários mais curtos do que os demais (28 

caracteres, contra no mínimo 50 nos demais), enquanto os assuntos mais 

controversos, como o mau atendimento recebido pelo amigo (71 caracteres) e 

o uso de mão de obra infantil (66 caracteres), recebem comentários mais 
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longos – em linha com o estudo piloto 1, pois comentários maiores e maior 

quantidade advém da polêmica relativa ao assunto. 

 Cabe, ainda, comparar a avaliação de valência do próprio respondente 

(tabela 6.1) com a dos juízes (tabela 6.2). As maiores diferenças de médias 

ocorreram nos piores itens para os respondentes: o escândalo de corrupção e 

o uso de mão de obra infantil foram os piores para os respondentes, pois 

tiveram as piores valências e as maiores excitações, mas não o foram para os 

juízes. Os advogados de marca atuaram atenuando o problema, sendo 

condescendentes, contemporizando. Quando não, foram menos negativos em 

seus comentários do que se sentiam. No extremo oposto está o problema com 

o serviço de atendimento ao consumidor vivido pela própria pessoa: o 

respondente não considerou o problema tão ruim, mas foi bastante crítico em 

seus comentários: a maior diferença entre as notas está aqui, e as notas dos 

juízes foram piores do que a dos respondentes (1,6 contra 2,6). Isso indica que, 

por se sentirem mais próximos da marca, os advogados da marca podem se 

sentirem confortáveis para reclamar mais veementemente, exigindo a 

reciprocidade do sentimento positivo que nutrem com a marca.      

  

Manipulação 
Média de 

Caracteres 
(palavras) 

Excitação 
Valência 

(respondente) 
Valência 
(juízes) 

Diferença 

SAC – pessoal 51 (8) 3,52 2,6 1,6 -1,0 

Promoção 28 (4) 3,63 3,9 3,8 -0,1 

Orfanato 52 (8) 3,75 4,3 4,3 0,0 

SAC – amigo 71 (11) 3,57 2,3 2,7 0,4 

Uso de Mão de 
Obra infantil & 
desmatamento 

66 (10) 3,94 1,6 2,1 0,5 

Escândalo 
Corrupção 

58 (9) 3,78 2,3 2,8 0,5 

Tabela 6.3: Comparação entre as médias dadas pelos juízes e pelos respondentes 

 

4. Discussão 

 
 A hipótese 4.1 deste estudo foi “O vínculo emocional faz com que 

advogados de marca argumentem mais quando o conteúdo for de valência 

negativa”. Essa hipótese foi confirmada, porque os comentários mais longos 
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foram relativos a conteúdo de valência negativa (62 para negativo, 42 para 

positivo, p=0,027). 

Observou-se que todos os conteúdos tiveram médias de excitação 

acima de 3, e a média geral na escala de excitação foi de 3,7, ou seja: os 

advogados de marca ficam excitados quando veem algo que envolva a marca 

de sua admiração. 

 Porém, a hipótese 2.2 deste estudo, “Conteúdos de valência negativa 

geram maior excitação do que conteúdos de valência positiva” foi rejeitada, 

pois não houve significância estatística. Era esperado que a excitação fosse 

alta, pois foram consideradas marcas com que o respondente têm 

relacionamento próximo. Os conteúdos negativos colocaram em xeque as 

certezas do fã da marca tem, gerando respostas mais consubstanciadas do 

que os de valência positiva. No geral, todos os itens geraram alta excitação. 

 

 Amigos cuidam dos amigos, e uma forma comum desse cuidado se 

manifestar é a partir de um aviso, de alertas quanto a posturas equivocadas. 

Talvez os advogados de marca tenham esse comportamento em relação a 

suas marcas: mesmo quando reclamam, o fazem com a expectativa de que o 

que quer que tenha causado o infortúnio se resolva rapidamente. Mais do que 

isso, a decepção com o relacionamento também leva a necessidade de debate, 

de esclarecimentos, e as redes sociais virtuais são canais para a relação entre 

consumidores e as empresas se materializarem.  

 A atitude de defender a empresa, ainda que sem argumentos, versus a 

abstenção de parte dos respondentes, que preferiu não se expor, pode indicar 

que a advocacia de marca tem uma característica ligada ao impulso, ao calor 

do momento ou, ainda, a características emocionais de outra ordem.  

 Percebeu-se que uma promoção pode aguçar a curiosidade e o 

interesse em se engajar do cliente usuário de redes sociais que, inicialmente, 

estava predisposto a compartilhar suas experiências com os colegas. Uma 

questão ainda em aberto é se as promoções podem aumentar a propensão a 

compartilhar. Será que a valência do conteúdo influencia na forma como a 

pessoa compartilha aquela informação?  
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 Além disso, uma pergunta permanece: qual seria a relevância da 

indicação de amigos no compartilhamento online? Será que promoções e 

conteúdos oriundos de amigos levam a propensões a compartilhar diferentes? 

 O próximo experimento detalhará a relação entre o usuário com 

conteúdos relativos aos amigos e com promoções.  
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Valência Negativa Valência Positiva 

SAC – Amigo 

 

SAC Pessoal 

 

Orfanato 

 

Escândalo de corrupção 

 

Uso de mão de obra infantil 

 

Promoção 

 

Quadro 6.4 – Mapas lexicais do experimento 3 



127 

 

Capítulo 7 

 

EXPERIMENTO 4 

 

 Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos empregados, apresenta e 

analisa os resultados do experimento 4 desta tese, e tem como objetivo avaliar a propensão 

a compartilhar em conteúdos de propaganda com diferentes valências, verificando o papel 

exercido pelos prêmios oferecidos como incentivos pelo compartilhamento (promoções) e 

pela indicação de amigos em relação ao conteúdo, ou seja, se a indicação aumenta a 

propensão a compartilhar. Também é avaliada a utilidade percebida pelo usuário em relação 

aos conteúdos e à excitação declarada, gerada pelos conteúdos. 

 São hipóteses deste estudo:  

 

H1: Conteúdos de valência positiva geram maior propensão a compartilhar do que os de 

valência negativa. 

 

H2.1: Conteúdos que geram alta excitação têm maior propensão a compartilhar do que os 

de baixa excitação. 

 

H2.2: Conteúdos de valência negativa geram maior excitação do que conteúdos de valência 

positiva.  

 

H3.1: Conteúdos de valência negativa têm maior utilidade do que os de valência positiva. 

 

H3.3a: Propaganda com programas de premiação gera maior propensão a compartilhar do 

que propaganda sem incentivos.  

 

H3.3b: Propaganda com programas de premiação é mais útil do que propaganda sem 

incentivos. 

 

 

H3.4a: A indicação de um amigo torna o conteúdo mais útil. 

 

H3.4b: A indicação de um amigo aumenta a maior propensão a compartilhar. 
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H3.5a: Propaganda de valência negativa é considerada mais útil do que propaganda de 

valência positiva. 

 

H3.5b: Propaganda de valência negativa gera maior propensão a compartilhar do que 

propaganda de valência positiva. 

 

 

1. Desenho experimental 

 

 Este é um experimento fatorial 3 (propaganda sem incentivo para compartilhamento, 

propaganda com incentivo para compartilhamento e propaganda com indicação de amigo) x 

2 (valência positiva e negativa). O desenho experimental foi aplicado entre sujeitos (between 

subjects), com os respondentes sendo alocados aleatoriamente em cada um dos seis 

cenários. A figura 7.1 apresenta as quantidades em cada cenário. 

  

  Propaganda 

  Propaganda sem 

Incentivo 

Propaganda com 

incentivo  

Propaganda com 

indicação 

Valência 

Positiva 30 30 37 

Negativa 31 33 38 

 

 

 

 

2. Coleta de dados:  

 

 A coleta de dados ocorreu entre os dias 6 de novembro a 17 de dezembro de 2013, 

com alunos de graduação e pós-graduação, com a oferta de bônus (créditos ou a 

contabilização de horas de atividades complementares). Portanto, o método de amostragem 

foi o de conveniência. 

 Foram enviados 792 e-mails, para alunos de cinco universidades privadas da cidade 

de São Paulo, contendo o endereço eletrônico da pesquisa, criado no ambiente do software 

Qualtrics.com, e gerou 196 respostas, ou seja, um índice de respostas de 25%.  

 

Figura 7.1 – Desenho experimental 
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a. Amostra:  

 A amostra constituiu-se de 197 alunos de graduação do curso de administração de 

empresas e pós-graduação no curso MBA gestão empresarial, sendo 70% de alunos do 

ensino superior e 22%, alunos de pós-graduação lato sensu. Outros 8% integrantes da 

amostra são alunos em sua segunda pós-graduação e outros.  

 

b. Variáveis dependentes: 

As variáveis dependentes foram tratadas e medidas com o uso das escalas já 

apresentadas nos experimentos anteriores (1 e 2). 

 

i. Propensão a compartilhar online 

 

ii. Propensão a compartilhar offline: 

 

iii. Utilidade  

 

iv. Excitação 

 

c. Variáveis independentes: 

i. Formato da propaganda (com ou sem promoção para se compartilhar e 

com ou sem indicação de amigo) 

ii. Valência 

 

 

d. Concepção e pré-teste:  

 

 A concepção do instrumento começou com a observação e coleta de posts nas redes 

sociais com alto grau de viralização e com relação direta com marcas de produtos ou 

serviços, no feed do autor, que resultou em uma base de dados de 272 posts coletados. 

Esse material é composto de notícias retransmitidas, de vídeos que foram compartilhados 

em grande quantidade e em materiais promocionais, sobretudo propaganda, criados sob 

supervisão da própria empresa ou por fãs da marca. 

 Neste experimento, optou-se por usar um meio não utilizado nos outros estudos desta 

tese: vídeos, que são o tipo de conteúdo que mais apresenta detalhes, que são mais 

persuasivos (OGDEN; CRESCITELLI, 2007) e que são compartilhados em grande 
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quantidade: um vídeo de um cantor famoso mundialmente chegou a ter 30 milhões de 

visualizações em um dia22. No Brasil, alguns vídeos, normalmente relacionados a humor ou 

música, são exibidos em grande escala. Alguns exemplos são exibidos no quadro 7.5. 

 Algumas empresas também têm conseguido fazer vídeos que são compartilhados, 

como os da Head&Shoulders da empresa P&G com Joel Santana (mundialmente, 

24.000.000 visualizações em 5 meses), da Volvo com o vídeo “The Epic Split Feat”, com van 

Damme (mundialmente, 67.000.000; no Brasil, aproximadamente 100.000 visualizações da 

versão legendada, em um mês) ou o vídeo “Peça Friboi, mãe e filha” (1.600.000 

visualizações em 6 meses).  Tais vídeos geraram versões feitas por ativistas, contestando o 

produto, as ações da empresa, o vídeo em si ou simplesmente fazendo humor – alinhados 

ou não com a empresa criadora do vídeo. Alguns desses vídeos tiveram visualizações 

comparáveis aos originais, por exemplo, o vídeo “Friboi - Desconfinados”, com 

aproximadamente 120.000 visualizações em 4 meses, “Carne Friboi e empadinha sexy”, 

com aproximadamente 1.100.000 visualizações em 5 meses, “Greetings from Chuck Norris”, 

em referência ao vídeo da Volvo, de um companhia aérea, com 2.100.000 visualizações em 

3 semanas, ou “Paródia – Head&Sholders – Donti Rave Caspa – Pânico na Band”, com 

45.000 visualizações em 2 meses.   

 
Nome do Vídeo Exibições Autor / Conteúdo 

Lata 12.321.000 em novembro/13, após 10 
meses 

Porta dos fundos, humor sobre nomes 
exóticos na lata da Coca-Cola Zero 

Para nossa 
alegria 

29.000.000 em novembro/13, após 1 ano, 
desconsiderando vídeos extras 

Família cantando uma versão 
exagerada de música gospel 

Oração  12.730.000 em novembro/13, após 2 
anos 

A banda mais bonita da cidade, conjunto 
novo formado por amigos lança uma 
canção  

Spoleto 7.700.000 em novembro/13, após 1 ano  Porta dos fundos, sobre o atendimento 
em fast food 

Cura Gay 859.000 em novembro/13, após 6 meses PC Siqueira, comentários sobre a 
proposta de um deputado. 

Quadro 7.1: Exemplos de vídeos que viralizaram. Fontes: Hits... (2013), Youtube (2013), adaptado pelo autor. 

 

 Para analisar a propensão a compartilhar em relação à valência, excitação e utilidade, 

6 vídeos foram escolhidos e apresentados a um conjunto de alunos de graduação da 

amostra em 3 sessões de 10 alunos. Na forma de focus group, os alunos discutiram suas 

impressões sobre os vídeos, quais vídeos eram mais compartilháveis, quais eram mais úteis 

ou mais excitantes. Os alunos julgaram o conteúdo e indicaram quais vídeos 

compartilhariam: o filme “Have a break?”, do Greenpeace, de valência negativa, e o filme 

“Carlberg puts friends to the test”, como positiva. Na sequência, foi escolhido apenas o vídeo 

do Greenpeace para compor o experimento, porém, para ser mantida uma mesma empresa 

e marca nos cenários, escolheu-se um vídeo que tivesse sido produzido e compartilhado das 

                                                 
22 Trata-se do cantor Psy, com sua música Gentleman, em 2013, segundo o site youtube.com. 
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redes que envolvesse a marca Kit Kat, da Nestlé. Após pesquisa, foram localizados dois 

vídeos com valência positiva e, após a exibição para dois juízes especialistas em marketing, 

escolheu-se o vídeo “Kit Kat dancing babies”, de fevereiro de 2013, com 3 milhões de 

visualização na ocasião (novembro de 2013). 

 

Valência Positiva Valência negativa 

Guinness - Wheelchairs  Cadeia produtiva de alimentos – trecho de Samsara, um 

documentário de Ron Fricke 

Extra – Chewing Gum SportsKa – cat – Ford 

Carlberg puts friends to the 

test 

Have a break? – Greenpeace 

Quadro 7.2 – Videos apresentados na sessão de focus group 

 

   

 Ou seja, com valência negativa foi escolhido o video “Have a break?”, uma campanha 

contra a exploração do óleo de palma na Malásia por fornecedores da Nestlé, na qual uma 

pessoa consome o produto Kit Kat, a barra de chocolate da Nestlé, e com valência positiva, 

“Kit Kat dancing babies”, uma campanha da Nestlé do mesmo produto veiculada na Índia e 

em outros países, sobretudo na Ásia.  

  

 

e. Manipulação 

 

 A valência foi manipulada por instrução, a partir de diferentes cenários, nos quais os 

entrevistados eram submetidos a dois vídeos de propagandas reais, selecionados na fase 

de pré-teste, mas com ou sem promoções ou indicações fictícias, cujo nome do amigo (a) 

utilizado (a) para a indicação simulada foi coletado em uma pergunta anterior.  

 Foi tomado o cuidado de garantir que uma mesma marca estivesse presente em 

todos os cenários: a marca Kit Kat, da Nestlé, a qual, inclusive, já havia sido a marca mais 

citada no experimento anterior.  

 O formato dos vídeos foi mantido: mesma extensão de arquivo (flv, do programa 

Flash) e resolução semelhante:  352 x 288, para o de valência negativa, e 426 x 240, para o 

de valência positiva. Não foi possível deixá-los com a mesma duração, embora fossem 

semelhantes: o de valência negativa tinha 59 segundos e o de valência positiva 45 

segundos. Ambos foram produzidos em língua inglesa, o que tornou necessário obter uma 

versão em que o texto utilizado estivesse com legenda em português. Embora a 

necessidade de se deixar o som ligado fosse indicada no corpo do questionário em uma tela 
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prévia à tela de exibição do vídeo, deixá-lo sem som, caso algum respondente o fizesse, não 

comprometeria seu entendimento. O formato final do experimento foi revisado por 

especialistas em marketing e pré-testadas. 

 As versões foram organizadas conforme apresentado no quadro 7.7. 

 

 

 Formato de propaganda 

Valência 

emocional 

Propaganda sem 

Incentivo 

Propaganda com indicação 

De amigo 

Propaganda sem 

Incentivo 

Positiva 

Vídeo da Nestlé – Kit Kat 

dancing babies: Crianças 

dançam quando um 

funcionário de hospital infantil 

come o chocolate. 

Um amigo de redes sociais indicou a 

propaganda Kit Kat dancing babies. 

Ao compartilhar o vídeo, o 

usuário concorreria a uma 

camiseta exclusiva e um 

Kit do produto. 

Negativa 

Video do Greenpeace – Have 

a break?: Vídeo paródia de 

comercial da Nestlé, 

mostrando um funcionário 

entediado comendo um Kit Kat, 

mas que, em vez de chocolate, 

tem dedos de Orangotangos 

da Malásia, espécie em 

extinção graças à exploração 

de óleo de palma, matéria 

prima usada por fabricantes de 

chocolate. 

Um amigo de redes sociais indicou a 

propaganda Have a break?.  

Ao compartilhar o vídeo, o 

usuário concorreria a uma 

camiseta exclusiva e um 

Kit do Greenpeace. 

Quadro 7.3: Manipulações realizadas 

 

f. Checagem de manipulação 

 

 A manipulação da valência foi checada a partir da pergunta: “A notícia me faz sentir 

emoções positivas”, numa escala Likert de cinco pontos. 

 

3. Análise dos resultados: 

a. Perfil dos respondentes 

 Quanto à idade, 59% da amostra tem entre 19 e 25 anos e a idade média é de 25,4 

anos. Quanto ao gênero, 54% são do sexo feminino. Em relação ao tempo gasto com as 

redes sociais online, 70% dos integrantes da amostra gastam mais de uma hora por dia 
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(62% dos homens, 77% das mulheres), sendo que 36% declararam acessar via celular 

(42% das mulheres, 29% dos homens). 9% declararam raramente usar as redes sociais. 

 A distribuição da renda familiar entre as classes dada pelo critério de classificação 

Brasil tem maior concentração na classe A: 31% possuem renda familiar acima de R$ 

8000, 27% entre R$ 4001 e R$ 8000, 21% entre R$ 2501 e R$ 4000 e 18% entre R$ 

1001 e R$ 2500. A renda média familiar da amostra é de R$ 693923. Como a quantidade 

média de pessoas na unidade familiar é de três pessoas por domicílio (3,32), a renda 

média per capita é de R$ 2313. 

 Em relação à amostra do experimento 3, há um pouco mais de respondentes do sexo 

masculino (de 32% para 46%) e maior concentração de renda na faixa mais alta (de 17% 

para 31%). 

 

b. Consistência interna das escalas (alpha de Cronbach) 

 

As escalas utilizadas neste experimento tiveram sua consistência interna checada por 

meio do cálculo do alpha de Cronbach, conforme tabela 7.1. Todas tiveram α acima de 0,7.  

 

 

 Tabela 7.1 – Consistência interna das escalas utilizadas 

 

Escala Alpha de Cronbach 

Propensão a compartilhar online 0,853 

Propensão a compartilhar offline 0,882 

Excitação  0,815 

Utilidade  0,902 

 

c. Checagem de manipulação 

 A manipulação com emoções negativas apresentou média de 2,36, enquanto a 

positiva, 3,70, o que sugere que a manipulação foi bem sucedida (p-value= 0,000). 

 

d. ANOVA para comparação dos grupos 

 Para checar as diferenças entre a propensão a compartilhar, a utilidade percebida e 

excitação em valências emocionais diferentes, foram efetuadas ANOVAs para cada uma 

das condições. 

A influência da valência foi observada pela diferença de médias entre valência 

positiva e negativa em cada uma das variáveis dependentes, como pode ser observado no 

                                                 
23 Adotando como renda máxima R$ 14000. 
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quadro 7.8, abaixo. A relação com a propensão a compartilhar não foi significativa (p-value 

= 0,66 e 0,67), mas com a utilidade e a excitação, sim. Valência negativa gerou maior 

excitação (3,36 contra 3,01, p-value = 0,019) e maior utilidade (3,25 contra 2,61, p-value = 

0,000), confirmando os resultados dos experimentos anteriores. 

 Já em relação à variável formato de propaganda, todos os testes de significância 

estatística apresentaram um valor de p superior a 0,05, quando considerado individualmente 

ou em conjunto com a valência emocional.  

   

  Variáveis dependentes 

Variáveis independentes SHAREonline SHAREoffline Utilidade Excitação 

Formato da propaganda Não Não Não Não 

Valência Não Não Sim Sim 

Interação Não Não Não Não 

Quadro 7.4: Resultados dos testes F de significância estatística 

 

 Entretanto, a propensão a compartilhar, online ou offline, está relacionada com as 

demais variáveis. A correlação entre as propensões a compartilhar e a utilidade é alta: 0,72 

para a online e 0,68 para a offline (p-value=0,000). A correlação com a excitação também 

existe: 0,59 para online e 0,46 para a offline (p-value = 0,000).  

 Por isso, a relação entre a propensão a compartilhar, a utilidade e a excitação foi 

analisada a partir da figura 7.1. Nela, pode-se observar a relação positiva entre elas: maior 

excitação ou maior utilidade, maiores propensões a compartilhar, seja online ou offline, para 

quaisquer valências ou formatos de propaganda.  Além disso, para níveis superiores de 

excitação24, a propensão a compartilhar offline teve significância estatística com a valência 

(F=4,782; p-value=0,031), ou seja, para aqueles que julgaram os vídeos excitantes (139 

entre 197 respondentes), a propensão a compartilhar com amigos ou parentes fora das 

redes é maior para conteúdos positivos (3,56) relativamente aos negativos (3,24). 

 Idêntica conclusão é obtida no que tange à utilidade: para níveis superiores de 

utilidade25, a propensão a compartilhar offline apresentou significância estatística tanto com 

a valência (F=18,810; p-value=0,000) quanto com o formato de propaganda (F=5,010; p-

value=0,008), e a propensão a compartilhar online teve significância com a valência 

(F=4,562; p-value=0,035). Ou seja, para aqueles que julgaram os vídeos úteis (113 entre 

197 respondentes), a propensão a compartilhar é maior para conteúdos positivos do que 

negativos, tanto online (3,96 contra 3,57) quanto offline (3,93 contra 3,36), mas, aqui, pode 

                                                 
24 Acima ou igual 3 na escala likert de 5 pontos. 
25 Acima ou igual 3 na escala likert de 5 pontos. 
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variar em consequência do formato da propaganda: com indicação de amigos a propensão a 

compartilhar é maior (3,9) do que com promoção (3,4) ou sem promoção (3,6). 

 As avaliações de excitação iguais ou maiores do que 3 tiveram maiores propensões 

online e offline (3,5 e 3,4, respectivamente) do que as com excitação menores (2,1 e 2,6). 

Os conteúdos de alta excitação tiveram maiores propensões a compartilhar do que os de 

mesma valência e baixa excitação. A diferença foi menor para a propensão a compartilhar 

offline, quando considerados conteúdos de valência negativa: as médias para alta excitação 

foram menores e para baixa, maiores. A tabela 7.2 apresenta estas informações. 

 Tabela 7.2 – Médias de propensão a compartilhar (online e off-line) para diferentes níveis de excitação 

e valência. 

Valência Excitação SHAREonline SHAREoffline N 
Erro 

padrão 
F 

Sign. 

Positiva 
Alta 3,5900 3,5300 61   

< 0,001 
Baixa 2,0200 2,5500 35   

Negativa 
Alta 3,3400 3,2500 78   

0,008 
Baixa 2,3000 2,6500 23   

Geral 
Alta 3,4508 3,3741 139   

< 0,001 
Baixa 2,1322 2,5887 58   

 

  

 Os conteúdos de valência positiva tiveram maiores notas de propensão a compartilhar 

do que os de valência negativa, tanto com baixa utilidade quanto com alta, com exceção da 

propensão a compartilhar offline, de valência negativa com baixa utilidade. Conteúdo 

positivo teve menos indivíduos que atribuíram utilidade alta: 44, alta, contra 52, baixa. Isso 

não ocorreu entre indivíduos que avaliaram conteúdo de valência negativa: mais do que o 

dobro do que os que atribuíram utilidade baixa (32), o fizeram para utilidade alta (69).  

 Na média, conteúdo de valência negativa teve maior utilidade do que os de positiva 

(3,25 contra 2,61, p-value = 0,000). 

 

Tabela 7.3 – Relação entre Utilidade, Valência e Propensão a Compartilhar  

Valência Utilidade SHAREonline SHAREoffline N 
Erro 

padrão 
F 

Sig. 

Positivo 
Alta 3,9697 3,5130 44   

< 0,001 
Baixa 2,2115 2,5165 52   

Negativo 
Alta 3,5700 3,3644 69   

< 0,001 
Baixa 2,1042 2,5714 32   

Geral 
Alta 3,7257 3,5929 113   

< 0,001 
Baixa 2,1706 2,5374 84   

 

 

e. Variáveis demográficas que podem moderam a relação entre as variáveis 
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Dentre as variáveis demográficas coletadas neste estudo: renda familiar, faixa etária,  

gênero e escolaridade, obteve-se apenas relações significativas na variável gênero e renda 

familiar, conforme descrito a seguir. 

 

Gênero 

 A variável gênero apresentou diferenças em relação a variável excitação: Mulheres 

tiveram médias mais altas de excitação do que os homens: 3,36 contra 2,97 (F=7,372, 

p=0,007). 

   

Renda 

 A variável renda teve relações significativas com as variáveis dependentes: i) 

propensão a compartilhar online (3,3, baixa renda, 2,9 alta renda, p=0,014); ii) propensão a 

compartilhar offline (3,3, baixa renda, 3,0, alta renda, p=0,043); e iii) utilidade (3,2 baixa 

renda, 2,7, alta renda, p=0,004). A base de dados foi dividida em dois segmentos: 

respondentes com renda familiar acima de R$ 4501 (n=113) e renda abaixo de R$ 4500 

(n=83).  

 A tabela 7.4 apresenta os resultados de cada variável. Observa-se que entre os 

respondentes de menor renda as variáveis dependentes citadas têm maiores médias do que 

entre os respondentes de maior renda.  

 

Tabela 7.4 – Relação entre Renda, Utilidade e Propensão a Compartilhar  

 Renda 

Variável 
dependente 

Baixa 
renda 

N 

Desvio 
padrão Alta 

Renda 
N 

Desvio 
padrão 

F 

Sig. 

SHAREonline 3,317 

83 

 2,861 

113 

 6,65 0,014 

SHAREoffline 3,298  3,018  5,37 0,043 

Utilidade 3,221  2,729  8,61 0,004 

 

 Além disso, a renda foi usada, então, como uma covariável em algumas das relações 

entre variáveis dependentes e independentes, pois suas médias foram diferentes em função 

do nível da renda, como será descrito a seguir.  

 

 A primeira relação a ser considerada é entre o formato da propaganda e a propensão 

a compartilhar offline (p=0,049): quando a renda é baixa, a propensão a compartilhar offline 

é mais alta em propagandas sem indicação ou promoção (3,55, contra 3,37 e 3,01). Já 

quando a renda é alta, a propensão a compartilhar offline é maior quando há indicação de 
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amigos (3,21, contra 3,1, com alguma promoção, e 2,7, apenas a propaganda). Ou seja, é 

possível que promoções ou a indicação de amigos tenham melhor efeito quando o cliente 

tem maior renda. 

 

 A segunda é a relação entre a valência e a excitação (p=0,012): quando a valência é 

negativa, a excitação é mais alta quando a renda for alta (3,49, para alta renda, contra 3,28, 

para baixa renda), já quando a valência é positiva, a excitação é mais alta quando a renda 

for baixa (3,37, de baixa renda, contra 2,78, de alta renda). Aparentemente, o tipo de uso 

das redes sociais pode mudar em função da renda: é possível que os usuários de baixa 

renda busquem nas redes sociais conhecer novas alternativas de consumo, enquanto os de 

alta renda não o façam. 

 

 A terceira é a relação entre o formato da propaganda e sua utilidade (p=0,007): entre 

usuários de baixa renda, a propaganda sem indicação ou promoção tem maior utilidade 

(3,57, contra 3,14 com indicação e 2,94, com promoção), enquanto entre usuários de alta 

renda, a relação se inverte: a maior utilidade ocorre quando há promoção (2,91, contra 2,87 

com indicação e 2,34, sem indicação ou promoção).  

 

 Por fim, a quarta relação é entre o formato da propaganda, sua valência e a 

propensão a compartilhar offline (p=0,033): propaganda sem indicação ou promoção tem 

maior propensão a compartilhar offline (3,91) do que os outros formatos e valências quando 

a renda é baixa (3,03, para propaganda com promoção de valência positiva). A indicação de 

um amigo tem maior propensão a compartilhar offline quando for de valência negativa. 

Quando a renda é alta, a relação se inverte: a maior propensão a compartilhar offline é de 

propaganda com indicação de amigos, de valência positiva (3,38). Propaganda sem 

indicação ou nenhuma promoção associada tem baixa propensão a compartilhar offline. 

 

Tabela 7.5 – Relação entre Renda, formato da propaganda e propensão a Compartilhar offline  

   Renda 

SHAREoffline Valência 
Baixa 
renda 

N Desvio 
padrão Alta 

Renda 

N 
Desvio 
padrão 

F Sig. 

Propaganda 

Apenas a 
propaganda 

Negativo 3,09 17 0,808 2,82 14 0,705 

3,486 0,033 

Positivo 3,91 11 0,707 2,61 19 0,988 

Com indicação 
de amigo 

Negativo 3,57 15 0,620 3,05 22 0,889 

Positivo 3,19 13 1,446 3,38 22 1,055 

Com uma 
promoção de 

vendas 

Negativo 3,12 16 0,808 3,06 17 0,816 

Positivo 
3,03 

11 1,279 
3,08 

19 
0,899 
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4. Discussão 

 

O propósito desse experimento foi avaliar a propensão a compartilhar em conteúdos 

de propaganda com diferentes valências, verificando o papel de prêmios oferecidos como 

incentivos pelo compartilhamento (promoções) e pela indicação de amigos, avaliando ainda 

a utilidade e a excitação.  

Inicialmente, será discutido se as hipóteses deste estudo foram confirmadas: 

 

 A hipótese H1 - Conteúdos de valência positiva geram maior propensão a 

compartilhar do que os de valência negativa - foi rejeitada, porque não foi estatisticamente 

significativa, tanto online quanto offline. 

 

 A hipótese H2.1 - Conteúdos que geram alta excitação têm maior propensão a 

compartilhar do que os de baixa excitação – foi aceita, porquanto se apresentou, como pode 

ser visto na análise dos dados, com significância estatística. 

 

 A hipótese H2.2 - Conteúdos de valência negativa geram maior excitação do que o de 

valência positiva – foi aceita, pois a excitação medida foi maior nos conteúdos de valência 

negativa, tendo significância estatística.  

 

 A hipótese H3.1 - Conteúdos de valência negativa têm maior utilidade do que os de 

valência positiva – foi aceita.  

 

 As hipóteses H3.3a e H3.3b - Propaganda com programas de premiação (a) gera 

maior propensão a compartilhar do que propaganda sem incentivos e (b) é mais útil do que 

propaganda sem incentivos – foram rejeitadas, pois mas não houve significância estatística 

no teste t de diferença de médias para a propensão a compartilhar ou utilidade.     

 

 As hipóteses H3.4a e H3.4b - A indicação de um amigo (a) torna o conteúdo mais útil 

e (b) aumenta a propensão a compartilhar – foram parcialmente rejeitadas. Para o total da 

amostra, não houve significância estatística, mas quando se considera apenas aqueles cuja 

excitação foi alta (igual ou maior do que 3), a propensão a compartilhar offline é mais alta do 

que sem ela (3,55 contra 3,26, p-value = 0,05). Tal fato também ocorre entre os que 

consideram a utilidade alta: a propensão a compartilhar offline é mais alta do que sem ela 

(3,83 contra 3,46, p-value = 0,01). 
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 As hipóteses H3.5a e H3.5b - Propaganda de valência negativa é considerada mais 

útil do que propaganda de valência positiva (a) e (b) gera maior propensão a compartilhar do 

que propaganda de valência positiva – foram parcialmente aceitas, pois, na H3.6a, conteúdo 

negativo foi considerado mais útil (propaganda com valência negativa teve utilidade = 3,32, 

enquanto os de positiva = 2,63, p-value = 0,015), mas, na H3.6b, não houve significância 

estatística para a propensão de compartilhar propagandas. 
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Figura 4.3: Relação entre utilidade, excitação e propensão a compartilhar com valências e 

formatos diferentes 
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Os vídeos de propaganda de valência negativa foram considerados mais úteis 

e mais excitantes do que os de valência positiva. O formato da propaganda (com ou 

sem indicação e promoção) não teve relação estatisticamente significativa com 

nenhuma das variáveis. 

Porém, considerando somente aqueles que sentiram maiores graus de 

excitação ou de utilidade (igual ou acima de 3 numa escala likert de 5 pontos), a 

propensão a compartilhar foi estatisticamente significativa, em especial offline: 

conteúdos positivos tiveram maior propensão a compartilhar do que negativos, 

online e offline, assim como os com indicação de amigos (só para offline). 

O fato de a propensão a compartilhar ser mais intensa entre aqueles que 

sentiram o conteúdo como excitante ou útil é coerente com a teoria: a ideia do que é 

útil ou não é subjetiva, assim como a sensibilidade de um indivíduo à excitação. 

Já o fato do formato da propaganda não ter apresentado interação com a 

valência merece consideração: a indicação de um amigo ou uma promoção como 

estímulo para o compartilhamento, independentemente de serem vídeos de 

conteúdo positivos ou negativos, são igualmente percebidas pelo consumidor.  

O papel moderador da renda precisa ser mais bem estudado no futuro, dado 

que a propensão a compartilhar offline no público de baixa renda é expressiva para 

conteúdos positivos, enquanto o público de alta renda tem maior propensão a 

compartilhar offline quando incentivado por amigos ou promoções de vendas.  

Esse estudo corrobora a ideia de que, ao se compartilhar vídeos, declara-se 

compartilhar aqueles que são úteis e positivos e contribui-se com o estudo da 

excitação, uma vez que estudos prévios (BERGER; MILKMAN, 2012, DOBELE et 

al., 2007) já presumiram que alta excitação leva a maior compartilhamento.  
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Capítulo 8 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este capítulo será dedicado ao fechamento da tese, apresentando a 

discussão geral dos resultados dos experimentos, contribuições, sugestões de 

estudos futuros e limitações. 

 

Discussão geral dos resultados 

 

 Antes da descrição dos resultados em si, serão comentados alguns aspectos 

metodológicos dos experimentos.  

 Os experimentos 1, 2 e 3 tiveram a coleta feita de maneira concomitante - os 

mesmos respondentes participaram dos três, respondendo-os consecutivamente. A 

diferença entre o terceiro e o primeiro estudo se deve ao abandono de parte dos 

entrevistados (16 respondentes em relação ao primeiro experimento, isto é, 9,5% de 

abandono) em meio ao processo de resposta. Quanto às universidades nas quais os 

alunos respondentes estudam, os de graduação frequentam as Faculdades 

Metropolitanas Unidas - FMU e os de pós-graduação, a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

 Já o experimento 4 teve os dados coletados independentemente. Quanto às 

universidades nas quais os alunos respondentes estudam, os de graduação cursam 

aulas nas Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU ou na Fundação Getúlio Vargas 

e os de pós-graduação, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no Centro 

Universitário SENAC ou na Universidade Paulista. 

 Neste ponto, as hipóteses da tese serão discutidas quanto a seu resultado. 

Em mais de um experimento, a hipótese 1, em que conteúdo de valência positiva 

teria maior propensão a compartilhar, não apresentou significância estatística – foi 

aceita no experimento 1, mas rejeitada no 2 e no 4. Porém, somente para o que é 

compartilhado no ambiente offline, ou seja, nas interações com parentes e amigos, 

ao vivo, propagandas, quando negativas, tiveram notas mais altas, enquanto 
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notícias, quando positivas, tiveram notas mais altas. Assim sendo, a valência 

sozinha pode ser pouco expressiva para explicar o que as pessoas decidem 

compartilhar.  
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Hipótese Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Experimento 4

Características do experimento

Comparação entre notícias positivas e

negativas, com alta ou baixa excitação em

termos de propensão a compartilhar e

utilidade

Comparação entre propaganda, notícias,

com valências positivas e negativas em

termos de propensão a compartilhar,

excitação e utilidade

Comparação de comentários feitos

e excitação gerada em notícias e

propagandas de valências

diferentes

Comparação entre videos de propagandas com 

valências positivas e negativas, com ou sem

indicações e programa de benefícios, em

termos de propensão a compartilhar, excitação

e utilidade

H1: Conteúdos de valência positiva geram

maior propensão a compartilhar do que os

de valência negativa.

Sim, tanto online quanto offline

Não. Offline, houve interação: valência

positiva, notícia foi maior; valência

negativa, propaganda foi maior. 

Não. Rejeitada.

H2.1: Conteúdos que geram alta excitação

têm maior propensão a compartilhar do

que os de baixa excitação. 

Sim, tanto online quanto offline Sim, tanto online quanto offline Sim, tanto online quanto offline.

H2.2: Conteúdos de valência negativa

geram maior excitação do que os de

valência positiva.

Sim
Sim, mas a diferença foi sutil, todos

os conteúdos tiveram notas altas.
Sim, tanto online quanto offline.

H3,1: Conteúdos de valência negativa têm

maior utilidade do que os de valência

positiva.

Não, mas há interação entre valência e

excitação: conteúdo de alta excitação é

mais útil se for de valência negativa,

enquanto de baixa excitação, se for

positiva. 

Sim Sim

H3,2a e b: Notícias geram maior

propensão a compartilhar e consideradas

mais úteis do que propaganda.

Não. Só com valência positiva, notícias

foram mais úteis.

H3,3 a e b: Propaganda com programas de 

premiação gera maior propensão a

compartilhar e é mais útil do que

propaganda sem incentivos.

Rejeitada.

H3.4 a e b: A indicação de um amigo

torna o conteúdo mais útil e aumenta a

propensão a compatilhar.

Rejeitada, mas a propensão a compartilhar

offline é mais alta com indicação quando a

excitação, a utilidade ou  a renda são altas.  

H3.5a e b: Propaganda de valência

negativa (a) é considerada mais útil e (b)

gera maior propensão a compartilhar do

que propaganda de valência positiva.

Não para compartilhar, sim para utilidade. Não para compartilhar, sim para utilidade.

H 4.1: O vínculo emocional faz com que

advogados de marca argumentem mais

quando o conteúdo for de valência

negativa.

Sim.

 

Quadro 8.1: Hipóteses da tese e seus resultados 
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 A relação entre a utilidade e a excitação com a propensão a compartilhar, ao 

contrário, foram significativas. Em todos os estudos, conteúdo de alta excitação teve 

maior propensão a compartilhar do que os de baixa excitação, assim como 

conteúdos muito úteis contra pouco úteis. 

 Outra hipótese confirmada é a que postulava que conteúdo de valência 

negativa gera maior excitação do que o de valência positiva (H2.2), já que foi 

comprovado em 2 dos 3 estudos que conteúdos de valência negativa são excitantes 

do que os de valência positiva, sendo que no terceiro estudos, feito entre advogados 

de marca, todos os conteúdos geraram alta excitação. Isso aparenta ser mais 

intenso entre mulheres em relação a homens, considerando os resultados do 

experimento 4. Já quanto a relação entre valência e utilidade, a hipótese que 

postulava que conteúdo negativo tem maior utilidade (H3.1) foi aceita em 2 dos 3 

estudos. No primeiro estudo, houve interação entre a excitação e a valência: 

conteúdo de alta excitação e valência negativa são mais úteis, enquanto conteúdo 

de baixa excitação e valência positiva também o são. 

 Propagandas de valência negativa, feitas para desestimular o consumo, as 

chamadas ações de demarketing, são mais úteis, pois a hipótese 3.5 foi 

parcialmente aceita. Por outro lado, notícias de valência positiva são mais úteis do 

que propaganda de valência positiva, como indica o resultado do experimento 2 para 

a hipótese 3.2.   

 Intervenções que as organizações podem fazer para ampliar o 

compartilhamento, como oferecer prêmios ou participação em sorteios parecem não 

ser eficazes: a hipótese de que a oferta de um prêmio para quem compartilhasse 

aumentaria per se a propensão a compartilhar online não se concretizou, como 

apontado pela rejeição da hipótese 3.3. Por outro lado, é possível especular que se 

uma promoção de vendas for indicada por um amigo em ambiente off-line (H3.4a) e 

tiver sucesso em gerar excitação (H2.1) ou o conteúdo for tido como útil, quer por 

formato de comunicação melhores e mais excitantes, quer por prêmios mais 

atrativos ou úteis, a propensão a compartilhar poderá crescer. 

 Entre as marcas com quem o consumidor tem relação de advocacia, ou seja, 

uma profunda ligação e atuação ativa, observada no estudo 3 pelo entrevistado ao 

declarar a ligação e apresentar o comportamento ativo, ao responder aos 

comentários, verificou-se que todas as hipóteses foram aceitas: conteúdo sobre 
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essas marcas gera alta excitação e que os advogados de marca escreveram mais 

quando o conteúdo foi de valência negativa, para defender a empresa, declarar sua 

indignação ou amenizar o problema.   

 Sobre as hipóteses não confirmadas, uma possibilidade é a existência de 

variáveis estranhas além daquelas para as quais houve tratamento, como, por 

exemplo, a relação do entrevistado com o equipamento, se os sons e as imagens 

ficaram legíveis e audíveis no local no qual o material foi aberto, o tamanho da fonte 

dos textos, a identificação com os atores envolvidos nas versões dos vídeos no 

experimento 4 ou nas imagens no experimento 1 ou se o respondente executou 

outras atividades ao mesmo tempo em que respondeu o questionário.  

 

Discussão geral da tese 

 

 A pergunta que a pesquisa em tela procurou responder foi quais são os 

determinantes emocionais do compartilhamento de conteúdo online sobre marcas 

entre consumidores. Para levar a cabo tal intento foi analisado o papel das emoções 

geradas pelo conteúdo, caracterizadas por sua valência emocional e pela excitação 

gerada. Foram igualmente analisadas a utilidade do conteúdo e a ligação emocional 

entre consumidor e a marca retratada no conteúdo, a advocacia de marca. A 

proposta central de contribuir na medição destes fenômenos, controlando-os em 

laboratório por meio de experimentos e aferindo quais características de conteúdos 

aumentam a chance de um consumidor compartilhá-lo foi executada, abordagem tal 

que ainda não havia sido tentada nesta área de estudos, o que permitiu identificar 

pontos de contribuição para a teoria, que serão descritos a seguir.  

Os objetivos definidos pelo estudo, de identificar os papéis da valência e da 

excitação emocional, da utilidade gerada pela informação no consumidor e da 

advocacia de marca no compartilhamento de informações, foram cumpridos: 

conteúdos com maior excitação ou tidos como mais úteis geraram mais propensões 

a compartilhar. Pode-se concluir, portanto, que: conteúdo que geraram emoções de 

valência negativa tende a gerar apreensão, preocupação ou controvérsia; 

comentários tendem a ser mais frequentes, enquanto conteúdo com emoções de 

valência positiva tende a gerar extroversão e relaxamento; “curtidas” tendem a ser 

mais frequentes; conteúdo com emoções de valência negativa tem maior carga 
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emocional do que os positivos. Este resultado pode ser devido ao fato de tais 

conteúdos serem mais raros ou serem uma espécie de ajuda ou contribuição que o 

emitente dá a quem recebe. Nesse aspecto, o compartilhar está próximo da oferta 

de presentes retratada por Belk (2012), pois oferta-se algo esperando a 

reciprocidade. Cuidar para ser cuidado, divertir para ser divertido. Já mensagens 

positivas são mais comuns, sendo que propagandas têm menos utilidade. 

Conteúdo de valência negativa das redes sociais eletrônicas foi tido como mais 

útil pelos respondentes do que os de valência positiva, sobretudo se gerar alta 

excitação. Isso remete aos resultados de Kaltcheva e Weitz (2006), nos quais 

formatos de loja que fossem mais excitantes seriam mais aceitos por clientes que 

buscarem mais prazer: se o consumidor buscasse por mais prazer nas redes sociais 

eletrônicas, ele poderia considerar o conteúdo positivo mais útil, ao contrário do 

observado, embora a maioria dos conteúdos que são mais compartilhados seja 

positiva. Aqui, é possível aventar a hipótese de que consumidores online, embora 

busquem por prazer e diversão e foquem em conteúdo de valência positiva, julguem 

que os conteúdos de valência negativa são mais raros, ou, ainda, por buscarem 

conteúdo útil, e  julgarem as redes sociais online como um mecanismo para a busca 

de informação relevante, talvez os consumidores os prefiram, sobretudo na 

comparação com a propaganda. Dunbar et al. (1997) realizam uma análise que pode 

ser de utilidade para ajudar a esclarecer esse resultado: a maioria do conteúdo de 

conversas entre pessoas se referem a fatos não comprovados, a rumores, a fofocas. 

As fofocas são úteis, pois contém ensinamentos morais importantes, ajudam a 

compreender o mundo, a imagem das pessoas, quem e o que se evitar, geram 

segredos, laços de cumplicidade e melhoram a auto-imagem de quem a transmite, 

por ser julgado como alguém informado ou culto (MCANDREW et al., 2007), gerando 

admoestações que podem mudar para melhor a conduta do leitor. Fofocas, 

comumente, via de regra, são de valência negativa, pois conteúdo de valência 

positiva com esse propósito não prosperaria, o que seria coerente com a teoria dos 

prospectos (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979), pois as fofocas, por serem negativas, 

teriam mais valor.     

Um ponto a ser considerado no ambiente real é que as pessoas recebem muito 

conteúdo em suas timelines, por isso focam sua atenção e suas reações em 

determinados conteúdos quando estão online nas redes sociais, e ignoram outros. 

As pessoas tendem a evitar o confronto nas redes sociais, o que pode reduzir a 
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audiência de conteúdo negativos, ou até o interesse, que seria o passo seguinte. Um 

conteúdo que recebeu interações positivas tende a receber mais interações 

posteriores positivas do que um sem nenhuma interação. 

Isso não deve ser confundido com o efeito que conteúdos desafiadores ou 

polêmicos têm: conteúdo que gere alta excitação é mais compartilhado, e isso pode 

ser feito por meio de desafios ou provocações. Estes gerarão respostas a 

provocações ou pedidos de esclarecimento. Tais conteúdos não necessariamente 

são considerados úteis, mas podem despertar maior interesse – os usuários não 

querem que informações de versões dos fatos com as quais não concordem 

prevaleçam. 

 

Contribuições teóricas 

  

 Dentre as contribuições teóricas deste estudo está uma melhor compreensão 

de como o advogado de marca opera e entende diferentes conteúdos no ambiente 

das redes sociais – isso constitui um avanço numa lacuna teórica.  

 Esta tese também contribui para um melhor delineamento de como as 

emoções influenciam o comportamento do consumidor, especialmente no 

engajamento online: quando ele opta por falar presencialmente sobre conteúdos 

online, quando ele encerra o assunto somente com ações online ou se o peso é 

maior de conteúdos de valência negativa em termos de excitação e utilidade e 

quando ele opta por se abster.  

A relação entre a o boca a boca online e o off-line ainda não foi explorada 

pela teoria, e esta tese a aborda: a propensão a compartilhar nestes dois ambientes 

são ações distintas, mas que merecem atenção individualizada.  

A compreensão das interações entre essas variáveis (valência, excitação e 

utilidade) ainda não havia sido explorada na teoria, seja no ambiente online, seja 

entre advogados de marca. A forma como os conteúdos foram operacionalizados 

também constitui uma contribuição.  

 Outra contribuição é um melhor entendimento da relação entre valência e 

compartilhamento de informações: as pessoas preferem retransmitir conteúdo 

positivo, mas também tem preferencial por conteúdo altamente excitante e útil, 
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características de conteúdo de valência negativa. O desafio é gerar conteúdo 

positivo que também gere excitação e utilidade. 

 Uma contribuição adicional se vincula à compreensão do papel de conteúdos 

online na comunicação integrada de marketing: a atividade de relações públicas e 

publicidade online, sendo mais útil do que propaganda, devem unir-se ao esforço de 

comunicação, enquanto a propaganda, ao mesmo tempo que deve buscar se 

associar a amigos da rede de um consumidor, deve gerar utilidade e excitação, para 

aumentar a chance de compartilhamento.  

 

Contribuições gerenciais 

 

 Haver pessoas falando sobre seus produtos e serviços é relevante para as 

empresas, pois, se estimulada e gerida, pode ser parte de seu esforço de 

comunicação com o mercado. Os estudos aqui realizados mostraram que, quando o 

conteúdo é percebido como útil, excitante e de valência emocional, pode ser mais 

compartilhado por quem a vê. Mais, pode-se especular que ter recebido uma dica ou 

comentário de alguém pode aumentar a atenção e o recall de propagandas 

realizadas. 

 Tal conhecimento é mais relevante em setores que precisem interagir com o 

consumidor final, para bens ou serviços de conveniência ou comparação, onde se 

deseja que grandes contingentes de consumidores tomem ciência de seu conteúdo. 

Bens de exclusividade, como artigos de luxo, ou bens industriais, no mercado entre 

empresas, possivelmente buscariam outros meios para sua comunicação, em que 

pese que a reputação de empresas que atuem em mercados como estes sejam 

também formadas pela forma como as pessoas compartilham. Má publicidade 

certamente lhe é prejudicial, e esta tese mostra que conteúdos de valência negativa 

são mais excitantes, que advogados de marca podem defende-la contra acusações 

em certas condições e que conteúdos considerados úteis pelo usuário podem ser 

mais compartilhados.  

 Por isso, uma contribuição gerencial desta tese para o uso de mensagens 

como as analisadas na condução de campanhas utilizando, dentre as ferramentas 

de comunicação integrada de marketing, de versões eletrônicas nas redes sociais 

virtuais é a compreensão do efeito da valência emocional gerada pelo conteúdo no 



151 

 

compartilhamento e viralização: conteúdos negativos, que podem ser fruto de ações 

anti-consumo, podem gerar mais excitação e podem ser tidos como mais úteis, mas 

podem não ser mais compartilhados do que os conteúdos positivos.  

Por outro lado, notícias positivas foram mais úteis do que propaganda, o que 

pode contribuir para que a alocação de verba de comunicação seja mais eficiente, 

assim como facilitar a resposta a gestões de crise de credibilidade, como a resposta 

à rumores. A propaganda dará uma resposta mais completa, mas a resposta a partir 

da imprensa será mais útil. 

 O fato de um conteúdo ser mais compartilhável se um amigo o indicar pode 

tornar a prática de incentivos a indicação um indício de uma necessidade. Além 

disso, ações de incentivo ao compartilhamento terão maior chance de sucesso se 

gerarem excitação em quem receber a informação – advogados de marca poderão 

achar excitante e atrativo um brinde exclusivo, mas de pequeno valor, enquanto, 

para outros, participar de um sorteio só poderá ser interessante a partir de um 

patamar mínimo de valor de prêmio. Isso também poderá ser diferente em função da 

renda: públicos de maior renda tendem a se engajar mais em comunicação boca a 

boca quando há a indicação de amigos ou uma promoção de vendas. 

 As redes sociais virtuais podem ajudar a inspirar advogados da marca a 

evangelizar outros fãs, a defender a marca contra ataques, a agir ativamente dando 

sugestões ou a adquirir mais produtos da marca. Esse estudo contribui para a 

compreensão de seu comportamento, pois ajuda a identificar que nem todos os fãs 

se engajam, a menos que se sintam instigados por algo que lhes excite.  

 

Contribuições para políticas públicas 

 

Para Belk (2010), temas como justiça social, direito do consumidor, 

ambientalismo, materialismo, segurança alimentar global, sustentabilidade, entre 

outros, serão altamente influenciados pela forma como as pessoas compartilharem 

no futuro. Particularmente em relação a este estudo, a contribuição está na 

ratificação da ideia de que conteúdo negativo é altamente excitante e útil ao cidadão, 

o que facilita a transmissão de conteúdo de propaganda governamental ou de 

ONG’s. Normalmente, campanhas que visam a repressão de comportamentos usam 

de conteúdo negativo e altamente excitante. 
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Por outro lado, as pessoas tendem a compartilharem mais o que é positivo, o 

que pode tornar conteúdo negativo de propagandas de controle de consumo, 

normalmente desagradável, menos compartilhável. Logo, tais campanhas podem ter 

menos resultados, mesmo com prêmios oferecidos ou participação em sorteios, 

como tentado no experimento 4, sem sucesso. 

Além disso, os resultados desta tese indicam que a captação de voluntários 

para uma causa poderá ser alavancada se a campanha utilizar ações de publicidade 

e campanhas que sejam excitantes e úteis, mas que abordem aspectos positivos da 

atitude. A colaboração entre vítimas de uma epidemia por meio de redes sociais será 

alavancada se pautada por esses princípios. 

 

Limitações 

 

 Quanto ao método 

 As escalas utilizadas, do tipo Likert, são classificadas por alguns autores 

como do tipo ordinal (Hair Jr et al., 2010, p. 185), nas quais não seria adequada o 

cálculo de médias. Em que pese tais argumentos, este estudo considerou a escala 

Likert como uma escala do tipo intervalar, o que também é considerado válido (Hair 

Jr et al, 2010, p. 185).  

  Virtuais estudos posteriores poderiam utilizar na medição escalas de intenção 

comportamental, na qual o respondente atribuiria um percentual de probabilidade ao 

ato, ou escalas de avaliação gráfica, nas quais a escala apresenta ao respondente 

um contínuo gráfico de respostas possíveis (HAIR JR et al, 2010). 

 O processo de construção de escala poderia ter incorporado alguns 

procedimentos, tais como uma análise fatorial confirmatória, para avaliação dos itens 

e uma possível redução, e uma validação de pré-teste, incluindo o processo de 

tradução e a adaptação das escalas.   

 Outra limitação de mensuração se refere ao fato que as escalas escolhidas 

assumem que a propensão em realizar um comportamento é um sinal da 

consumação futura do comportamento, como indicam as teorias que lidam com a 

intenção de ação do consumidor, por exemplo, a teoria da ação racionalizada 

(AJZEN; FISHBEIN, 1980), a teoria do comportamento planejado (AJZEN, 1991) ou 

a teoria do comportamento orientado por meta (PERUGINI; BAGOZZI, 2001). A 
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propensão, por ser menos consciente e precisa do que a intenção, pode revelar um 

menor compromisso com a ação.  

 As escalas de concordância utilizadas nos experimentos foram todas escritas 

na forma positiva, o que pode levar a um viés: alguns respondentes, por exemplo, 

tendem a responder questionários na mesma região, ou seja, à esquerda. A inclusão 

de itens reversos ou a criação de outras escalas, que o medissem de modo diverso, 

como escalas de ordenamento ou de diferencial semântico, poderiam sanar essa 

limitação.  

 A utilidade não foi manipulada para ser avaliada por meio de experimentos, o 

que pode prejudicar a comparação das amostras com baixa e alta utilidade. O que 

se obteve foi a comparação de seções da amostra com médias altas e baixas. 

 

  Replicabilidade 

 Esse estudo utilizou marcas e fatos que compõem o ambiente cultural 

brasileiro. A replicação em outras culturas exigiria a adaptação para o novo contexto 

cultural.  

 

 Respondentes 

 Os respondentes desse estudo têm um perfil próximo aos heavy users das 

redes sociais no Brasil, porém não foi utilizada uma amostra probabilística, e sim 

dados coletados por conveniência, de amostras não probabilísticas. Estudos futuros 

poderão vencer essa limitação considerando bases de dados representativas, quer 

da cidade de São Paulo ou do Brasil. Poder-se-ia, ainda, comparar o comportamento 

desse grupo com o de outros países, buscando similaridades e diferenças oriundas 

da cultura. 

 

 Análise 

 A análise também tem suas limitações. A escolha de alta e baixa renda, 

utilizada no experimento 4, ou alta e baixa utilidade, nos experimentos 1 e 2, são 

arbitrárias e consideram uma adaptação da escala de mensuração escolhida. Uma 

escolha diferente poderia conduzir a resultados diversos. A escolha da análise de 

conteúdo conduzida no terceiro estudo também é arbitrária: a opinião de juízes, por 

exemplo, pode variar conforme sua escolha.  
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Sugestões de estudos futuros 

 

 Alguns estudos sobre excitação fisiológica fazem a medição a partir de 

observações diretamente feitas no entrevistado, tais como medições corpóreas de 

sudorese da pele, de atividade cerebral, da pressão sanguínea ou de escaneamento 

de retina, ao contrário da busca da informação por meio de questionários e da 

declaração livre dos entrevistados, como a aqui realizada. Um estudo futuro poderia 

incorporar essa medição para efeito de comparação com os resultados obtidos nesta 

tese. 

 Uma limitação das análises foi a assunção de que uma escala ordinal pode 

ser tratada como intervalar. Posteriormente, uma análise considerando estatísticas 

não-paramétricas, próprias para análises nas quais a normalidade e a 

homogeneidade dos dados não são pressupostos, poderá ser feita. 

 Um estudo futuro poderá analisar as relações de dependência e causa e 

efeito entre as variáveis desta tese: a propensão a compartilhar, a utilidade e a 

valência do conteúdo e a excitação fisiológica gerada. Uma alternativa seria fazê-lo 

por meio de equações estruturais ou análise de regressões. Neste caso, o modelo 

poderia considerar a valência como variável de primeira ordem, a excitação e a 

utilidade como variáveis de segunda ordem, levando a propensões a compartilhar 

informações diferentes. Além disso, um estudo futuro poderá manipular a utilidade 

diretamente para medir seus efeitos na propensão a compartilhar. 

 Esta tese focou na relação entre as emoções geradas pelo conteúdo e a 

intenção de compartilhar. Um estudo futuro poderá explorar estados emocionais 

prévios do consumidor gerando maiores níveis de engajamento, por exemplo, i) a 

solidão, que pode criar maior nível de ansiedade e uma tendência do usuário de 

usar as redes para lidar com isso, ou ii) as consequências do bullying, que pode 

levar quem o recebe a enfrentá-lo por meio delas, como a vergonha ou a raiva pelo 

fato, ou iii) o fanatismo por uma causa, religioso, etc., ou, por fim, iv) o preconceito. A 

vergonha também pode ser um inibidor do engajamento, reduzindo o nível de 

participação de quem a sente, ou ampliando a participação daqueles que não a 

sentem. 

 Algumas variáveis também poderiam ser melhor estudadas dentro do 

ambiente das redes sociais: a) a intenção de compra – comparando se quem 

compartilha também tem a intenção de comprar ou adotar o comportamento em 



155 

 

questão; b) a ironia – apenas tangenciada nessa tese, a ironia pode indicar que o 

consumidor compartilha algo com o qual não concorda, apenas interessado em 

expor o quão absurdo ou desalinhado com seus interesses o conteúdo é; c)  a noção 

de espaço privado e territorialidade nas redes sociais e o quanto que a propaganda 

nas redes sociais pode ser considerada uma violação.  

 Esta tese teve também como foco a propensão a compartilhar informações na 

internet (SHAREonline) ou sobre a internet (SHAREoffline), mas as pessoas podem 

compartilhar bens ou serviços. Estudos futuros poderão focar nesses aspectos do 

compartilhamento e sua relação com as emoções.  

 O experimento 3 estudou a forma como pessoas com envolvimento com uma 

marca reagem a ataques online contra ela. Ocorre que o nível de envolvimento 

poderia ter sido manipulado, de modo a comparar respostas de usuários fanáticos 

ou extremamente devotos com aqueles que a admiram moderadamente ou apenas 

sentem simpatia, ou até com aqueles que são ativistas contrários à marca. Estudos 

futuros poderão se atentar a este ponto. 

 O experimento 4 identificou o papel moderador da renda. Isso precisa ser 

mais bem estudado no futuro, dado que a propensão a compartilhar offline no 

público de baixa renda é expressiva para conteúdos positivos, enquanto o público de 

alta renda tem maior propensão a compartilhar offline quando incentivado por 

amigos ou promoções de vendas. As outras variáveis demográficas estudadas e que 

tiveram resultados diferentes, como o gênero e a idade, também podem ser 

estudadas em outros contextos – é possível que o maior grau de excitação no sexo 

feminino possa gerar maior compartilhamento de outros conteúdos, por exemplo. 

 Recentemente, redes sociais virtuais como o Facebook ou Twitter tem 

modificado a maneira como seu Feed de notícias é constituído, quer para diminuir o 

alcance e fazer com que aja a necessidade dos proprietários de fã pages contratar 

os serviços da empresa para garantir o acesso ao banco de dados de fãs, quer para 

melhorar a navegabilidade e a experiência de uso do usuário. Tais mudanças podem 

influenciar a excitação do usuário, servindo como inibidor ou catalisador, tanto de um 

potencial anunciante como do usuário. O estudo desses efeitos à luz da teoria de 

engajamento ou de viralização de conteúdos pode se constituir em valiosas 

contribuições teóricas e gerenciais.  

 O papel das redes sociais virtuais na comunicação da empresa tem sido de 

um canal de relacionamento com o consumidor e, ao mesmo tempo, um canal de 
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transmissão de mensagens. A alocação de verbas na mídia internet, como um todo, 

ainda é incipiente em relação ao total de investimentos de comunicação, embora 

alguns autores defendam sua ampliação e acreditem em um crescimento 

(CRESCITELLI; SHIMP, 2012). As redes sociais como meio gratuito de transmissão 

de filmes, sejam produzidos pela empresa ou pelo consumidor, como o YouTube, ou 

o nascimento de serviços pagos de transmissão online de filmes, como vídeos on 

demand26, surgem como novos modelos para a alocação. Autores também têm 

proposto o uso das redes sociais como mídia de material complementar às 

campanhas que usem as mídias tradicionais, possibilitando o envolvimento de um 

público maior e maior detalhamento nas mensagens – a narrativa transmidiática27 

(JENKINS, 2008, BLUMENTHAL; XU, 2012, SOUZA; MIEUNICZUK, 2010). Estudos 

futuros poderão analisar se o uso de campanhas que incluam ações 

complementares nesse formato tem maior propensão a compartilhar, se geram 

maior excitação e utilidade ou se apresenta diferentes resultados em diferentes 

valências. Pode-se estudar se essas ações levam a um maior engajamento do 

cliente.  

 O consumidor pode ser atingido pelas redes sociais virtuais de diferentes 

modos.                                     Em geral, o volume de estímulos é grande em um 

pequeno espaço, sobretudo em telas de celulares smartphones. Mais: a forma como 

o consumidor acessa o conteúdo também importa – durante outras atividades ou em 

momentos de ócio. Pode-se dizer que há muitos e diferentes ruídos na interação 

consumidores-anunciantes por esse meio.  O quanto essa exposição é eficiente em 

termos de níveis de atenção, memória e cognição pode ser uma nova frente de 

estudos. O atendimento ao cliente tem sido modificado por isso, incluindo a internet 

e as redes sociais eletrônicas. É o chamado atendimento multi-canal, com múltiplos 

contatos com o cliente, em diversas plataformas, que se conectam e se alimentam. 

O estudo das variáveis estudadas nesta tese (valência, utilidade, excitação na 

comunicação, propensão a compartilhar) poderá incorporar esse contexto no futuro.   

 Autores têm proposto modelos nos campos da sociologia, da física e da 

estatística que tentam explicar a influência das opiniões de outras pessoas nas 

decisões do consumidor – o quanto se ouve, o quanto se acata, o quanto se tende a 

                                                 
26 Sites, como o Netflix, em que se oferecem filmes e outros conteúdos livres de propaganda, mas com a 

cobrança de uma mensalidade. 
27Transmedia storytelling.  
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copiar, o quanto se resiste, em quais assuntos as opiniões são mais extremas, 

quando a dispersão é mais ampla (WATTS, 1999, DOERR et al., 2011, FATAS-

VILLAFRANCA et al., 2011, CASTELLANO, 2012, BARBOUR; REINERT, 2013). A 

flexibilidade do consumidor em relação a suas opiniões, o quanto considera a 

opinião de amigos e conhecidos e o quanto o consumidor tem certeza em relação 

aquilo que acredita são variáveis a serem mais bem compreendidas, e o ambiente 

de redes sociais online é propícios a estudo deste tipo.   

 Outro problema de pesquisa que pode ser abordado futuramente é a 

mudança estrutural na comunicação empresarial: a descentralização torna 

necessária uma reorganização das entidades envolvidas. Por um lado, conforme 

Castells (2012), as redes sociais online podem significar “o final do monopólio da 

comunicação de grandes grupos”. Caso isso se materialize, novos estudos deverão 

ser conduzidos, inclusive para se entender o peso que a fonte da informação e sua 

credibilidade têm na influência exercida sobre o consumidor. Por outro lado, uma 

nova mentalidade por parte dos gestores de marketing precisa emergir, menos 

apoiada em uma forma mais centralizada e hierárquica, na qual a empresa provoca 

o consumo em consumidores e organiza mercados, e mais baseada em grupos de 

consumidores que, de maneira complexa e descentralizada (BAR-YAM, 2005), se 

organizam compartilhando recursos, como informações, produtos e tempo, em 

modelos de crowdfunding28, crowdsourcing29 e outras formas de colaboração criativa 

(KOZINETS et al., 2008, WHITLA, 2009). Consequências dessa postura precisam 

ser mais bem estudadas.       

 Outra questão que pode ser mais bem estudada no futuro é a confiabilidade 

de posts. Muitas empresas utilizam robôs30 na confecção de respostas automáticas 

nas redes sociais, o que poderia tornar as respostas menos verossímeis aos 

usuários de redes sociais. Além disso, muitas empresas se utilizam e de posts 

pagos, de profissionais remunerados para se comportar como usuários comuns e 

emitirem opiniões favoráveis a empresa, declarando ou não (NEKMAT; GOWER, 

2012). Isso se manifesta com ênfase na relação com os chamados hubs, ou pessoas 

altamente influentes, os quais, por terem muitos seguidores, emitem posts 

patrocinados (ZANETTE et al., 2013). Ao mesmo tempo, há um conjunto de 

                                                 
28 Pessoas compartilhando recursos financeiros para um fim comum. 
29 Pessoas fornecendo ideias, produtos ou recursos para um fim comum. Algumas empresas têm captado ideias 

para fins de, por exemplo, gerar protótipos que podem ser aproveitados no desenvolvimento de novos produtos.  
30 Programas que automatizam atividades. 
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pessoas, remuneradas ou não, que fazem comentários e posts negativos, com 

propósitos destrutivos, irônicos ou visando à criação de tumulto e, até, disseminação 

de ódio e violência (BENESCH, 2012). O jargão de mercado os chama de trolls31, 

cujos efeitos de sua atuação merecem atenção tanto da academia quanto de 

gestores.  

 Uma característica da internet e das redes sociais em geral é a geração de 

dados em grande quantidade. Todas as transações ocorridas nestes ambientes 

geram dados passíveis de serem analisados: é o chamado big data, um volume de 

informações sem precedentes disponíveis para muitas aplicações, incluindo 

marketing, em especial em atividades como a gestão do relacionamento com o 

cliente e pesquisa sobre o comportamento do consumidor. O desafio é acessar e 

organizar este volume sem precedentes de informação, assim como gerar novas 

ideias e aplicações relevantes. Entender esse conceito neste contexto é uma nova 

fronteira. 

 Por fim, um tema que pode ser mais bem estudado é a forma como as 

empresas têm optado por terceirizar as ações relativas à gestão de redes sociais, 

seja na criação, na gestão dos dados ou na interação com clientes em serviços de 

atendimento ao consumidor, quer pela busca de especialistas focados no tema, ou 

mesmo quer pelo foco de suas ações e do mix online-offline. 

 Ao mesmo tempo que a terceirização ocorre na gestão como uma 

oportunidade de redução de custos e despesas ou de foco em atividades em que o 

conhecimento é mais elevado, a relevância estratégica do tema torna a empresa 

potencialmente dependente de agentes externos à sua operação, o que pode ser 

uma oportunidade de estudos em áreas como Direito, Estratégia, Administração de 

Suprimentos, de Tecnologia da Informação e de Recursos Humanos, além de 

Marketing. 

                                                 
31 Referência a uma figura mitológica de um gigante desajeitado, utilizado em obras de arte em autores como 

Tolkien (HITS..., 2013). 
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Apêndice 

Apêndice A  

Comentários de blogs do estudo piloto 2 

Trecho 1 

Post de Milton Neves: Você concorda com o “dinheiro do povo” patrocinando o Timão? E o 

Itaquerão, perdeu a pouca credibilidade? 

 

Robson-FLANATAL 21/11/2012 às 6:14 PM  

é tudo falcatrua!!O ladrão do Sanches, qnd dirigente, disse q os mulambos seriam 

campeões (no roubo) no máximo em dois anos, e foram, ganharam estádio, patrocínio e 

ele um cargo na INCOMPETENTE da CBF……..desse jeito até o XV de Jaú (com todo o 

respeito)……….. 

GAVIÃO 23/11/2012 às 7:10 AM  

A inveja é uma porcaria. 

Trecho 2 

Fernando 21/11/2012 às 1:04 PM  

Parabéns MN. Seu post já tem quase 2500 comentários. Vc mais do que ninguém sabe 

que só o nome CORINTHIANS para te dar toda esta audiência. A Caixa aprendeu com 

vc e se associando a este marca fantástica. Eu só acho que 30 milhões é muito pouco. 

Tem time que vai disputar a série B que recebe 25 de uma fábrica de carro e time com 

torcida modinha que 23 de uma fábrica de eletrônicos. Se formos comparar a audiência 

do CORINTHIANS com estas duas marcas inferiores, deveria ser no mínimo 50 milhões. 

milton neves 21/11/2012 às 1:18 PM  

Obrigado, Fernando, é a vantagem de se dominar TUDO de jornalismo e PUBLICIDADE 

Trecho 3 

Post de Milton Neves: Corinthians é o primeiro time brasileiro a usar o símbolo da Fifa! 

Curta aqui a camisa preta do Guerrero e tente ganhá-la! 

 

http://blogmiltonneves.bol.uol.com.br/blog/2012/11/19/voce-concorda-com-a-caixa-economica-patrocinando-o-timao-e-o-itaquerao-perdeu-toda-a-credibilidade/comment-page-34/#comment-1202892
http://blogmiltonneves.bol.uol.com.br/blog/2012/11/19/voce-concorda-com-a-caixa-economica-patrocinando-o-timao-e-o-itaquerao-perdeu-toda-a-credibilidade/comment-page-34/#comment-1203858
http://blogmiltonneves.bol.uol.com.br/blog/2012/11/19/voce-concorda-com-a-caixa-economica-patrocinando-o-timao-e-o-itaquerao-perdeu-toda-a-credibilidade/comment-page-34/#comment-1202383
http://terceirotempo.com.br/
http://blogmiltonneves.bol.uol.com.br/blog/2012/11/19/voce-concorda-com-a-caixa-economica-patrocinando-o-timao-e-o-itaquerao-perdeu-toda-a-credibilidade/comment-page-34/#comment-1202400
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Apêndice B 

Questionário – Experimentos 1, 2 e 3 

 

Você está participando de uma pesquisa sobre comportamento de consumidor online. Por favor, leia 

a história a seguir e assinale as alternativas que seguem. Não existe resposta certa ou errada, o que 

importa é a sua verdadeira opinião. Os dados serão usados apenas para fins de pesquisa, de forma 

agregada, e serão tratados sob o mais absoluto sigilo. Muito obrigado por participar! 

Q17 

Se você é aluno (a),  essa pesquisa pode servir como atividade complementar em sua instituição. 

Caso queira, digite seu número de matrícula e o nome de sua escola. 

Q19 

Caso queira receber os resultados da pesquisa por e-mail, digite-o abaixo. 

Q3 

Agora você verá um post que poderia ter sido encontrado em uma rede social, baseada em uma 

notícia real de um fato. Imagine que alguém de sua rede compartilhou esse post contigo. 

  

Leia o post e marque as opções que melhor expressam sua opinião. 

Q5 

  

Extra tem programa para portadores de deficiência premiado   

Rio http://r7.com/7ulZ 

O programa de contratações de portadores de deficiência do Extra, do Grupo Pão de Açucar, foi 

premiado pela Unesco. O Brasil é um dos países com o maior número de portadores de deficiência 

visual do mundo e, pelo programa, a empresa já empregou mais de 1000 pessoas. Além de 

portadores de deficiência visual, deficientes motores ou mentais também podem participar.    

•  Esta informação é nova para mim 

•  Acho que eu já tinha ouvido falar 

•  Eu já conhecia esta informação 

Q6 
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Campanha do Extra Hipermercado que oferece descontos em peças de teatro acaba neste final de 

semana 

Rio http://r7.com/7ulZ 

 

Uma campanha promovida pelo Extra Hipermercado visa estimular seus clientes a irem ao teatro. A 

cada R$ 50 de compras o cliente ganha um cupom que vale R$ 5 de descontos na entrada de 

diversas peças que participam do programa. O desconto também é válido para um acompanhante. A 

campanha se encerra neste final de semana e mais de 2000 clientes cadastrados já participaram: 

"Para nós, é um prazer oferecer esse benefício ao cliente e ainda contribuir para a cultura e a 

formação de público no teatro", afirma João Benevides, gerente de parcerias e benefícios do Extra. 

•  Essa informação é nova para mim 

•  Acho que eu já tinha ouvido falar 

•  Eu já conhecia esta informação 

Q7 

  

  

 

Extra faz piada com alerta de deslizamento de terra no RJ 

Rio http://r7.com/7ulZ 

 

A rede EXTRA hipermercados, do Grupo Pão de Açúcar - precisou desculpar-se publicamente nas 

redes sociais depois de, em meio a alerta de deslizamento em um morro do município do Rio de 

Janeiro, publicar uma mensagem no Facebook incentivando as pessoas a correrem para o 

hipermercado e aproveitarem as promoções. "Nossos preços também estão despencando! 

Aproveite!", disse a empresa, enquanto as pessoas eram avisadas para que saíssem da zona de 

perigo. 
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•  Essa informação é nova para mim 

•  Acho que já tinha ouvido falar 

•  Eu já conhecia esta informação 

Q4 

  

  

 

Cliente flagra rato andando em carne de açougue na Baixada Fluminense 

Rio http://r7.com/7ulZ 

 

Um cliente do supermercado Extra em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, fotografou um rato que 

caminhava no meio das carnes expostas na vitrine do estabelecimento. O cliente publicou as fotos em 

uma rede social, causando revolta de quem comprava no mercado. A fiscalização fechou o 

estabelecimento por 24 horas. O açougue pode ser multado em até R$ 8.000. O mercado reabriu na 

terça-feira (27), após cumprir as exigências da vigilância sanitária. 

•  Essa informação é nova para mim 

•  Acho que já tinha ouvido falar 

•  Eu já conhecia esta informação 

Q9 

  

Sobre este post, responda: 

   Discordo totalmente Discordo parcialmente Nem discordo nem concordo

 Concordo parcialmente Concordo totalmente 

Ele mexeu comigo     

Ele é impressionante     

Ele me fez querer tomar uma atitude agora mesmo.     

Ele me trouxe emoções positivas.     

 

Q10 

  

Responda de acordo com sua opinião 

   Discordo totalmente Discordo parcialmente Nem concordo nem discordo

 Concordo parcialmente Concordo totalmente 

Eu enviaria (ou compartilharia) este post a meus amigos     

Eu faria comentários sobre este post em uma rede social virtual.     
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Eu curtiria este post em uma rede social     

 

Eu falaria sobre este post com meus amigos fora de uma rede social     

Vou falar bem sobre este post fora de uma rede social.     

Vou falar bem sobre esta empresa fora de uma rede social     

Vou recomendar este post se alguém me pedir opinião fora de uma rede social     

Vou recomendar esta empresa, se alguém me pedir opinião fora de uma rede social  

   

Vou incentivar meus amigos e parentes a acessarem este post.     

Vou incentivar meus amigos e parentes a consumirem os produtos desta empresa.  

   

Considero este post útil para mim     

Considero este post útil para os outros.     

Eu achei esse post divertido     

Eu tenho interesse neste post.     

Eu prefiro esta marca em relação aos seus concorrentes.     

Eu tenho afinidade com esta marca.     

Eu gosto desta marca.     

Q28 

  

Agora você verá outro post que poderia ter sido encontrado em uma rede social. Imagine que alguém 

de sua rede compartilhou esse post contigo. 

  

Q36 

  

Este post é uma notícia publicada no principal portal do Amazonas. Veja abaixo e responda as 

perguntas a seguir: 

 

Programa ‘Coletivo Coca-Cola’ abre 480 vagas gratuitas em Manaus 

portal@d24am.com  

Curso sobre mercado na área de varejo é voltado para jovens de 18 a 25 anos e será ministrado em 

quatro ONGs da cidade. 
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São Paulo - O programa ‘Coletivo Coca-Cola’ está com inscrições abertas para o curso gratuito de 

mercado na área de varejo, voltado para jovens de 18 a 25 anos. As aulas serão oferecidas em 

quatro Organizações Não Governamentais (ONGs) da cidade, duas nos bairros da zona oeste, uma 

na zona leste, e outra na zona norte. Ao todo são 480 vagas, sendo 120 para cada uma das 

instituições. 

Para se inscrever, é preciso ter de18 a25 anos, residir na comunidade ou bairros vizinhos, apresentar 

duas fotos 3x4, comprovante de que está cursando ou já concluiu o Ensino Médio, comprovante de 

residência com CEP e cópias da identidade e CPF. 

A executora do programa em Manaus, Jardilina Vasconcelos, informou que o curso inclui estudos 

sobre merchandising, promoção de vendas, atendimento ao cliente, empregabilidade, orientação de 

como elaborar um currículo, criação de e-mail profissional, relacionamento e serviço ao consumidor, e 

noções do mercado de trabalho. O curso tem duração de dois meses com carga horária de 32 horas 

(duas aulas por semana e duas horas/aula). 

  

•  Este post é novidade para mim 

•  Não tenho certeza se já tinha visto isto antes 

•  Eu já tinha visto este post antes 

Q36 

  

Este post é uma propaganda de movimentos contra a obesidade infantil. 

 

Veja abaixo e responda as perguntas a seguir: 

 

 

 Não beba Coca-Cola. Um copo de Coca-Cola é equivalente a 12 colheres de açúcar. Obesidade, 

diabetes, derrames cerebrais, artrite e até Câncer podem ser causados por ela. 

  

•  Este post é novidade para mim 

•  Não tenho certeza se já tinha visto isto antes 

•  Eu já tinha visto este post antes 

Q37 
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Este post é uma notícia publicada em um portal de notícias. Veja abaixo e responda as perguntas a 

seguir: 

 

Rato é encontrado em garrafa de Coca-Cola 

Um caso envolvendo o refrigerante mais famoso do mundo tem chamado atenção nas redes sociais. 

Uma reportagem feita pelo Jornal da Record mostrou um homem que supostamente teria ingerido 

coca-cola com um rato morto dentro e por isso teve o seu corpo gravemente machucado por conta do 

liquido. 

Na reportagem ,  o relojoeiro Wilson Resende afirma que há treze anos foi intoxicado ao consumir 

Coca-Cola. De acordo com ele, havia uma cabeça de um rato dentro de uma embalagem pet do 

refrigerante. Laudos da perícia apontaram que o litro não foi violado e que a tampa estava intacta. 

Segundo o "R7", o Ministério Público tentou fechar a fábrica de onde saiu o litro, mas a justiça negou 

pedido. A Coca-Cola não comentou o assunto. 

 

•  Este post é novidade para mim 

•  Não tenho certeza se já tinha visto isto antes 

•  Eu já tinha visto este post antes 

Q38 

  

Este post é uma propaganda feita por um fã de Coca-Cola nas redes sociais. Veja abaixo e responda 

as perguntas a seguir: 

 



191 

 

  

O almoço fica mais gostoso quando tem Coca Cola. Otimismo que transforma. 

 •  Este post é novidade para mim 

•  Não tenho certeza se já tinha visto isto antes 

•  Eu já tinha visto este post antes 

Q37 

  

Sobre este post, responda: 

   Discordo totalmente Discordo parcialmente Nem discordo nem concordo

 Concordo parcialmente Concordo totalmente 

Ele mexeu comigo     

Ele é impressionante     

Ele me fez querer tomar uma atitude agora mesmo.     

Ele me trouxe emoções positivas.     

Q38 

  

Responda de acordo com sua opinião 

   Discordo totalmente Discordo parcialmente Nem concordo nem discordo

 Concordo parcialmente Concordo totalmente 

Eu enviaria (ou compartilharia) este post a meus amigos     

Eu faria comentários sobre este post em uma rede social virtual     

Eu curtiria este post em uma rede social     

Eu falaria sobre este post com meus amigos fora de uma rede social     

Vou falar bem sobre este post fora de uma rede social     

Vou falar bem sobre esta empresa fora de uma rede social     

Vou recomendar este post se alguém me pedir opinião fora de uma rede social     

Vou recomendar esta empresa, se alguém me pedir opinião fora de uma rede social  

   

Vou incentivar meus amigos e parentes a acessarem este post.     

Vou incentivar meus amigos e parentes a consumirem os produtos desta empresa.  

   

Considero este post útil para mim     

Considero este post útil para os outros.     

Eu achei esse post divertido     

Eu tenho interesse neste post.     

Eu tenho afinidade com esta marca.     

Eu prefiro esta marca em relação aos seus concorrentes.     

Eu gosto desta marca.     

Q34 
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Cite agora a marca (de qualquer categoria de produto ou serviço) que você mais gosta, que você 

tenha grande afinidade, admiração ou preferência de compras. 

  

Q35 

  

Suponha que você viu um post nas redes sociais em que se comentava que o presidente da empresa  

${q://QID19/ChoiceTextEntryValue}${q://QID34/ChoiceTextEntryValue} estaria envolvido em um 

grande escândalo de corrupção. 

 

Qual seria seu comentário nesta rede social? 

  

Q41 

  

Suponha que você viu um post nas redes sociais em que se comentava que haverá uma grande 

promoção da marca  ${q://QID19/ChoiceTextEntryValue}${q://QID34/ChoiceTextEntryValue} e que 

você poderia participar. 

 

Qual seria seu comentário nesta rede social? 

  

Q42 

  

Suponha que você viu um post nas redes sociais em que se comentava que a marca  

${q://QID19/ChoiceTextEntryValue}${q://QID34/ChoiceTextEntryValue} usaria mão de obra infantil e 

que colaboraria com o desmatamento da Amazônia. 

 

Qual seria seu comentário nesta rede social? 

  

Q43 

  

Suponha que você viu um post nas redes sociais em que se comentava que a marca 

${q://QID19/ChoiceTextEntryValue}${q://QID34/ChoiceTextEntryValue} fará uma grande campanha 

para ajudar na reconstrução de um orfanato atingido por um terremoto na África. 

 

Qual seria seu comentário nesta rede social? 

  

Q44 

  

Suponha que você  viu um post nas redes sociais em que se comentava que um atendente da marca 

${q://QID19/ChoiceTextEntryValue}${q://QID34/ChoiceTextEntryValue} foi extremamente grosseiro 

com uma pessoa que é sua amiga. 
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Qual seria seu comentário nesta rede social? 

  

Q45 

  

Suponha que você foi atendido por um atendente da marca 

${q://QID19/ChoiceTextEntryValue}${q://QID34/ChoiceTextEntryValue} e sentiu que o atendimento foi 

péssimo. 

 

Qual seria seu comentário em uma rede social? 

  

Q43 

  

Sobre este post, responda: 

   Discordo totalmente Discordo parcialmente Nem discordo nem concordo

 Concordo parcialmente Concordo totalmente 

Ele mexeu comigo     

Ele é impressionante     

Ele me fez querer tomar uma atitude agora mesmo.     

Ele me trouxe emoções positivas.     

Ele me deixou com raiva     

Ele me deixou com felicidade     

Ele me deixou com ansiedade     

Ele me deixou com tristeza     

Ele me deixou contente     

Q11 

  

Neste bloco, serão feitas perguntas para compreendermos melhor seu perfil. 

Q12 

  

Escolha a alternativa que corresponde ao sua capacidade de lidar com as tecnologias abaixo: 

   Não sei nada Já ouvi falar Sei o suficiente Domino razoavelmente

 Domino totalmente 

Redes sociais eletrônicas (Facebook, Orkut, Google+)     

Microblogs eletrônicos (Twitter)     

Redes de perguntas e respostas (Formsprings, Asf.fm)     

Redes de compartilhamento de imagens (Pinterest, Instagram)     

Redes de localização e recomendação de serviços (Foursquare)     

Redes de troca de mensagens curtas (WhatsApp, weChat, Kik, Zello)     
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Redes para o compartilhamento de currículos e contatos profissionais (LinkedIn)  

   

Redes para se conhecer novas pessoas (Friends, Par Perfeito)     

Uso de redes sociais por um celular smartphone     

Q13 

  

Qual sua idade? 

•  de 12 a 18 anos 

•  de 19 a 25 anos 

•  de 26 a 35 anos 

•  de 36 a 45 anos 

•  de 45 a 55 anos 

•  mais de 55 anos 

Q14 

  

Com qual frequência você usa as redes sociais? 

•  Raramente. No máximo um hora por semana. 

•  No máximo uma hora do dia. 

•  De uma a quatro horas por dia. 

•  Mais de 4 horas por dia. Fico conectado a maior parte do dia por computadores no trabalho e 

em casa. 

•  Mais de 4 horas por dia. Fico conectado o dia inteiro pelo celular. 

Q15 

  

Qual seu sexo? 

•  Masculino 

•  Feminino 

Q16 

  

Qual das faixas de renda abaixo corresponde a soma das rendas das pessoas com que você mora, 

incluindo sua renda? 

•  de R$ 0 a R$ 1000 

•  de R$ 1001 a R$ 2500 

•  de R$ 2501 a R$ 4000 

•  de R$ 4001 a R$8000 

•  acima de R$ 8001 

Q23 

  

Quantas pessoas, incluindo você, moram em seu domicílio? 
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Q18 

  

Qual sua formação acadêmica? 

•  Estudos anteriores ao ensino médio 

•  Ensino médio em andamento ou incompleto 

•  Ensino médio completo 

•  Superior em andamento ou incompleto 

•  Superior completo 

•  Pós-graduação em andamento ou incompleta 

•  Pós-graduação completa 

 

Q22 

  

As informações contidas nesta pesquisa foram manipuladas e não constituem informações 

verdadeiras. 

Agradecemos sua participação. 
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Apêndice C 

Questionário do experimento 4 

 

 

 

Você está participando de uma pesquisa sobre comportamento de consumidor online. Por favor, leia 

a história a seguir e assinale as alternativas que seguem. Não existe resposta certa ou 

errada, o que importa é a sua verdadeira opinião. Os dados serão usados apenas para fins de 

pesquisa, de forma agregada, e serão tratados sob o mais absoluto sigilo. 

 

Nesta pesquisa, serão exibidos vídeos. Ajuste seu equipamento de som ou continue em um 

computador que tenha som. 

 

Muito obrigado por participar! 

 

Se você é aluno (a),  essa pesquisa pode servir como atividade complementar em sua instituição. 

Caso queira, digite seu número de matrícula e o nome de sua escola. 

 

Caso queira receber os resultados da pesquisa por e-mail, digite-o abaixo. 

 

Digite apenas o primeiro nome de um amigo ou amiga que você segue nas redes sociais e que 

costuma lhe encaminhar conteúdo (se desejar, use um nome fictício que represente o amigo 

real) 

 

Block 1 

 

Agora você verá um post que poderia ter sido encontrado em uma rede social. Imagine que alguém 

de sua rede compartilhou esse post contigo. 

 

Leia o post e marque as opções que melhor expressam sua opinião. 

Assista ao filme abaixo e responda as perguntas a seguir: 

 

 

    Este filme é novo para mim 

    Acho que eu já tinha ouvido falar 
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    Eu já conhecia este filme 

 

${q://QID46/ChoiceTextEntryValue} recomenda o filme abaixo para você: 

 

    Este filme é novo para mim 

    Acho que eu já tinha ouvido falar 

    Eu já conhecia este filme 

 

Compartilhe o filme abaixo e participe da promoção "Have a break, Kit Kat!". Você concorrerá a um 

Kit do Greenpeace e uma camiseta exclusiva. Aproveite! 

 

 

  

    Este filme é novo para mim 

    Acho que eu já tinha ouvido falar 

    Eu já conhecia este filme 

 

Compartilhe o filme abaixo e participe da promoção "Have a break com Kit Kat". Você concorrerá a 

um Kit do produto e uma camiseta exclusiva. Aproveite! 

 

 

    Este filme é novo para mim 

    Acho que eu já tinha ouvido falar 

    Eu já conhecia este filme 

 

${q://QID46/ChoiceTextEntryValue} recomenda o filme abaixo para você: 

 

 

 

  

 

    Este filme é novo para mim 

    Acho que já tinha ouvido falar 

    Eu já conhecia este filme 

 

Assista ao filme abaixo e responda as perguntas a seguir: 
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    Esse filme é novo para mim 

    Acho que já tinha ouvido falar 

    Eu já conhecia este filme 

 

Sobre este post, responda: 

 

Discordo totalmente  Discordo parcialmente  Nem discordo nem concordo  Concordo 

parcialmente  Concordo totalmente 

Ele mexeu comigo         

Ele me impressiona 

Ele me fez querer tomar uma atitude já 

Ele me trouxe emoções positivas.         

Eu tenho o maior interesse em conteúdos recomendados por ${q://QID46/ChoiceTextEntryValue} 

   

Eu sempre me lembro quando o conteúdo é recomendado por ${q://QID46/ChoiceTextEntryValue} 

   

Eu compartilho mais conteúdo de ${q://QID46/ChoiceTextEntryValue} do que de outras pessoas 

   

Eu compartilho mais quando o conteúdo é indicado por outras pessoas.  

Responda de acordo com sua opinião 

Discordo totalmente  Discordo parcialmente  Nem concordo nem discordo  Concordo 

parcialmente  Concordo totalmente 

Eu enviaria (ou compartilharia) este filme a meus amigos  

Eu faria comentários sobre este filme em uma rede social virtual.        

Eu curtiria este filme em uma rede social virtual         

Eu falaria sobre este filme com meus amigos fora de uma rede social virtual       

Vou falar bem sobre este filme fora de uma rede social virtual     

Vou falar bem sobre esta empresa (Nestlé) fora de uma rede social virtual 

Vou recomendar este filme se alguém me pedir opinião fora de uma rede social virtual        

Vou recomendar esta empresa (Nestlé), se alguém me pedir opinião fora de uma rede social virtual 

     

Vou incentivar meus amigos e parentes a acessarem este filme         

Vou incentivar meus amigos e parentes a consumirem os produtos desta empresa (Nestlé).    

    

Considero este filme útil para mim         

Considero este filme útil para os outros.         

Eu achei esse filme divertido         

Eu tenho interesse neste filme        

Eu prefiro a marca Kit Kat - Nestlé em relação aos seus concorrentes.       

Eu tenho afinidade a marca Kit Kat - Nestlé.        
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Eu gosto da marca Kit Kat - Nestlé.  

Considero que o formato do video é adequado ao conteúdo que se deseja transmitir.        

Considero o filme de bom gosto         

Block 2 

 

Neste bloco, serão feitas perguntas para compreendermos melhor seu perfil. 

 

Escolha a alternativa que corresponde ao sua capacidade de lidar com as tecnologias abaixo: 

   Não sei nada  Já ouvi falar  Sei o suficiente  Domino razoavelmente  Domino totalmente 

Redes sociais eletrônicas (Facebook, Orkut, Google+)  

Microblogs eletrônicos (Twitter) 

Redes de perguntas e respostas (Formsprings, Ask.fm)    

Redes de compartilhamento de imagens (Pinterest, Instagram)  

Redes de localização e recomendação de serviços (Foursquare) 

Redes de troca de mensagens curtas (WhatsApp, weChat, Kik, Zello) 

Redes para o compartilhamento de currículos e contatos profissionais (LinkedIn)       

  

Redes para se conhecer novas pessoas (Friends, Par Perfeito) 

Uso de redes sociais por um celular smartphone  

 

 

Escolha a alternativa que corresponde ao sua capacidade de lidar com as tecnologias abaixo:  

  Não sei nada Já ouvi falar Sei o suficiente Domino razoavelmente Domino 

totalmente 

Uso de redes sociais por um celular smartphone  

Uso de redes sociais por um celular smartphone 

Uso de redes sociais por um celular smartphone 

 Uso de redes sociais por um celular smartphone  

Uso de redes sociais por um celular smartphone  

 

Qual sua idade? 

 

    de 12 a 18 anos 

    de 19 a 25 anos 

    de 26 a 35 anos 

    de 36 a 45 anos 

    de 45 a 55 anos 

    mais de 55 anos 

 

Com qual frequência você usa as redes sociais? 
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    Raramente. No máximo um hora por semana. 

    No máximo uma hora do dia. 

    De uma a quatro horas por dia. 

    Mais de 4 horas por dia. Fico conectado a maior parte do dia por computadores no trabalho e em 

casa. 

    Mais de 4 horas por dia. Fico conectado o dia inteiro pelo celular. 

 

Qual seu sexo? 

 

    Masculino 

    Feminino 

 

Qual das faixas de renda abaixo corresponde a soma das rendas das pessoas com que você mora, 

incluindo sua renda? 

 

    de R$ 0 a R$ 1000 

    de R$ 1001 a R$ 2500 

    de R$ 2501 a R$ 4000 

    de R$ 4001 a R$8000 

    acima de R$ 8001 

 

Quantas pessoas, incluindo você, moram em seu domicílio? 

Qual sua formação acadêmica? 

 

    Estudos anteriores ao ensino médio 

    Ensino médio em andamento ou incompleto 

    Ensino médio completo 

    Superior em andamento ou incompleto 

    Superior completo 

    Pós-graduação em andamento ou incompleta 

    Pós-graduação completa 

 

As informações contidas nesta pesquisa foram manipuladas e não constituem informações 

verdadeiras, pois trata-se de um pesquisa com abordagem experimental. 

Agradecemos muito sua participação. 
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