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RESUMO 

A internet evoluiu de maneira rápida, as comunicações ficaram mais acessíveis e o 

número de usuários aumentou consideravelmente. O ambiente virtual facilita e 

permite um relacionamento mais significativo do consumidor com a marca. Com 

maior engajamento com seus consumidores, as marcas passaram a utilizar as 

plataformas de mídias sociais, entre elas o Facebook, para se relacionarem. O 

presente estudo tem como objetivo investigar uma tipologia de consumidores de 

acordo com os motivos que os levam a “curtir” uma marca nas mídias sociais, 

especificamente no Facebook. Os temas abordados para ientificar as tipologias 

foram a a motivação, relacionamento com a marca, engajamento e plataformas de 

mídias digitais. A pesquisa está dividida em três etapas: duas qualitativas e uma 

fase quantitativa. A primeira identifica as pecepções de consumidores quanto às 

“curtidas” no Facebook, a segunda analisa a concepção de um especialista da área 

de mídia digitais quanto aos consumidores que “curtem” marcas e na terceira fase, 

examina-se por meio de uma survey, o impacto dos conceitos no relacionamento 

com a marca. Este estudo permitiu averiguar e identificar como o conteúdo das 

mensagens das marcas no Facebook influenciam os diferentes grupos de usuários 

no contexto da análise dos tipos de consumidores, fornecendo dados que mostram 

não só a influência como também os incentivos para “curtir”. A pesquisa permitiu 

identificar quatro tipologias de consumidores no Facebook: os auto-expressivos, os 

independentes, os fanáticos e os utilitários. São comparados os resultados com 

estudo semelhante publicado no exterior, e discutidas as implicações na teoria e 

prática gerencial. 

 

  
Palavras-chave: Facebook, Motivação, Relacionamento com a Marca, Tipologias de 

Consumo, Mídias sociais. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The internet has evolved fast, communications became more accessible and the 

number of users has increased considerably. The virtual environment facilitates and 

enables a more meaningful relationship with the consumer brand. With greater 

engagement with their consumers, brands have started using the social media 

platforms, including Facebook, to relate. The present study aims to investigate a 

typology of consumers according to the reasons that lead them to "like" a brand on 

social media, specifically Facebook. Approach motivation, relationship with the brand 

and digital media platforms to explore typologies. The research is divided into three 

stages: two qualitative and a quantitative phase. The first identifies the perceptions 

consumers as "tanned" on Facebook, the second examines the design of an expert 

in the area of digital media and consumers who "Likes" and marks the third phase, is 

examined through a survey, the impact on the concepts of brand relationships. This 

study allowed us to ascertain and identify how the content of the messages of the 

brands on Facebook influence different groups of users in the context of the analysis 

of the types of consumers, providing data that show not only the influence as well as 

the incentives to "like". The research identified four types of consumers on Facebook, 

the self-expressive, independent, fanatics and utilitarian. 

  

 

Key-words: Facebook, Motivation, Brand Relationships, Typologies of Consumption, 

Social Midia. 
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1 INTRODUÇÃO 

Cresce rapidamente a meneira que a comunicação via internet vem sendo 

feita. Estar “conectado” à internet deixou de ser apenas um entretenimento e passou 

a fazer parte da rotina de milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com o 

website Universo Online (UOL, 2014), há cerca de 105 milhões de usuários de 

internet no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística (IBOPE, 2014), que confirmam o alto número de pessoas que buscam 

novas informações.  

Existem dentro da internet inúmeras plataformas de mídias sociais digitais. 

Segundo estatísticas do website PROXXIMA (2014), o Facebook é a mídia social 

que conta com o maior número de usuários, sendo 89 milhões de brasileiros 

acessando o site todos os meses, além de ser dentre as mídias, a mais popular de 

2014. De acordo com a consultoria eMarketer (2014), esse número corresponde a 

oito de cada dez internautas, considerando que o número total no país chega a 

107,7 milhões. Já os internautas que acessam o Facebook diariamente totalizam 

cerca de 59 milhões. Os dados são referentes ao segundo trimestre de 2014. As 

ferramentas da mídia possibilitam uma relevante variedade de interações, seja por 

meio de fotos, imagens, vídeos, comentários, curtidas, ou simplesmente seguindo 

pessoas e marcas. 

De acordo com a página do Quick Sprout (2014), no Facebook são mais de 

167 milhões de page views1 por mês e mais de 500 milhões de ‘curtidas’, o que 

comprova a grande abrangência deste meio de comunicação. No ano de 2014, 

comparado ao de 2013  a base de pessoas ativas na rede aumentou 105%, 

atingindo 41 milhões de pessoas. “Atrair fãs no Facebook é uma estratégia de 

comunicação de marketing potencialmente valiosa” (HOLLIS, 2011 p.206). Apesar 

de existirem uma infinidade de blogs, sites e artigos que oferecem conselhos sobre 

como aumentar o número de "Likes"2 no Facebook, se conhece muito pouco sobre o 

perfil desses usuários que curtem marcas e  o que leva estes consumidores a curtir 

_______________  
 
1
 Page views – parâmetro utilizado pelos servidores web para medir a visibilidade de um site ou grupo 
de arquivos ou parte de um portal na internet. Quanto mais page views (acessos) uma pagina tem, 
maior a visibilidade da mesma na internet. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Page_views. 
Acesso em 01/11/2014.  

2
 Likes – ferramenta de avaliação utilizada no Facebook que permite aos usuários expressar sua 
opnião sobre determinada postagem, seja foto ou assunto. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Page_views
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uma no facebook. “Para entender realmente o valor preditivo de um fã usuário, é 

preciso reconhecer que nem todas as curtidas nas páginas das marcas são iguais, 

logo, saber a motivação de cada curtida do usuário ajuda as empresas a se 

engajarem com os mesmos” (LAPOINTE 2012, p. 287 apud WALLACE, BUIL, 

CHERNATONY E HOGAN, 2014).  

Na visão de Higgins (2006, p. 114 apud MARRA ), “ser engajado é estar 

envolvido, ocupado e interessado em alguma coisa.” Sendo assim o objetivo é 

envolver, ocupar e interessar os usuários em algo, de forma que gere uma atração 

especial de acordo com o valor percebido de marca.  

Segundo Douma (2008), apresentar uma tipologia de fãs através da 

investigação do nível de interação com a página de marcas no Facebook, descreve 

que há os fãs que querem que seus amigos saibam o que ele está “curtindo” no 

Facebook. Há grupo de fãs identificados como sendo daqueles que participam 

regularmente com a página da marca, através de comentários e feedback. 

Finalisando há grupos de fãs que são ativos na criação de conteúdo dentro das 

página do Facebook. No entanto, estas são tipologias com base em inferências a 

partir de observações do Facebook, apresentando a relação entre fãs "Curtirem" 

suas marcas. 

 O objetivo dessa pesquisa tem como base em uma pesquisa publicada pelo 

Journal of Advertising Reserch de janeiro de 2014, aonde os autores Elaine Wallace, 

Isabel Buil, Leslie de Chernatony e Michael Hogan buscam identificar qual o perfil 

dos consumidores que curtem marcas no facebook a partir de suas motivações e de 

seu relacionamento com as marcas no facebook. 

Dessa forma o objetivo deste estudo é investigar uma segmentação de uma 

tipologia de consumidores segundo suas motivações para curtirem uma marca na 

mídia social, Facebook no Brasil. Analisando o relacionamento entre marca e 

consumidor, observou-se as razões para "curtir" marcas no facebook, a estrutura da 

mídia social e as características de personalidade (autocontrole, a liderança, opinião, 

autoestima e materialismo). Assim as empresas a partir da segmentação dos 

usuários brasileiros podem passar a analisar as suas estratégias de postagens na 

mídia social. 
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

As mídias sociais digitais têm causado grandes mudanças nas estratégias de 

marketing das empresas. Segundo um estudo da Deloitte Brasil (2014)3, 81% das 

empresas brasileiras fazem uso de mídias sociais digitais como o Facebook. Da 

mesma forma que elas servem para aproximar pessoas, também são vistas, como 

um poderoso canal de comunicação entre consumidores e organizações, além de 

ser uma ferramenta que possibilita que as empresas fomentem a discussão em 

torno de seus produtos e serviços.  

O Facebook, ainda segundo Deloitte Brasil, além de ser a plataforma de mídia 

social mais popular é também uma das que apresentam o maior número de 

ferramentas capazes de estabelecer conexões e propagar instantaneamente 

mensagens por meio da internet, além de ser a mídia social digital com maior 

volume de tráfego de conteúdos, na qual uma mensagem compartilhada pode ser 

vista por milhares de pessoas em questão de minutos, tornando-se uma ampla 

ferramenta tanto para identificar as opiniões de seus consumidores em relação a um 

produto, serviço ou marca, como para difundir notícias e informações em relação à 

empresa e suas atividades.  

As empresas criaram então fan pages de suas marcas, para proporcionar 

uma maior interação com seus consumidores, no modo em que potencializam as 

funções de comunicação do marketing e melhoram a relação com seus 

stakeholders. Estas fan pages, segundo o Facebook (2013), “são espaços para 

empresas, organizações e marcas, compartilharem suas histórias e se conectarem 

com as pessoas”, tendo por objetivo, transmitir informações oficiais de forma pública 

para pessoas que tenham interesse em se relacionar com as marcas.  

O estudo a ser realizado visa entender quais as motivações que levam 

consumidores a curtir marca no Facebook, buscando identificar o perfil dos membros 

deste e suas percepções a respeito das marcas e dos seu comportamento dentro da 

mídia social.  

_______________  
 
3
 Deloitte Brasil (Deloitte Touche Tohmatsu) – firma membro da Deloitte Touche Tomatsu Limited, no 
Reino Unido, que atua no Brasil desde 1911, prestando serviços de auditoria,consultoria, 
assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária. Disponível 
em:http://www2.deloitte.com/br/pt/footerlinks/about-deloitte.html. Acesso em: 14 nov. 2014. 

http://www2.deloitte.com/br/pt/footerlinks/about-deloitte.html
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Qual o perfil dos consumidores com relação às suas motivações ao curtirem 

uma marca no Facebook dentro no cenário brasileiro? Qual a relação desses 

consumidores com as marcas aqui no Brasil? Além de responder essa pergunta, 

será apresentada a literatura sobre motivação, relacionamento de marca e relação 

com as mídias sociais. 

1.2 OBJETIVOS 

Nesta seção estão expostos o objetivo geral e os objetivos específicos desse 

estudo. 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Investigar uma tipologia de consumidores de acordo com os motivos que os 

levam a “curtirem” uma marca nas mídias sociais, especificamente no Facebook.  

1.2.2  Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Explorar os motivos para o consumidor se relacionar com uma marca no 

Facebook; 

b) Analisar o perfil das marcas que o consumidor curte no Facebook; 

c) Pesquisar as características dos consumidores em cada segmento encontrado 

nas tipologias estudadas. 

 

1.3 JUSTIFICA TEÓRICA 

A motivação está diretamente ligada ao relacionamento do consumidor com a 

marca. Nos últimos tempos essa relação está sendo muito abordada pela sociedade 

devido a maior interação entre as pessoas. No Facebook, a comunicação do 

consumidor com a marca, consiste em “curtir”, “compartilhar” e “comentar” 

publicações. A forma de relacionamento e a intensidade são fatores que determinam 

se as publicações das marcas terão ou não, um maior alcance de consumidores, 
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sendo esta uma das formas de analisar a relação para poder assim traçar uma 

tipologia de consumidores da mídia social, Facebook. 

A motivação e o relacionamento com a marca auxiliam na compreensão dos 

tipos de fãs que podem ser encontrados no Facebook. No estudo da motivação não 

se pode identificar diretamente o fator motivador, sendo assim, a compreensão se 

dá a partir da observação do comportamento dos indivíduos, considerando que a 

busca dos consumidores, não é apenas pelo produto, mais sim por um conjunto de 

características e benefícios. (KARSAKLIAN, 2004; LANCASTER, 1971 apud 

WALLACE, BUIL, Chernatony e HOGAN, 2014). 

Com base nesses comportamentos e indicações é possível identificar 

características que podem diferenciar determinados grupos de consumidores em 

uma mesma mídia social. Por fim, o presente estudo, além de verificar o objetivo 

geral citado, vai ampliar a base de pesquisas relacionadas à motivação, ao 

relacionamento do consumidor e à tipologia, adotando por objeto de estudo os 

consumidores da mídia social, Facebook, canal que se propagou rapidamente nos 

últimos anos. 

1.4 JUSTIFICA PRÁTICA 

As necessidades de conhecimento sobre o público encontrado nas mídias 

sociais bem como a determinação de suas características e ações, são de 

fundamental importância para as empresas que estão presentes neste meio, que é 

altamente competitivo. O relacionamento entre consumidor e marca surgiu pela 

percepção da necessidade de entender melhor a respeito do que leva alguém a 

interagir com a marca. 

Segundo Vivek (2009, p. 86), “o engajamento dos consumidores agrega tanto 

clientes potenciais como os prováveis, através de programas de marketing online e 

offline das organizações.” A pesquisa do autor acrescenta ainda, que proporcionar 

experiências agradáveis aos consumidores favorece a criação de conexões com os 

clientes, além de ser útil para o desenvolvimento de estratégias de marketing que 

ajudem a fortalecer a lealdade dos consumidores.  

 Um dos grandes problemas encontrado nas empresas com relação ao 

relacionamento do consumidor é a popularização do mercado, onde são atendidos 

inúmeros segmentos de consumidores com comportamentos e hábitos distintos 
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(PORTAL DO ADMINISTRADOR, 2014). Possuir uma orientação mais detalhada do 

mercado é o modo mais eficaz de compreender as particularidades de cada 

consumidor.  

A busca pelos benefícios associados às mídias sociais está cada vez maior, 

sendo este o principal elemento que levou as empresas a usarem as mídias para se 

comunicar. Sendo assim entender quais as motivações e características desses 

consumidores auxiliará as empresas a focar melhor em seu público alvo e identificar 

qual o melhor meio de se relacionar com eles (DELLOITE, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 

2 REVISÃO LITERÁRIA 

A revisão da literatura, reunida e discutida a seguir, tem como objetivo inicial 

esclarecer os conceitos de motivação, engajamento, relacionamento de marca, 

mídias sociais e tipologias de consumo.  

2.1 MÍDIAS SOCIAIS 

Novas formas de comunicação surgiram através do mecanismo da internet. A 

mais crescente forma dessa comunicação está sendo feita por intermédio de mídias 

sociais. Segundo Andreas Kaplan e Michael Haenlein (2010) mídias sociais são 

definidas como “um grupo de aplicações para a internet.” Torres (2009) afirma que 

as mídias sociais “são sites da Internet que permitem a criação e compartilhamento 

de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, nas quais o 

consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor da informação.”  

De acordo com Rebaça e Barbosa (2010), “diariamente estamos expostos e 

envolvidos por informações, que chegam atrav s de imagens e sons, os quais 

podem criar e ou mudar atitudes e opiniões das pessoas.” Isso se deve ao efeito dos 

meios de comunicação de massa (MCM) em nossas relações sociais.  

A utilização de mídias sociais pelas empresas não é tão corriqueira e 

padronizada. Nas mídias as interações vão além da promoção ou da propaganda, 

“as empresas devem ouvir tanto quanto falam.” Contudo as mídias sociais trazem 

um benefício fundamental para as empresas, permitem que elas tenham contato 

com o consumidor. Para uma empresa que não está acostumada com essa troca 

bidirecional de informações as mídias podem ser intimidantes. (ARENS, 

SCHAEFER, WEIGOLD, 2013).  

Nas últimas décadas observou-se uma possível alteração no cenário de 

comunicação. Houve o aprimoramento e desenvolvimento de novas mídias o que 

gerou uma grande preocupação entre as marcas existentes no mercado. 

(KOTTLER, 2006). 

No mercado de mídias sociais, onde a transmissão de dados, a rapidez e a 

eficiência de passar informações através da digitação, faz com que a comunicação 

passe a obter um outro valor, considerando-se o mix de marketing. “Como estratégia 

organizacional, a comunicação passou a exigir um maior cuidado, tendo que ser 
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feita de forma mais objetiva e interativa com os consumidores, para que esses 

obtenham a irformação certa” (SHIMP; KOTLER, 2000). 

 Segundo Gabriel (2009), as mídias sociais correspondem a “tecnologias e 

práticas que a sociedade utiliza para o compartilhamento de opiniões, conteúdos, 

experiências, perspectivas e multimídia”. Nomeia-se desta maneira devido ao fato de 

serem sociais, ou seja, “Mídias” são os meios e “Sociais” são relacionamentos e 

abrangem abertamente o compartilhamento de informações entre todas as pessoas.  

Os sites surgiram para permitir a criação de conteúdos, a interação social entre 

usuários e o compartilhamento de informações em diferentes formatos de 

apresentação, surgindo assim as mídias sociais (TELLES, 2010). 

As Mídias sociais utilizam ferramentas configuradas através de sistemas online, 

as quais permitem o compartilhamento de informações em diferentes formatos. O 

que garante a publicação de assuntos de qualquer pessoa a qualquer hora.  

 As primeiras mídias sociais conhecidas surgiram na d cada de 1990, o 

website  ampanha Digital, coloca no ranking algumas das primeiras mídias sociais 

em ordem de lançamento: Classmates (1995), Sixdegrees (1997), Slashdot (1997), 

Asianave (1997), Black Planet (1999), Blogger (1999), Mi gente.com (2000). 

 Ap s os anos 2000, surgiram as mídias sociais digitais do novo milênio. Em 

2001 houve o lançamento da Wikipedia, seguida pelo lançamento do Fotolog (2002), 

Last.fm (2002), LinkedIn (2003), Hi5 (2003), MySpace (2003), Orkut (2004), 

Facebook (2004), Flickr (2004), Vimeo (2004), Youtube (2006), Twitter (2006), 

Tumblr (2007), Foursquare (2009) e Formspring (2009). O website Social Blend, 

acrescentou ao ranking os aplicativos Instagram (2010), Pinterest (2010) e o Google 

+ (2011). As mídias como demonstrado estão em ascensão. 

O ambiente propício para o surgimento de várias mídias sociais digitais veio 

por meio da difusão da banda larga em grande escala e do barateamento do 

hardware (computadores, notebooks, etc), como abordado por Gabriel (2010). A 

partir deste fato, surgiram várias mídias sociais digitais, os números e estatísticas 

começaram a mudar conforme o número de pessoas que se conectam aos sites de 

mídias sociais existentes. Além disso, novas plataformas de redes sociais surgem a 

todo instante. 

As marcas e empresas apontam a importância de desenvolver estratégias para 

a utilização das redes sociais. Telles (2010) afirma que “o marketing digital não é 

absoluto e a integração com as mídias é de suma importância.” Os tipos de 
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comunicação mais tradicionais terão que se integrar ás novas tecnologias para não 

perder espaço no mercado. 

Com base na pesquisa feita pelo Interactive Adversing Bureau (IAB Brasil, 

2011), percebeu-se a evolução do E-commerce (comercio eletrônico, que é a 

compra e venda pela internet). 

 O e-commerce se popularizou ao ponto de qualquer empresa recém criada, 

poder competir na venda de produtos e serviços, tanto em grandes redes quanto 

com os estabelecimentos comerciais que investiram tanto em lojas em localizadas. 

(TORRES, 2010).  

Com isso, ocorreu uma evolução positiva no quadro de usuários de mídias 

sociais, devido à internet ter se tornado mais acessível à população. Segundo Belch 

& Belch (2014), o crescimento inédito da internet e a revolução digital, 

desencadearam mudanças no ambiente de marketing, forçando os anunciantes a 

repensar tudo o que eles fazem. Sendo assim os planos de comunicação de 

marketing devem seguir a mesma evolução da internet.  

 De acordo com Belch & Belch (2014), atualmente existem cerca de 2 bilhões 

de usuários da internet no mundo todo e seu crescimento desde o ano 2000 é 

imenso. A internet possui um alto poder de informações, de dados, produtos, 

marcas. Duas das explicações desse crescimento são o livre acesso á informações 

e a rapidez com que os usuários podem acessar tais dados. 

 O comercio eletrônico vem se tornando muito forte em relação aos usuários e 

consumidores que conseguem encontrar e comprar facilmente produtos pela 

internet.  O fato de que os usuários acessam facilmente a dados e a ascensão que a 

internet vem tendo, fez com que os anunciantes percebessem a possibilidade de 

atingir os seus clientes pela internet. 

A internet torna-se cada vez mais, para os anunciantes, um meio mais rápido 

de obter um feedback direto sobre os planos de comunicação. Além de obter um 

retorno mais rápido dos investimentos em marketing, da satisfação do cliente, é 

também uma ferramenta que agiliza e facilita conhecer as tendências e analisar os 

dados e informaçãoes de seus concorrentes de forma mais certeira. 

Recuero (2011), afirma que “as redes sociais na internet possuem elementos 

que lhe são característicos e geram a compreensão do seu funcionamento.” Acredita 

que os primeiros elementos das redes sociais são atores e que estes elementos são 

fundamentais para que exista uma rede, junto com as interações entre usuários e 
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empresas. Considera também que existe um distanciamento físico, característico do 

suporte tecnológico e dos atores envolvidos e que utilizam uma s rie de elementos 

para construir a sua identidade e se expressar, como a fala, as gírias e a foto 

vinculada ao ator.   

Há um processo constante e permanente de construção e expressão da 

identidade em diferentes espaços da web do qual que o ator participa. A rede   um 

símbolo para apresentar os modelos de conexões entre grupos sociais a partir das 

conexões realizadas pelos atores. Um estudo sobre redes sociais, remete ao fato de 

como as interações realizadas por meio de um computador são capazes de gerar 

fluxos de informações e trocas sociais que venham a impactar as estruturas sociais. 

(RECUERO, 2009). 

 A Online Matters, empresa que presta serviços de web design e de marketing 

on-line, utiliza a definição de mídia social como “qualquer forma de publicação ou 

presença online que possibilita que os usuários realizem conversas multidirecionais 

em um site ou em torno do conteúdo do site.” 

 Sendo assim as mídias sociais possuem um grande campo de 

relacionamento que se da entre os próprios usuários físicos, como também de 

usuários com empresas e vise versa. Tornando-se mais que um meio de 

comunicação, visto que as empresas são beneficiadas ao obter contato direto com 

seus clientes, surgindo assim uma boa oportunidade para um relacionamento entre 

empresas e usuários.  

 As primeiras mídias sociais conhecidas surgiram na d cada de 1990, o 

website  ampanha Digital, coloca no ranking algumas das primeiras mídias sociais 

em ordem de lançamento: Classmates (1995), Sixdegrees (1997), Slashdot (1997), 

Asianave (1997), Black Planet (1999), Blogger (1999), Mi gente.com (2000). 

 Ap s os anos 2000, surgiram as mídias sociais digitais do novo milênio. Em 

2001 houve o lançamento da Wikipedia, seguida pelo lançamento do Fotolog (2002), 

Last.fm (2002), LinkedIn (2003), Hi5 (2003), MySpace (2003), Orkut (2004), 

Facebook (2004), Flickr (2004), Vimeo (2004), Youtube (2006), Twitter (2006), 

Tumblr (2007), Foursquare (2009) e Formspring (2009). O website Social Blend, 

acrescentou ao ranking os aplicativos Instagram (2010), Pinterest (2010) e o Google 

+ (2011). 

  om relação ao mercado consumidor,  az (2010), assegura que “não existe 

melhor pesquisa de mercado do que estar em contato direto com os pr prios 
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consumidores.” Dessa forma, Torres (2009), afirma que “ao pensar em mídias 

sociais digitais, as comunidades são o ponto de partida.” Assim, sites como o 

Facebook , são plataformas que possibilitam, facilitam e potencializam a conexão de 

pessoas e de ferramentas de armazenamento e compartilhamento que alavancam o 

volume de mídias sociais. 

Dentre os websites que se encaixam na plataforma de mídia social existem 

aqueles que são totalmente dedicados à interação com o usuário, que impulsionam 

o engajamento, a interatividade e consequentemente o acesso aos públicos alvos de 

cada setor, por meio de propagandas, relações públicas e ferramentas de 

comunicação integrada de marketing.  

 A forma como são analisadas as mídias sociais ajudam a empresas a obter 

um feedback e utilizar este para melhorias no relacionamento entre consumidor e 

marca. 

 

2.1.1  Facebook 

O Facebook é uma das plataformas que possibilitam a conexão de pessoas, assim 

como de armazenamento e compartilhamento de informações na rede (TELLES, 

2014) 

O Facebook foi um sistema criado por um estudante da universidade de 

Harvard, o americano Mark Zuckerberg. O foco inicial do Facebook era criar uma 

rede de contatos entre os jovens da Universidade. O objetivo era para manter 

contato, visto que no momento em que os alunos saem das escolas e ingressam nas 

Faculdades, o que nos Estados Unidos pode representar uma mudança de cidade e 

novos tipos de relações sociais, as relações antigas se perdem. Somente estudantes 

da instituição poderiam entrar no sistema, ou seja, inicialmente, em 2004, o sistema 

estava disponível apenas para os alunos de Harvard, sendo aberto logo depois, em 

2005, para as escolas secundárias. (Facebook, 2014). 

O Facebook é um fórum para ver e ser visto. Cada usuário pode publicar 

atividades diárias e eventos importantes que estão acontecendo, disponibilizado a 

imagem ou informação para seus amigos cadastrados. Isto simplifica a necessidade 

de precisar repetir a mesma informação em múltiplos e-mails. (STRAUS & FROST, 

2013). 
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Essa mídia digital possui diversas ferramentas de interação que permitem que 

os membros se comuniquem, expressem e compartilhem pensamentos, idéias e 

opiniões. O uso destas ferramentas, torna possível criar e fortalecer conexões entre 

as pessoas e as comunidades de marcas. Al m disso, as diferentes funções destas 

ferramentas podem proporcionar tipos de experiências distintos para os membros, o 

que pode favorecer ou não o engajamento online.  

 De acordo com Facebook (2014), o botão de curtir   um recurso onde os 

usuários podem gostar de certos conte dos, tais como, atualizações de status, 

comentários, fotos, links compartilhados por amigos, e propagandas. Segundo o 

Quick Sprout, é o recurso mais utilizado entre todas as mídias sociais digitais, com 

mais de 500 milhões de “curtidas” por dia. 

O Facebook pode ser utilizado como uma importante ferramenta estrat gica 

de marketing e publicidade para atingir os usuários.A maneira mais comum de se 

divulgar   criando uma página, uma esp cie de perfil criado para expor produtos, 

marcas e personalidades, permitindo que administradores e usuários possam 

interagir com o conte do.   possível adicionar fotos, vídeos e conte dos extras e os 

usuários podem comentar e dizer se “curtiram” as postagens. (FACEBOOK, 2014) 

As empresas podem criar seu pr prio aplicativo, para dessa forma divulgar 

um produto e criar uma identificação com o consumidor. O Facebook funciona 

através de perfis e fan pages de comunidades, onde o usuário pode acrescentar 

vários tipos de ferramentas. O sistema é percebido como sendo um dos mais 

privados das redes sociais, visto que somente usuários que são aceitos podem ver 

as publicações. 

Essa mídia social se tornou importante para as fan pages criadas, pois muitas 

estão relacionadas a marcas de produtos que são utilizadas todos os dias pelos 

usuários cadastrados. Seguindo essa linha em que a marca está visível para o seu 

consumidor 24 horas por dia, o Facebook é uma ferramenta essencial para as 

empresas postando novas informações, fotos, vídeos, promoções da marca, novos 

produtos, permitindo assim que o seu cliente esteja atualizado diante das novidades 

da marca. A mídia oferece vários recursos para comercializar produtos e serviços 

bem como sites das marcas em páginas da web. (BELCH & BELCH, 2013) 

Segundo Telles (2010), “a atividade consistente e o compartilhamento ativo 

de informações, como por exemplo, responder mensagens que os clientes 

comentam nas fan pages são essenciais para o sucesso do Facebook.” Os Anúncios 
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do Facebook possibilitam a capacidade de atingir um nicho de mercado com base 

nos fatores de idade, sexo, localização, interesses e muito mais. 

O Facebook oferece o botão “compartilhar” onde os usuários podem utilizar 

para estarem promovendo a marca em sua própria fan page.  

Telles (2010) apresenta as bases de marketing no Facebook: 

− Criar um perfil, onde o mesmo é a marca em si, no qual possa partilhar a 

história do produto ou serviço;  

− Promover acontecimentos que sejam dedicados para postar eventos de 

marketing, levando notícias da empresa para seus clientes e parceiros;  

− Enviar mensagens e realizar pesquisas que podem estar voltadas para o 

seu mercado-alvo com essa oferta. Assim o feedback pode ser adquirido 

em poucas horas;  

− Criar uma estratégia de marketing para atrair fãs para a fan page, promover 

a página dentro e fora do Facebook e compartilhar a página do Facebook 

com outros sites. 

 

Em 2011 o Facebook lançou o Facebook Messenger para celulares, esse 

aplicativo permite conversas atrav s de mensagens, de modo que sejam enviadas e 

recebidas com notificações na página pessoal. Em 2012 foi lançado tamb m o 

Facebook Messenger para Windows Desktop, para o sistema operacional Windows 

7. Desta forma os usuários da plataforma, podem acessar de qualquer lugar tanto o 

Facebook e outras midias. (FACEBOOK, 2014) 

Diante dos fatos referentes à essa mídia social, verifica-se que o 

comprometimento cognitivo e afetivo do cliente com a marca personificada por um 

site, conforme descrição feita por Mollen e  ilson (2010), se confirma. Para que haja 

este comprometimento, o consumidor al m de admirar a marca, precisa confiar e se 

identificar com ela. 

Embora as empresas reconheçam que os usuários do Facebook representam 

uma oportunidade de marketing, pouco se sabe sobre os tipos de consumidores que 

curtem suas marcas. O estudo aqui apresentado explora uma tipologia de 

consumidores, elaborada a partir de uma amostra de usuários que “curtem” marcas 

no Facebook. Com base nas motivações de “ urtir” a marca, por fidelidade, por 

amor, por ser uma marcas de auto-expressão, ou pelo boca a boca, serão os 

parâmetros usados para sugerir as tipologias de fãs. Os resultados neste estudo 
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exploratório irão identificar diferentes os tipos de fãs e fornecer informações para 

empresas de como tornar esses consumidores engajados, compartihando e curtindo 

posts em suas timelines. (WALLACE, BUIL, CHERNATONY E HOGAN, 2014). 

 

2.2 MOTIVAÇÃO 

Motivação é o que impulsiona as pessoas. Para Sheth, Mittal; e Newman, 

(2001), a motivação “  um estado de movimento ou excitação que incentiva o 

comportamento de um indivíduo em direção a um objetivo-alvo.” Pesquisar sobre 

motivação é entender por que os consumidores fazem o que fazem.  

 Segundo Solomon (2008), "a motivação faz referência aos processos que 

fazem com que as pessoas se comportem da forma que se comportam”, ela está 

ligada aos desejos, necessidades e vontades do ser humano. De acordo com 

Blackwell et al (2005), em algumas ocasiões a motivação do ser humano é orientada 

por uma única necessidade, já em outras é definida por várias necessidades ao 

mesmo tempo, o que torna o processo complexo. Por esse motivo, analisando os 

seres humanos como consumidores ativos, observamos que eles tendem a priorizar 

determinadas carências em um momento em particular, isso faz com que o 

pesquisador ou profissional de marketing compreenda essas prioridades e então 

passar ao consumidor de maneira de satisfazer essas necessidades. 

 A motivação pode ser despertada por uma necessidade, podendo ser 

classificada como:  

a) Utilitária, quando visa algum benefício prático, com objetivos tangíveis dos 

produtos ou serviços; 

b) Hedônica quando envolve respostas subjetivas, emocionais, buscando 

satisfazer necessidades de auto-estima, estéticas e/ou fantasias;  

c) Ambas.  

 

“Essa necessidade, uma vez percebida, cria um estado de tensão no 

consumidor, que passa a ser uma meta no sentido de levá-lo a agir para diminuir ou 

eliminar essa necessidade.” (SOLOMON, 1996,).  

 Levando em consideração sobre a necessidade pessoal faz-se uma analogia 

com a pirâmide motivacional de Maslow, que em 1943, criou uma teoria que 
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determina que os indivíduos possuem cinco níveis de necessidades. As explicações 

de Lopes (1980) sobre as necessidades listadas por Maslow, seguindo a ordem da 

base para o topo da pirâmide, são: fisiológicas (motivos primários naturais), de 

segurança (estar protegido contra ameaças), sociais (afeição, amizade, afiliação), de 

ego (prestígio, status, auto-respeito) e auto-realização (pleno desenvolvimento de 

todas as potencialidades do indivíduo).  

 Quando estudada esta hierarquia, percebe-se que, “à medida que um nível 

mais básico de necessidade vai sendo parcialmente satisfeito, surge uma motivação 

no indivíduo para que ele satisfaça um nível superior.” (S HIFFMAN; KANUK, 1997, 

p.134). Associar uma marca ou um produto que atenda as necessidades primárias 

com satisfação e as necessidades secundárias como fonte de realização pessoal, 

desperta uma motivação no consumidor maior pelo consumo do produto ou da 

marca especificamente. 

Quando uma necessidade não é satisfeita, o indivíduo tem a ânsia de atendê-

la e é neste período que surge a motivação, que de acordo com Schiffman e Kanuk 

(1997)  uma força interna é o que vai mover um indivíduo a realizar uma ação. 

 Entretanto, a motivação se constitui de um processo com várias etapas que 

vão sendo construídas até o ato da compra. O inicio do processo se dá pela 

identificação das necessidades ou desejos não satisfeitos, os quais irão gerar um 

estado de tensão. É exercido um empurrão para o indivíduo se engajar em um 

comportamento, com o qual ele espera que sua necessidade/desejo seja atendida. 

O alcance dos objetivos depende das ações que os consumidores têm. Já as ações 

das pessoas, por sua vez, são influenciadas/selecionadas com base nos processos 

de pensamento, cognição e o aprendizado adquirido anteriormente. (SCHIFFMAN; 

KANUK, 1997).  

 O estudo da motivação está intrinsecamente ligado ao comportamento do 

consumidor. A motivação não pode ser identificada diretamente, sendo assim, sua 

compreensão dar-se a partir da observação do comportamento dos indivíduos 

(KARSAKLIAN, 2004).  

Quando os consumidores buscam um produto, não o procuram simplesmente, 

mas sim um conjunto de características e benefícios (LANCASTER, 1971 apud 

WALLACE, BUIL, CHERNATONY E HOGAN, 2014).  

Estas motivações podem ser diferentes de um indivíduo para outro, mas 

também para o mesmo indivíduo, dependendo das circunstâncias, visto que além da 
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compra em si, o consumidor se motiva por diversos motivos. Esse tipo de 

investigação tem início quando uma necessidade é ativada e o consumidor fica com 

desejo de satisfazê-la. (SOLOMON, 2002). 

Levando em consideração outros aspectos da motivação, identifica-se que a 

motivação leva ao alcance geral de metas, independentemente de haver a 

necessidade de compra. Sendo assim, segundo o trabalho de Vallacher e Wegner 

(1987 apud MUNIZ e ROCHA, 2011), sobre a teoria da identificação da ação da 

psicologia.  

 

O individuo possui uma representação mental de suas metas e do 
comportamento correto para alcançá-las, com base em uma identidade 
projetada de si mesmo. Quanto mais forte a identidade estruturada para 
esse indivíduo, maior a chance de manter seu comportamento na direção 
correto com base nos motivos por ele escolhido tendo assim menor risco de 
acontecerem comportamentos inconsistentes e impulsivos. (VALLACHER; 
WEGNER,1987 apud MUNIZ e ROCHA, 2011). 

 

De acordo com Holbrook e Hirschman (1982), os estudos sobre 

comportamento do consumidor passaram de uma abordagem do consumo como 

uma escolha racional para uma visão experiencial.  

  

O consumo racional está relacionado à aquisição de produtos levando em 
conta seus aspectos funcionais. O consumo hedônico está relacionado aos 
aspectos multissensoriais, fantasiosos e emotivos da experiência de alguém 
com produtos (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982).  

 

Percebe-se que a relação do consumidor com as necessidades e motivações, 

deixou de levar em consideração apenas o aspecto racional na hora do consumo e 

passou a ponderar também os aspectos sensorias e intangíveis, a relação de 

consumo está mais emotiva do que racional.  

  Cosmides e Tobby (2000), afirmam que a emoção pode muitas vezes 

direcionar as atividades e as interações a surgirem percepções, motivações e metas. 

Sendo que a emoção influencia as metas, e a perseguição dessas metas leva a 

emoções específicas de acordo com cada indivíduo. (COHEN et al., 2008).  

Outros trabalhos ainda abordam a motivação como tendo origem na 

percepção de facilidade versus dificuldade para que a meta seja atingida, o que 

deriva da visão que o consumidor tem de suas habilidades e sua capacidade de 

auto-controle para chegar lá. (BAGOZZI e DHOLAKIA, 1999; VOHS et al., 2008). 
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Os Pesquisadores procuram mapear as motivações e suas origens, enquanto 

que os profissionais de marketing buscam entender quais as metas do consumidor 

(estado final desejado), para que possam criar produtos e serviços que forneçam os 

benefícios desejados. Quanto mais adequada a compreensão da necessidade, 

maior a possibilidade de gerar um bom grau de excitação, um impulso maior que 

influenciará o consumidor e o direcionará para aquela empresa/ marca em especial. 

(SOLOMON, 2008). 

Para Aaker e McLoughlin (2007),  

 

As motivações ajudam a definir a estratégia do negócio, baseando-se no 
próprio posicionamento de mercado”. Em  ltima análise, motivações podem 
até não definir a estratégia, mas representam dimensões onde uma 
performance adequada é requerida, ou a batalha estará perdida. (AACKER; 
MCLOUGHLIN (2007, p. 88). 

 

 Estudos realizados sobre motivação apontam que as pessoas precisam 

conhecer suas necessidades e para só assim satisfazê-las, assim nasce a 

motivação.  Fran Christy em seu estudo realizado sobre os Segredos da Motivação 

publicado em artigo dos Sonhos Estratégicos aponta que as teorias de motivação 

estudadas por ela não obtiveram êxito ao explicar o comportamento motivacional 

das pessoas já que as pessoas possuem opiniões diferentes sendo que há aqueles 

que agem de racionalmente e outros emocionalmente. Logo, algo que pode motivar 

uma pessoa hoje pode não motivá-la futuramente. 

 De acordo com a pesquisa estudada para a realização deste trabalho, 

publicada pelo Journal Adivertising, a motivação está relacionada ao “curtir” as 

marcas em mídias sociais. Consumidores passam a curtir de acordo com o seu auto 

conceito, amor á marca, fidelização e até através de opiniões externas, como a de 

amigos, por exemplo, assim podendo identificar qual a motivação. 

 

2.3 RELACIONAMENTO ENTRE CONSUMIDOR E MARCA 

O relacionamento entre uma empresa ou marca e seus consumidores, atuais 

e potenciais, tem como objetivo aumentar a percepção do valor da marca e a 

rentabilidade da empresa ao longo do tempo, através de estratégias que visam 

benefícios para ambos.“Nos últimos anos o relacionamento entre o consumidor e 

marca ficou próximo. As empresas buscam sempre atrair e reter os seus 
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consumidores, com base no seu bom relacionamento com eles” (MCKENNA, 1992 

p.90).  

Sendo assim, a principal tarefa de marcas é fidelizar os clientes, mantendo 

uma base de relacionamento duradoura, não pensando exclusivamente em só 

vender produtos, pois vender uma única vez o produto não o torna um consumidor 

fiel mas sim em gerar uma confiança garantindo a venda sempre. 

O relacionamento com marcas tem sido tratado como um fenômeno 
complexo que aborda desde características do contexto em que a marca é 
exposta e desta forma, desencadeia o processo de significação da marca, 
até a avaliação dos efeitos psicológicos, como atitudes e comportamentais. 
(MACINNIS; PARK; PRIESTER, 2009 apud FRANCISCO MAFFEZZOLLI, 
RIBEIRO, SEMPREBOM, PRADO, FABRIS e LIMA, 2010). 

Segundo Algesheimer, Dholakia e Herrmann (2005), a qualidade do 

relacionamento com a marca   “o nível em que o consumidor vê a marca como 

parceiro satisfat rio em um relacionamento com ela”. Sendo que não é apenas como 

o consumidor irá ver a marca, mais também como a marca vê o consumidor. A 

maneira como a marca é apresentada para seu público vai garantir essa relação. 

 A massificação do mercado é uma das dificuldades enfrentadas pelas 

empresas, que se esforçam para compreender os distintos comportamentos e 

hábitos, buscando maneiras diferenciadas para atender cada um dos consumidores.  

Entretanto, parece que a verdadeira orientação do mercado é o modo como as 

empresas tratam o consumidor, determinando em grande parte o êxito ou fracasso 

da estratégia de relacionamento. (GRÖNROOS, 2000; BRETZKE, 2000; HILL e 

JONES, 1998; PEPPERS e ROGERS, 1997; BERRY, 1995, 1983). 

Muitas empresas chamam a atenção para a necessidade em que os gerentes 

de marcas tenham compreensão das bases principais para um diálogo que pode 

levar a relacionamentos mais fortes com os consumidores, sendo que por sua vez, 

promove as fundações para as comunidades virtuais de marca. (MCWILLIAN, 2000). 

“A lealdade entre consumidor e marca favorece o estabelecimento de um vínculo de 

relacionamento com a marca aonde a mesma se torna uma forma de expressão da 

personalidade do consumidor” (AAKER, 1998).  

No campo acadêmico, as prioridades de pesquisa declaradas pelo Marketing 

Science Institute nos biênios 2006 -2008 e 2008-2010 chamam, respectivamente, 

pelo estudo do consumidor conectado e do processo de comunicação de par para 

par no ambiente digital, assim como suas influências nas decisões de compra.  
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Além destas possibilidades de abordagens, o contexto sócio-cultural também 

exerce um importante reforço na relação do consumidor com marcas, sendo este 

representado pela idade, ciclo de vida, redes familiares e sociais, gênero e cultura. 

Segundo Holbrook (1993), “estes fatores podem influenciar sistematicamente a força 

pela qual o relacionamento é orientado.”  

Pouco mais de uma década, após a proposta conceitual de Fournier (1998) 

sobre o Brand Relationship Qualit (BRQ)4, a autora segue com refinamentos no 

desenvolvimento da teoria na área e enfatiza a proeminência de estudos que 

demonstrem as particularidades das relações entre consumidor e marcas 

consumidas, e que evidenciem formas de medida de cada constructo utilizado para 

a compreensão deste fenômeno. (FOURNIER, 2009).  

Fournier (2009) complementa que “devido a diversidade de relacionamentos 

que podem ser encontrados no BRQ, estes podem auxiliar na qualificação dos tipos 

de relacionamentos que são articulados”. Ainda segundo a autora, “os 

relacionamentos são propositais, apresentam grande diversidade na forma como 

são construídos e são dinâmicos.” Neste contexto, como forma de encorajar estudos 

futuros, Fournier (2009), destaca “a necessidade de maior esforço em formas de 

medida e de aplicação de constructos que ofereçam maior explicação das respostas 

do consumidor no contexto prático.”  

Sendo assim, novas dimensões devem ser exploradas, a fim de compreender 

o relacionamento consumidor-marca. O modelo de Fournier (1998) propõe “a partir 

da natureza das relações humanas, uma análise sobre elementos como por exemplo 

a interdependência, a intimidade e a autoconexão, com as marcas consumidas.” A 

autora também contempla a dimensão amor/paixão, onde existe um caráter afetivo 

como apoio da resposta do consumidor.  

 O relacionamento com a marca pode ainda ativar uma conexão maior com os 

consumidores, que ultrapassa o consumo, a chamada autoconexão. Esse termo se 

refere,  

_______________  
 
4
 Brand Relationship (BRQ) – modelo conceitual proposto por Fournier (1998), basicamente se refere 

à capacidade da marca em manter relação com o consumidor por meio de compartilhamento. 
Destaca  três tipos de ligações: (1) Ligações afetivas e sócio-emotivas (amor/paixão e autoconexão); 
(2) Ligações comportamentais (interdependência e comprometimento); e (3) Ligações cognitivas 
(intimidade e parceria). Disponivel em:http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2012_MKT717.pdf. Acesso 
em: 14 nov. 2014. 
 

http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2012_MKT717.pdf
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“ao grau em que o relacionamento com a marca dá suporte à metas, tarefas 
e temas da vida do consumidor e ou ajuda a expressar seus conceitos reais, 
desejados, ou coletivos, indica texto origndo uma ativação de um sistema 
de conexão pessoal.” (FOURNIER, 1998)  

 

Thorbjornsen et al (2002) complementam a definição do termo como sendo “a 

capacidade de identificação que o consumidor estabelece com a marca e com o 

significado que esta ligação expressa na vida do consumidor.” Sendo assim, a 

autoconexão com marca é aquilo que a mesma passa a representar para o 

consumidor, criando uma ligação que expressa o que o consumidor é ou o que ele 

deseja ser. 

Escalas (1996) reforça sobre a teoria de autoconexão de que ela é formada 

quando os consumidores atribuem significados especiais para as marcas, com o 

intuito de atender um tipo de meta relacionada ao autoconceito, ou até mesmo como 

criar uma autoimagem, representando partes de si mesmo, desejando assim mostrar 

aos outros de seu convívio, e até estabelecendo laços sociais. 

“A conexão com as marcas pode ser compreendida quando a marca auxilia o 

consumidor a alcançar metas que são motivadas pelo seu eu” (ESCALAS; BETMAN, 

2005).  

Esta dimensão incorpora ainda a perspectiva dos estilos de conexão 

(attachment styles), que, além de tratar da natureza do relacionamento, rememora 

aspectos que estão associados à história que o consumidor pode ter nos seus 

diversos relacionamentos com marcas.  

Entender a estrutura cognitiva de metas do consumidor estabelecendo altos 

níveis de autoconexão com a marca permite que as empresas desenvolvam 

estratégias mais eficazes de segmentação, posicionamento e comunicação como 

público, obtendo assim as diversas vantagens oriundas da conexão entre 

autoconceito do consumidor e marca. 

De acordo com Bagozzi e Dholakia (1999) os consumidores efetuam suas 

compras para produzir um estado ou meta final. Os autores argumentam ainda que 

as metas não estão limitadas a estados finais, podendo abranger experiências, 

seqüências de acontecimentos interconectados e processos em andamento. Desta 

forma, as metas estão relacionadas à conexão da marca com o consumidor na 

medida em que são alcançadas pelo consumo. 
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 As empresas têm desenvolvido estratégias com a principal finalidade de 

aproximar e engajar o maior número de consumidores possíveis, principalmente por 

meio de mídias sociais digitais, que são consideradas como um ambiente bastante 

favorável para esse tipo de prática, devido ao grande volume de informações que 

são trocadas instantaneamente pelo mundo.  

Algesheimer et. al. (2005, p. 87), define o termo engajamento de marca como 

“influências positivas de identificação com a comunidade de marca, através da 

motivação intrínseca do consumidor para interagir e cooperar com os outros 

membros”.  

O objetivo não é apenas o de se aproximar, as empresas buscam criar 

engajamento dos consumidores, ou seja, envolver, ocupar e interessar os mesmos 

em algo, de forma que gere uma atração especial de acordo com o valor percebido 

de marca. Além disso, consumidores com maior Brand Engagement, com um 

produto ou marca, tendem a defendê-los perante os outros, gerando percepções e 

buzz marketing positivos, tanto no ambiente online como no offline.  

Higgins e Scholer (2009) reformularam o conceito apresentado (Higgins 

2006), do que é ser engajado, de modo a afirmarem que “quanto maior o valor 

percebido pelo indivíduo, maior é a proximidade dele durante o engajamento.” Para 

esses autores, engajamento seria “um estado de envolvimento e total absorção em 

algo, o que gera uma atração especial ou força de repulsão. Os indivíduos mais 

engajados se aproximam ou repelem um alvo, dependendo do valor adicionado ou 

subtraído dele”.   

Para empresas de serviços, Patterson, Yu e Ruyter (2006 apud MARRA E 

DACENA, 2012), criaram um conceito bem amplo, que define o engajamento do 

cliente como sendo “o nível de presença física, cognitiva e emocional do cliente na 

sua relação com uma empresa de serviço”.   

Para Bowden (2009), engajamento do cliente se trata de um “processo 

psicológico, baseado em mecanismos focados no resultado de fidelização de novos 

clientes e a posterior lealdade do cliente com a empresa de serviço.”  

Abdul-Ghani et al.(2010 apud MARRA e DACENA 2012), em seu estudo, 

definiu que “para que haja engajamento, é necessário que o consumidor esteja 

conectado a uma mídia específica.” Gambetti e Graffigna (2010 apud Camargo 

Filho), não criaram um conceito específico, mas seu estudo argumentam sobre 

formas de engajamento com base no marketing, voltadas para o consumidor, cliente, 
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marca, propaganda e mídia. Já Calder e Malthouse (2010), consideram que este 

engajamento “é uma experiência motivacional ocorrida através de uma mídia 

específica.” Já Philips e McQuarrie (2010), centram-se na propaganda e defendem 

que “criar modos de engajamento é o mesmo que criar rotas para a persuasão.” 

Os consumidores tendem a falar livremente ao usar a palavra amor em 

referência a produtos comerciais. Como tal, muito caso de amor à marca não serão 

totalmente análogos ao das formas mais fortes de amor interpessoal. (AHUVIA, 

1993, 2005B; OLIVER, 1999; SHIMP E MADDEN, 1988 apud CLEMENTE, 2013). 

Amor à marca e a satisfação são diferentes construções. Em consonância 

com o pensamento de Fournier e Mick (1999 apud FANTINI, GOLÇALVES E SOUKI, 

2011), o amor a marca é conceituado como “um modo de satisfação, ou seja, uma 

resposta experimentada por alguns, mas não por todos os consumidores satisfeitos.” 

Em primeiro lugar, enquanto a satisfação geralmente é conceituada como um 

julgamento cognitivo, o amor à marca tem um apelo afetivo muito mais forte. Em 

segundo lugar, ao passo que a satisfação é tipicamente considerada um resultado 

específico da transação, o amor à marca, muitas vezes, é o resultado da relação de 

longo prazo do consumidor com a marca. Em terceiro lugar, enquanto a satisfação 

está frequentemente ligada ao paradigma da expectativa e da desconfirmação, o 

amor à marca não exige nem a expectativa nem desconfirmação (por exemplo, as 

experiências do consumidor). 

Por fim, o amor à marca, inclui uma disposição para declarar amor (por 

exemplo: "Eu amo essa marca!") e envolve também a integração do consumidor a 

esta marca o que permite assim conhecer a identidade do consumidor.  

O amor à marca também é diferente do simples gostar da marca. O suporte 

para este entedimento vem de uma pesquisa que demonstra que o amor 

interpessoal não é apenas uma forma mais intensa de gosto interpessoal, mas 

também uma construção conceitual e empiricamente distinta (a exemplo de estudos 

realizados por Seligman, Fazio e Zanna, 1980; Sternberg, 1987).  

O amor á marca trata de uma integração da marca para criar uma identidade 

ao consumidor. Tais assimilações não precisam apresentar na marca um simples 

efeito. Devido ao fato de o amor a marca ser conceituado como um modo de 

satisfação, o seu limite inferior é definido simplesmente como a ausência desta 

resposta emocional (por exemplo, o consumidor está satisfeito em um nível 

cognitivo, mas "não tem sentimentos particulares" para a marca de referência). 
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Portanto, ao contrário das conceituações de simples afeto, o amor à marca opõe-se 

a sentimentos negativos para a marca (por exemplo, "não gostar", "ódio"). 

A marca deve se adaptar para a realidade atual, sendo uma necessidade que 

proporciona a reciclagem do amor e a conquista de novos consumidores, evitando a 

sua reclusão. Assim as mídias sociais trazem um suporte para essa relação marca e 

consumidor. As empresas passam a utilizar as mídias para estreitar esse 

relacionamento consumidor e marca. Logo os consumidores também passam a 

utilizá las para divulger sua experiencias pessoais e opinioes relacionadas as 

marcas.  

O relacionamento entre consumidor e marca dentro das mídias sociais está 

cada vez mais comum, sendo necessário que as marcas se apresentem de forma a 

interagir mais e melhor com o seu consumidor, pois hoje as mídias sociais são um 

dos principais meios de comunicação entre a empresa e o consumidor. 

As expectativas dos consumidores são formadas por experiências de compra, 

recomendações de amigos, informações encontradas na internet. O consumidor 

pode estar satisfeito ou insatisfeito expõem seus sentimentos no Twitter, Facebook 

ou Youtube. 

 

2.4 TIPOLOGIAS DE CONSUMO 

Tipologias de consumo não são uma novidade na literatura de 

comportamento do consumidor e marketing, tanto internacionalmente, quanto 

nacionalmente. (HOLT, 1995 apud HASTREITER, MARCHETTI e PRADO, 2000).  

Pode-se considerar que tipologias são estudos que procuram classificar 

consumidores de acordo com o seu comportamento em relação a algo já pré-

estabelecido. Para o campo de estudos do consumidor, as tipologias fazem parte 

das etapas do processo de decisão como dimensões de classificação, onde a busca 

por informações é a principal etapa (THALER, 1985; SCHMITT et al, 1988 apud 

LUCIAN, BASTOS, MAIA).   

Segundo Holt (1995 apud MUNIZ e ROCHA, 2011), a tipologia de 

consumidores apoia, no sentido de representar a variedade de modos pelos quais os 

consumidores interagem com objetos de consumo. É importante, para o avanço da 

teoria e direcionamento de futuras pesquisas, o exercício de desenvolvimento de 
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tipologias baseadas no comportamento do consumidor em segmentos específicos. A 

compreensão do consumidor e da gradação de seu comportamento neste caso tem 

muito a agregar ao marketing de serviços e de experiências. 

 Douma (2008 apud WALLACE; BUIL; CHERNATONY e HOGAN, 2014) 

apresenta uma tipologia de fãs no Facebook através da investigação do nível de 

interação com página do Facebook da marca. Descreve que a maioria dos fãs como 

“entusiastas” querem “um Facebook ativo em seu perfil”. Esses tipos de fãs querem 

que todos saibam que curtem a página de uma marca. Há grupos de fãs que são os 

“advogados”, que participam regularmente na página da marca através de 

comentários e feedback. Tamb m há os “influenciadores” que são os fãs que estão 

ativos na criação de conteúdo e são fãs críticos da página do Facebook. No entanto, 

estas são tipologias com base em inferências a partir de observações do Facebook. 

 A tipologia do cliente, segundo Kassen (1992), se define de acordo com o 

volume de informações, o potencial de compra e a predisposição do cliente á 

compram, classificando-os: suspects, que são pessoas ou empresas possíveis 

compradores, e os prospects, são pessoas ou empresas que podem se beneficiar do 

produto ou serviço e tem potencial financeiro e poder de decisão de compra. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

“Metodologia é o instrumento pelo qual a apuração do problema é concedida, 

assim sendo, a metodologia utilizada, seja alcançada, esta utilização não acusa o 

fim do procurado, e sim um meio para chegar ao objetivo.” (MALHOTRA, 2006). 

Para Malhotra (2006),  

 

A pesquisa de marketing inclui identificar, coletar, analisar e disseminar 
informações de cada fase do processo de pesquisa. Idenficando e definindo 
o problema da pesquisa de mercado, para em seguida determinar as 
informações necessárias para investiga-lo. (MALHOTRA, 2006) 

 

O problema de pesquisa envolve a verificação dos motivos que levam uma 

pessoa a curtir uma marca na mídia social Facebook. Logo a definição desse 

problema é investigar uma tipologia de consumidores através de três etapas. A fase 

preparatória se utiliza de uma pesquisa exploratória com técnicas de análises 
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qualitativas, essa fase se subdivide em duas etapas, a primeira envolve um  focus 

group com os consumidores, verificando se os conceitos e gerando itens para as 

mensurações dos consumidores. A segunda etapa envolve uma entrevista em 

profundidade com especialista na área de markerting digital, envolvendo as análises 

relacionadas aos usuários das mídias sociais. Já a terceira etapa da pesquisa é 

conclusiva e foram utilizados métodos quantitativos, realizada por meio de um 

survey5, que conforme Malhotra (2006 p.141) “consiste em apresentar um 

questionário estruturado, para uma amostra da população e destinado para 

obtenção de dados primários.”  

De acordo com o objetivo geral estabelecido, a pesquisa busca investigar a 

tipologia de consumidores de acordo com os motivos que os levam a “curtirem” uma 

marca nas mídias sociais, especificamente no Facebook, e juntamente explorar os 

motivos que levam o consumidor se relacionar com uma marca. Desta forma, o 

estudo visa analisar o perfil dos consumidores, pesquisando também quais as 

características das marcas curtidas, de acordo com cada segmento encontrado nas 

tipologias, que fazem com que as empresas planejem os conteúdos com base no 

que os consumidores curtem. 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

. A fase exploratória da pesquisa foi dividida em duas etapas de análises 

qualitativas, um focus group com consumidores e pesquisa em profundidade com 

especialista. A pesquisa exploratória é um método de análise que visa uma melhor 

compreensão da situação-problema para o pesquisador. Na pesquisa exploratória a 

concepção das informações é dada de forma mais ampla. É um processo de 

pesquisa mais flexível com questionários semi ou não estruturados (Malhotra, 2006, 

p. 61). 

A técnica pesquisa qualitativa, de acordo com Malhotra (2006), “  um m todo 

de pesquisa exploratória que se baseia em pequenas amostras que propiciam 

percepções e compreensões sobre o contexto do problema.” O objetivo nesta fase, 

também é gerar os indicativos a serem utilizados na fase descritiva da pesquisa.  

_______________  
 
5
 Survey – método de pesquisa quantitativa. 
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Na primeira etapa qualitativa, para atender aos objetivos, adotou-se a 

realização de um focus group com consumidores que utilizam a internet e possuem 

Facebook. Segundo Malhotra (2006) um focus group é uma entrevista realizada de 

maneira não estruturada por um moderador, junto a um pequeno grupo de 

respondentes. “O objetivo principal é obter uma visão mais aprofundada a respeito 

do problema de pesquisa do pesquisador” (Malhotra, 2010). 

A segunda etapa qualitativa foi à entrevista em profundidade que consiste em 

uma pesquisa não estruturada, direta, para obter informações de maneira 

individualmente (Malhotra, 2006 p. 121). Para melhor entendimento da pesquisa foi 

feita uma entrevista em profundidade com um especialista do mercado de marketing 

digital. 

A terceira etapa caracteriza-se como sendo descritiva, pois busca identificar a 

relação entre consumidor e marcas nas mídias sociais e verificar se a comunicação 

dessas marcas são considerada estrat gicas em relação aos conceitos estudados.  

A pesquisa descritiva tem como objetivo principal a descrever as características 

de determinada população ou fen meno de relação entre as variáveis, sendo a 

coleta de dados por meio de questionário e de observação, uma de suas 

características mais expressivas. (GIL, 2002). 

Na pesquisa quantitativa, Vieira (2002) destaca que “as pesquisas descritivas 

podem se interessar pelas relações entre as variáveis, se aproximando desta forma, 

das pesquisas experimentais.” A pesquisa descritiva expõe as características de 

determinada população ou fenômeno, mas não tem o compromisso de explicar os 

fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação.  

Segundo Martinelli (1994) “a abordagem quantitativa quando não exclusiva, 

serve de fundamento para o conhecimento produzido pela pesquisa.” Para muitos 

autores a pesquisa quantitativa não deve ser oposta à pesquisa qualitativa, mas 

ambas devem sinergicamente convergir na complementaridade mútua. 

 

3.2 MÉTODOS DE COLETA 

Na fase preparatória exploratória, a etapa qualitativa, o focus group foi 

realizada com os homens e durou em torno de 32 minutos, e ocorreu no dia 29 de 

setembro de 2014, no grupo das mulheres o grupo focal durou em torno de 35 
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minutos e ocorreu no dia 01 de outubro de 2014. Ambas as entrevistas foram 

utilizadas com um roteiro semi-estruturadas (Apêndice I), usado para conduzir as 

entrevistas, variando o uso conforme o decorrer da conversa.  

Os grupos focais foram realizados com o auxilio de gravador, para que 

posteriormente os áudios das sessões fossem analisados, avaliando-se as diversas 

falas dos entrevistados. Contou também com um auxilio de um moderador que 

estabeleceu as relações entre os participantes, para manter a discussão ativa, 

motivando os respondentes á trazerem suas opiniões mais reservadas.  

A entrevista em profundidade com o profissional do mercado de marketing 

digital teve duração de 25 minutos, e foi realizada através da plataforma Skype, no 

dia 08 de outubro de 2014.  

Seguindo um roteiro semi-estruturado (Apêndice II), a entrevista teve seu 

áudio registrado com o auxilio de um gravador para futuras análises das respostas. 

A fase conclusiva para levantamento dos dados foi realizada por método de 

survey, que de acordo com Malhotra (2001, p.179), baseia-se no interrogatório dos 

participantes, para provocar informações específicas dos mesmos, sobre o assunto, 

neste caso, através de um questionário estruturado por meio de entrevistas 

eletrônicas, dado a amostra da população para a obtenção de dados primários 

específicos. 

O mecanismo utilizado para a coleta dos dados foi um questionário 

estruturado, com perguntas fechadas. A coleta foi realizada via Internet, com o uso 

da ferramenta Qualtrics6, para controlar e tratar os dados dos questionários e por ser 

própria para aplicação ao estudo devido aos filtros pra identificação de possíveis 

grupos. 

A etapa de coleta de dados foi realizada nos meses de setembro e outubro de 

2014, sendo que ao término desta, os dados foram checados para análise posterior.  

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população da etapa preparatória consiste em homens e mulheres que 

correspondem a todos os elementos e estão habilitados a responder a investigação 

por apresentarem características semelhantes (MALHOTRA, 2001).  

_______________  
 
6
 Qualtrics20 – Sofware de Análises Estatísticas 
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Os escolhidos, na dinâmica de grupo, deveriam atender principalmente a dois 

critérios para participar do estudo: (1) Possuírem perfis cadastratos em mídias 

sociais, especificamente o Facebook. (2) estar dispostos a fornecerem informações 

sobre o uso da internet em seu cotidiano. 

A pesquisa exploratória foi realizada com dois focus group, com registro de 

áudio e uso de roteiro semi-estruturado. A amostra foi dividida em um grupo com 

oito (8) homens que tinham Facebook e o utilizam com frequência e um grupo de 

sete (7) mulheres com as mesmas características.  

O primeiro grupo focal foi realizado com oito (8) homens, onde a faixa etária 

está entre 17 e 34 anos, todas são estudantes de graduação em negócios, de uma 

Instituição em ensino superior de Curitiba.  

O segundo grupo focal foi realizado com sete (7) mulheres, com faixa etária 

entre 17 e 25 anos, todas são estudantes de graduação em negócios, de uma 

Instituição de ensino superior de Curitiba.  

A escolha do grupo selecionado para a etapa exploratória com os 

consumidores ocorreu através de amostra não probabilística por julgamento. 

O especialista de marketing digital é sócio e mentor de duas startups, uma 

chamada Fleety, que é de compartilhamento de carro entre pessoas e a outra 

chamada Wikipass que é uma plataforma online que agrega todas as mídias sociais, 

além de ser professor em duas universidades, uma no Paraná e outra em Santa 

Catarina, o profissional foi escolhido através do método não probabilístico por 

julgamento, a entrevista em profundidade ocorreu via Skype. 

A etapa conclusiva da pesquisa foi realizada por um survey via internet, 

aonde os respondentes devderiam possuir Facebook e curtir marcas dentro dessa 

rede. As pessoas que responderam ao questionário foram escolhidas através do 

método não probabilístico por adesão. 

O total de questionários respondidos corresponde a 350. Foi feita a exclusão 

dos questionários que estavam incompletos, considerados como não válidos. Sendo 

assim, a etapa foi concluída com 332 casos válidos.  

Segundo Martinelli (1994), a pesquisa qualitativa e quantitativa devem 

sinergicamente convergir, complementando mutualmente os dados. 
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3.4 MÉTODOS DE ANÁLISES 

Segundo Ribeiro e Ruppenthal (2002), a análise dos dados “serve para 

completar um diagn stico, para identificações das ações a serem tomadas, para 

direcionar novos estudos, ou simplesmente para aprofundar o estudo.”  

A etapa da análise qualitativa foi dividida em duas partes. Uma parte consiste 

em uma entrevista sob a forma de dinâmica de grupo, na qual buscou-se obter 

informações para analisar os consumidores perante ao seu relacionamento e 

motivação na mídia social Facebook. Para esta etapa a amostra foi de quatorze (14) 

entrevistados entre homens e mulheres.  A outra parte consiste em uma entrevista 

em profundidade, sendo que a amostra foi de um (1) entrevistado, sendo este um 

profissional na área de marketing digital que visou encontrar relações cotidianas ao 

uso da plataforma Facebook.  

Ap s a coleta de dados das entrevistas e realizadas as transcrições e 

análises das mesmas, considerou-se as palavras usadas e os seus significados, o 

contexto em que foram colocadas e suas id ias, houve uma consistência interna 

sobre em qual freq ência e sobre a extensão os comentários e as respostas, e a 

import ncia de identificar grandes id ias. As análises dos dados coletados via 

qualtrics foram feitas com o auxilio do da ferramenta de análise estatística SPSS.  

 

3.4.1 Análise de Frequência 

De acordo com Malhotra (2001), 

 

“a distribuição de frequência analisa a distribuição de dados matemáticos, 
cujo objetivo é obter uma contagem do número de respostas associadas a 
diferentes valores de cada variável, para expressar essas contagens em 
termos de percentagens.” (MALHOTRA, 2001).  

  

Neste estudo, a análise de frequência será útil para avaliar qual a relação com 

a marca que os consumidores possuem ao curtirem uma fan page. A pesquisa 

serviu de auxilio para identificar qual a frequência de acesso dos consumidores no 

Facebook, logo, também idendificou qual o tempo mínimo que eles ficam sem curtir 

uma marca. 
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3.4.2  Análise Fatorial 

Segundo Maxwell (2006), análise fatorial, “  um nome gen rico dado a uma 

classe de métodos estatísticos multivariados cujo propósito principal é definir a 

estrutura subjacente em uma matriz de dados.” Em termos gerais, a análise fatorial 

aborda o problema de analisar a estrutura das inter-relações (correlações) entre um 

grande número de variáveis, definindo um conjunto de dimensões latentes comuns, 

chamados fatores.  

Malhotra (2001) definiu a analise fatorial como sendo “um tipo de processo 

destinado essencialmente à redução e à sumarização dos dados.” Nesta análise   

possível perceber as motivações dos consumidores em relação ás marcas. Esta 

análise tem por objetivo é resumir e reduzir os dados analisados.  

 

3.4.2.1 Qui – quadrado 

De acordo com Malhota (2006), “a estatística do Qui-Quadrado é utilizada 

para testar a significância estatística observada em uma tabela de dupla entrada e 

ajudá-la a determinar se existe associação sistemática entre duas variáveis”.  

 

3.4.2.2 Anova (probabilidade) 

Segundo Malhotra (2001), a análise da vari ncia (ANO A), “é uma técnica 

estatística para estudar as diferenças entre médias de duas ou mais populações.” 

Sendo possível a verificação da existência de diferenças entre valores médios das 

variáveis dependentes para diversas categorias de variáveis de segmentações como 

a idade, escolaridade, gêneros entre outras. 

 

3.4.3  Análise de Cluster 

Segundo Everitt (1993) e Manly (1986) a análise de Cluster, 

 

“é uma técnica que objetiva agrupar os indivíduos (casos) que possuem 
características semelhantes em função de um conjunto variáveis 
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selecionadas.” Assim, a análise de  luster classifica os indivíduos (casos) 
em grupos homogêneos denominados clusters ou conglomerados.” 

 

Entende-se, portanto, que os grupos criados pela análise de cluster são 

semelhantes entre si (dentro do cluster a variância é mínima) e diferentes de outros 

clusters (entre clusters a variância é máxima). 

A análise dos dados foi feita meio da análise de Cluster, que também é 

chamada de análise de agrupamento ou de conglomerados, para assim descobrir as 

relações interdependentes existentes entre todo o conjunto de variáveis, para 

classificá-las e agrupá-las. 

 

“Análise de Cluster é uma técnica usada para classificar objetos ou casos 
em grupos relativamente homogêneos, chamados conglomerados. Os 
objetos em cada conglomerado tendem a ser semelhantes entre si, mas 
diferentes de objetos em outros conglomerados” (MALHOTRA, 2001). 

 

3.4.4  Definição dos Conceitos e Escalas Utilizadas na Pesquisa 

Os constructos medidos na pesquisa envolvem as razões para “curtir” uma marca e 

para informar uma tipologia de consumidores no Facebook. Os consumidores 

curtem marcas por vários motivos, a seguir apresenta-se a definição teórica e 

operacional de cada constructo.  

 Para Parker (2012), no que se refere aos interesses genuínos: “curtir uma 

marca, mantém os consumidores informados sobre o que está acontecendo com a 

marca”.  

Quanto a imagem, de acordo com Douma (2008), “quando as marcas estão 

aparecendo no feed de noticias dos consumidores, significa que ela está 

aumentando sua linha de auto construção.” Sendo que também há alguns 

consumidores que ‘curtem' marcas para recorrer a incentivos” ( ONG, 2008). 

 Laços sociais: relaciona-se ao fato de que cada consumidor está ligado a 

outros tipos de consumidores, considera-se como fortes laços, aqueles que 

possuem maior influência sobre as outras pessoas, com maior credibilidade. 

NEWMAN (2010).  A escala de mensuração de laços sociais possui quatro itens e foi 

medida pela primeira vez em 1973 por Granovetter. A mensuração foi a partir de 

uma escala intervalar de 10 pontos aonde 1 é discordo totalmente e 10  é concordo 

totalmente. 
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 Auto monitorização: esta relacionada ao tipo de consumidores com 

autocontrole guiado por situações e adequações sociais, ou seja, esses podem obter 

influencias sobre o que curtir nas páginas do Facebook. (HONG, 2012). Essa escala 

de automonitoramento foi utilizada e desenvolvida pela primeira vez por Lennox e 

Wolfe (1984). Os participantes responderam as afirmativas do constructo em uma 

escala intervalar de 10 pontos aonde 1 era discordo totalmente e 10 era concordo 

totalmente. A escala original possui 13 itens porém na pesquisa foram utilizados 

apenas quatro. 

 Líderes de opinião e candidados a opinião: esses consumidores são 

identificados através dos usos de informações, eles possuem um grande número de 

arcos sociais, tem maior influência no que se refere ao fluxo de comunicação e 

também sobre os conteúdos das mensagens das páginas, consequentemente 

podem afetar o tamanho do mercado para determinada marca, se a comunicação 

destas fluírem de maneira positiva para esses consumidores. (GOLDENBERG, 

2009). Esses dois constructos foram mensurados utilizando a escala desenvolvida 

por Flynn, Goldsmith, e Eastman (1996). A escala de líderes de opinião possui seis 

itens originalmente, na pesquisa foram utilizados apenas 3 e foram medidos a partir 

de escala intervalar de 10 pontos aonde 1 é discordo totalmente e 10 é concordo 

totalmente. 

 Materialismo: os consumidores deste tipo de constructo, possuem valores que 

sugerem posses e que suas aquisições levam a alegria e bem estar com a marca, 

sendo aqueles que tem algo de valor em seu perfil que pode ser apresentado aos 

outros consumidores da mídia social. Por isso o consumidor materialista pode 

informar um perfil no Facebook que curte a marca para demonstrar posse e 

interações pelos bens adquiridos. (RICHINS, 1994; DOUMA, 2008). Essa escala foi 

originalmente medida em 1987 por Richins. Os participantes da pesquisa 

responderam a uma escala intervalar de 10 pontos aonde 1 é discordo totalmente e 

10 é concordo totalmente. A escala de candidatos a opinião é escala de seis itens 

aonde foram utilizados apenas quatro em uma escala intervalar de 10 pontos aonde 

1 é discordo totalmente e 10 éconcordo totalmente.  

Auto-estima: “os consumidores são motivados a curtir marcas que oferecem 

um valor positivo, levando ao relacionamento entre eles podendo aumentar a auto-

estima” (GONZALES E HAN O K, 2011). 
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 A escala de auto-estima foi medida usando a escala desenvolvida por 

Rosenberg (1965). A escala original é composta por dez itens. Na atual pesquisa 

foram utilizados 8 itens da escala é foram mensurados a partir de escala intervalar 

de 10 pontos aonde 1 é discordo totalmente e 10 é concordo totalmente. 

 Nestes constructos observou-se que a tipologia de fãs no Facebook, se 

distingue entre, os fãs com base em seus relacionamentos de marca, as suas 

razões para “curtir”, a rede de amigos percebidos e seus traços de personalidade. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção serão apresentados e analisados os resultados da coleta de dados em 
duas etapas qualitativas e uma quantitativa. 

 

4.1 PESQUISA QUALITATIVA COM CONSUMIDORES 

A pesquisa exploratória foi realizada com consumidores de Facebook, em 

dois grupos focais (focus group) distintos, sendo um de homens e outro de mulheres 

com uso de roteiro semi-aberto. No grupo de foco, as técnicas projetivas procuram 

disfarçar o propósito da pesquisa, Malhotra (2001), define a técnica projetiva como 

sendo "uma forma não estruturada e indireta de perguntar que incentiva os 

entrevistados a projetarem suas motivações, crenças, atitudes ou sensações 

subjacentes sobre os problemas em estudo".  

No inicio da discussão do grupo focal utilizou-se a técnica projetiva, onde os 

entrevistados foram perguntados sobre qual o uso e qual frequência que ficam na 

intenet. A primeira parte do roteiro utilizado para o grupo de discussão abordou 

questões referentes à utilização da internet juntamente com as mídias sociais, 

perguntando qual a mídia que utilizava mais e por quê. Saber por quais motivos 

utilizam as mídias e quais as marcas que costumam seguir. A segunda etapa testou 

as importâncias relacionadas ao Facebook. Procurou sabe-se, qual a importância do 

conteúdo da marca que curtem, sobre as promoções, os benefícios da página, se os 

amigos costumam seguir a mesma marca e também, analisar sobre auto-conceitos.  

 

4.1.1 Análise das respostas e insights junto às consumidoras mulheres 

O roteiro da discussão inicia-se com a pergunta de como é o uso da internet, 

para que utilizam a ferramenta, se utilizam durante todo o dia ou qual a frequência 

de utilização. Todas as participantes responderam esta questão.  

Quanto ao uso os relatos mais relevantes são aqueles que utilizam a internet 

para fazer pesquisa para trabalhos na faculdade, para a comunicação e para 

comprar produtos.  
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Já quanto à frequência, considerou-se como importantes os que relataram 

acessar todos os dias e ficam ligados o dia todo com que esta acontecendo na 

internet e nas mídias. 

Seguem exemplos de relatos7 feitos nas entrevistas: 

Entrevistada 1,  

“Eu fico na internet 24 horas por dia, pois não tenho nada mais interessante 
para fazer. O tempo que estou acordada estou na internet, até na aula, que 
não pode (risos)”, (informação verbal).

8
 

 

Entrevistada 3,  

 

“Eu acho que a internet é importante, mais por causa dos estudos, para 
procurar estágios, no caso de quem não trabalha. Também para o lazer, 
tem que ter um divertimento como o Facebook, mais pra... sei lá.. , não sei. 
Uso o Facebook mais pra atualização também para estar por dentro das 
coisas que estão acontecendo. Acho interessante o uso do Facebook, não 
tenho vicio mas é uma coisa interessante. “(informação verbal) 

 

Todas as respondentes utilizam a internet e possuem Facebook. Outro fato 

constatado é que todas possuem outras mídias sociais como o WhatsApp, Twitter e 

Instagram. Das sete (7) entrevistadas, apenas duas relatam que não utilizam com 

muita frequência as mídias sociais, mas, no entanto, gostam de se comunicar para 

ver o que está acontecendo com amigos e parentes quando possuem um tempo 

maior.  

Em relação de qual seria a utilidade das mídias sociais, no que se refere a 

comunicação, atualizações de fotos, frequência de aparecimento, uma delas relatou 

que utiliza também para o trabalho, sendo este relato considerado o mais relevante.  

Com relação ao uso diário, o WhatsApp e o Twitter, são as mídias que mais 

aparecem, por possuírem uma comunicação mais rápida. Observou que Facebook, 

é o mais utilizado, para acompanhar os feeds e noticias de pessoas e grupos que 

seguem.   

Verificando qual a importância dessa utilização, a interação é um dos 

principais motivos para se relacionarem. Seguem relatos: 

_______________  
 
7
 Os nomes dos entrevistados foram mantidos em sigilo, sendo denominados por Entrevistado (a) 
seguidos de uma numeração sequencial de 1 a 8). 

8
 Informação verbal – se refere a entrevistas concedidas em (setembro e outubro de 2014). Com 
registros escritos e de áudio.  
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Entrevistada 3,  

“eu uso pra me comunicar com o pessoal e também para ver o que tá       
acontecendo. No meu trabalho, a gente tem, o pessoal que faz o marketing 
da empresa e então a gente fica em cima do Facebook o tempo todo” 
(informação verbal). 

 

Entrevistada 4, 

 

“ acho que no dia, o que eu vejo mais vezes é o Instagram, porque eu gosto 
muito de foto, então quando eu... Sempre tô vendo se tem atualização, tem 
foto nova. Então no dia, o que eu vejo mais é o Instagram... depois do 
Instagram o Facebook. “(informação verbal). 

 

As entrevistadas foram questionadas se utilizam a internet para se 

relacionarem, curtir, comentar ou compartilhar alguma coisa em relação á marcas. 

Uma das respondentes possui uma visão positiva da marca que curte, por esta ter 

uma linguagem informal dentro do Facebook, por ser uma página jovem com 

interações, organizada e de fácil acesso. Relatou que e se tiver coisas legais, passa 

a compartilhar.  

Pelo relato foi possível identificar que esta marca envolve o consumidor, pois 

há uma interação identificada através da identidade da marca, que faz com que o 

consumidor se engaje com a marca, de maneira a curtir, compartilhar e falar bem da 

mesma. 

Seguem relatos: 

 

Entrevistada 1:  

“Eu sou viciada no Mala Pronta [...]. Depois que eu assisti uma palestra 
deles eu fiquei louca. É um site de agendamento de viagens. E tem hotéis. 
Se eu não entro todo dia, assim, sabe? Nem que for um minuto, eu me sinto 
mal [...], acho que ela é bem organizada, é tudo muito acessível [...] É uma 
coisa simples e fácil e é bem interativo, assim. O gráfico dele é ótimo, 
assim, é uma coisa assim que qualquer pessoa, desde uma criança até uma 
pessoa idosa sabe mexer [...] eu acho uma empresa jovem, entendeu? Eles 
são, assim [...] ser jovem, assim, no sentido de ficar inovando, sabe? Não 
de manter aquela coisa, assim, infantil. Eu gosto da questão de inovar, 
sempre ter novidade. (informação verbal).” 

 

Entrevistada 4, 

 

“Eu acho legal aquelas páginas de marca que geralmente não são tão 
formais. Geralmente no Facebook eles são mais descontraídos, têm uma 
linguagem não tão formal, e geralmente são as que eu mais curto. Eu tava 
vendo, foi essa semana que eu vi acho que a... Qual que é? Halls, eu acho. 
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Que eles tavam fazendo sobre o Facebook, sobre o fechamento, que 
fecharam o Orkut e tal, e tavam fazendo vídeos, que eu achei bem legal. As 
marcas que eu mais curto são aquelas que tem geralmente uma linguagem 
mais informal “(informação verbal). 

 

Quanto à perspectiva de curtir uma página de marca e estas serem 

interessantes, as respondentes confirmam o fato das marcas passarem uma 

confiança e segurança de conteúdo e de este ser prático, de maneira que consigam 

acessar e ter um objetivo alcançado na página. Seguem relatos: 

 

Entrevistada 2: 

 

“O EP do Trivago, que é um [...] é um EP de viagens, pra viagens, assim, 
você pode escolher a categoria de hotel que você quer, vamos supor, você 
quer um hotel 5 estrelas em tal lugar. Ele mostra lá cada hotel e você tem a 
facilidade, né, de ver o preço conforme CEP. Então é uma coisa 
interessante pra quem gosta bastante de viajar. Por exemplo, eu gosto, tô 
gostando agora de coisa de turismo [...], esse EP do Trivago, ele ajuda 
bastante pra quem gosta de viajar” (informação verbal). 

 

Analisando as hipóteses de tipologias da pesquisa realizada, no que se refere 

ao que faz alguém ir atrás de uma marca no Facebook e curtir, compartilhar, seguir 

e comentar esta marca, as opiniões foram: curtem pela imagem da marca, pelo 

slogan da marca e por curiosidade de produtos da marca. Algumas confirmaram que 

conhecem pessoas que curtem somente por Status, pois aparece a página curtida 

na time-line de seus amigos. Porém quando perguntadas se elas acham legal curtir 

uma marca só por Status, as entrevistadas não são favoráveis a esse tipo de 

curtidas. Conforme as citações abaixo: 

 

Entrevistada 1:  

“eu acho ridículo na verdade, mas [...]   a nossa realidade, tipo [...]. Por que 
  que eu vou ficar curtindo uma coisa que eu não gosto? Não tem essa” 
(informação verbal). 

 

Entrevistada 6:  

 

“Acho desnecessário curtir uma coisa pra mostrar pros outros. Tudo que eu 
curto eu curto é porque eu gosto. Eu não quero mostrar isso pra ninguém. 
Não tem importância isso. Se eu curto é porque eu quero ver algumas 
notícias da empresa mesmo lá no Facebook, eu não curto nada pra mostrar 
pros outros.” (informação verbal) 
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Quanto a curtir uma marca para ganhar benefícios ou algo de graça, os 

relatos foram unânimes e de maneira positiva. Curtem os posts das marcas para 

ganharem descontos, mas sem exageros. 

Seguem os relatos: 

 

Entrevistada 7: 

 “descontos! baladas! [...] principalmente de barzinho. (Risos). [...] todas as 
baladas que vocês imaginarem a gente curte. Compartilhe e ganhe uma 
tequila [...]” (informação verbal). 

 

Entrevistada 4:  

 

“Eu já fiz isso, mas eu fazia em site de maquiagens, que eu sou bem 
apaixonada. Aí tinha compartilhe e ganhe um kit, assim. Mas eu acho que 
tem gente que exagera na verdade, né? Você vai ver a página da pessoa e 
só tem compartilhamento de coisa pra ganhar, pra você ganhar, pra você 
concorrer [...]. Tem gente que exagera” (informação verbal) 

 

E sobre curtir uma página porque o amigo curtiu antes, as opiniões foram 

divergentes. Algumas confirmaram que também curtiriam a marca se gostassem, 

pois teriam assuntos para conversar com os amigos. Outras já dizem que não é 

legal, pois estará curtindo por curtir a página, não sendo interessante, pois os 

assuntos da página não farão parte da sua expectativa de vida nas mídias sociais. 

Seguem os relatos: 

 

Entrevistada 2: 

  “  pra ter um assunto no outro dia, porque tem amizade que é assim, né? 
“Ah, eu curti”; “Ah, eu tamb m!” (informação verbal).  
 

Entrevistada 5: 

 “Se eu gostei da marca, eu vou curtir” (informação verbal). 

 

A respeito das pessoas que postam e curtem marcas por autoimagem ou para 

se autopromoverem, as entrevistadas se manifestaram relatando que depende de 

qual e como a marca esta sendo curtida. Se a pessoa curtiu a marca porque adquiriu 

um produto da marca, ela estaria correta em fazer isto, além de curtir por sentir 

confiança na marca, comprou um produto e gostou e quer promover esse produto e 

lógico, consequentemente se autopromover 

Neste sentido os relatos forão:  
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Entrevistada 4, 

 
 “Eu acho que depende. Eu compartilharia assim, no caso, eu comprei uma 
coisa, tipo, eu curto a página deles e o que eles tão mostrando é tipo uma 
coisa boa, assim, uma coisa que eu gostei e que eu gostaria que as 
pessoas que estão vendo aquilo vissem tamb m” (informação verbal). 

 

Entrevistada 7: 

 “tipo, eu compro um iPhone e daí do nada eu vou lá e curto a página do 
iPhone e divulgo ele” (informação verbal). 

 

Apresentando a questão qualidade de produto, a fim de verificar se as 

entrevistadas curtem marca por qualidade e por estarem satisfeitas com ela, o relato 

geral foi de que devido à confiança que possuem pela marca que já utilizam, elas 

têm um certo receio de experimentar o novo. Não trocam marcas já conhecidas por 

novas. Curtem a marca por saber que a qualidade é boa, porque já usam, ficando 

explicito que experimentariam o novo, mas que certamente não trocariam de marca. 

Os relatos que apresentam essa linha de pensamento: 

 

Entrevistada 1, 

 

“[...] eu acho importante sempre inovar [...], mas tem que ver, por exemplo, 
se eu uso uma marca antiga e vem uma nova, talvez agregada de coisas 
melhores. Então eu acho importante não trocar, mas pelo menos 
experimentar” (informação verbal). 

 

Quanto em relação de curtirem alguma coisa pra ser aceito em algum lugar 

na sociedade, o retorno foi que não curtiriam uma pagina só para serem aceitas em 

um grupo. Já quanto a colocação de que se elas conhecem alguém que já curtiu 

algo só para serem aceitos, logo surgem respostas positivas sobre a questão. 

Conhecem pessoas que curtem alguma coisa, apenas para se enturmar, para terem 

mais assuntos a serem discutidos e conhecer mais sobre algo. 

 

Entrevistada 1, 

 

“A minha irmã é assim, só que a minha irmã é nova. Ela tem uma cabeça 
muito [...], assim, querendo ou não, que nem eu, eu não cresci nesse 
mundinho da internet, e ela cresceu, entendeu? Daí pra eles, nossa! Pra 
eles, sabe aquele buscador do Google, que vê o que as pessoas 
buscaram? uma vez eu tava lá, n , e de repente eu encontro ‘como ser 
emo’ no meu computador.[Risos]... Ela tem 14 anos. Ela começou com essa 



 
 

52 

febre aos 11, quando ela abriu o Facebook, aliás. Por causa daquelas fotos 
lá, geralmente fakes, sabe? Que tem aquele cabelo assim [...]” (informação 
verbal). 

 

 
                 Para fechar as questões de análises das hipóteses da pesquisa, a 

pergunta é se as entrevistadas já tiveram uma marca que elas curtiram e 

posteriormente se decepcionaram com a marca e foram lá e descurtiram. O relato foi 

de que quando aparece algo negativo sobre a marca, a tendência de descurtir a 

marca, é bem relevante. A marca deve manter o cuidado com a confiança dos 

clientes, o conhecimento da marca é a capacidade do potencial consumidor em 

relacionar o produto com a categoria de produto a qual ele pertence. Por isso, o 

cuidado com a imagem na marca é essencial para um bom relacionamento. 

            Obteve-se um exemplo citado por uma das entrevistadas sobre a marca 

Mcdonald’s, pois a marca se relaciona, segundo a entrevistada, com obesidade 

infantil devido as crianças comerem os lanches. 

Quanto a esta questão expõe-se os seguintes relatos: 

 

Entrevistada 3, 

 
“Ou quando, tipo, aparece alguma coisa negativa da marca, sabe? Que 
nem, por exemplo, a pessoa que divulga a marca, vamos supor, um ator. 
Daí o ator vai lá e bate numa criança, eu vou lá e descurto a marca na hora. 
Eu faço muito, tipo, eu relaciono muito as coisas. Tipo, um ator que usou 
uma[...]. Tipo, porque tem isso, sabe? Eles são pagos pra isso. Se eu vejo, 
por exemplo, vai, Reynaldo Gianecchini usando a camiseta da Coca de 
novo e se eu vejo ele batendo em alguém eu já vou assim, sabe, assimilar 
que a  oca tá batendo em algu m, entendeu? [Risos].” (informação verbal). 

 
 

Entrevistada 5, 

 

 “O McDonalds [...]. Tipo, eu quando era criança gostava, acho que todo 
mundo aqui, não sei, gostava do McDonalds. Mas eu não gosto mais, 
porque a comida é ruim. É muito estranho, assim, eu sou bem criançola, 
confesso aqui, sabe? Mas eu quando eu era menor, eu gostava muito do 
McLanche Feliz. At  daí quando eu comecei a ver: “Ah, porque tá tendo 
coisa de obesidade, não sei o que, não sei o que e não sei o quê”. Isso foi 
me influenciando a não comer mais o McLanche Feliz, do McDonalds” 
(informação verbal). 

 

             Mas também há relatos de que as entrevistadas curtem a página do 

Mcdonald’s e voltam a lanchonete, nem que seja para tomar um sorvete, fazendo 
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com que lembrem do passado que esta relacionado diretamente com o sabor do 

sorvete. 

4.1.2 Análise das respostas e insights junto aos consumidores homens 

A primeira etapa da entrevista realizada com o grupo dos os homens faz uma 

análise sobre o qual é o uso da internet, em que termos de frequência, por quais 

motivos a utilizam, por qual fator procuram a internet e também quais as páginas 

acessadas e por que as acessam. 

  Os respondentes confirmam o fato de utilizarem a internet para 

realizarem compras de produtos, além do uso para o trabalho, para buscar 

informações pertinentes sobre o dia a dia, com o objetivo de manterem-se 

informados das noticias. Um fato interessante nos relatos foi identificar que o 

principal motivo para o uso foi a comunicação, ou seja, para conversar com os 

amigos por meio de redes sociais. Uma das respostas chamou atenção, pelo fato de 

o entrevistado declarar que usa somente a internet para ficar informado, para se 

comunicar e também para entretenimento, visto que não assistem tv. Segue relato: 

 
Entrevistado 1, 

 “ ara! Eu não vejo mais televisão, primeiro porque não tem nada que me 
interessa, eu acho que a internet é o que proporciona uma parada muito 
mais on demand... É, você pode, você abre, eu uso o Netflix, então série, 
filme, essas coisas eu só vejo na internet. É, porque você faz teu horário, 
né? E você liga a televisão e ‘ , assista isso’. E daí vai pro comercial e 
‘compre isso’. A internet, pelo menos pra mim, eu tenho um...” (informação 
verbal). 

 

 Ao serem questionádos sobre que mídias sociais acessam, quais costumam 

acessar frequentemente e também qual a utilidade destas mídias houve varias 

respostas, porém as mais citadas foram, o Instagram, Youtube, Twitter e Facebook, 

tendo maior ênfase o Twitter e Facebook, conforme observado na declaração de um 

dos entrevistados, que segue abaixo.  

 
Entrevistado 3, 

“Você entra no teu Facebook, você vê postagem de 5, 3 horas atrás. O 
Twitter, pelo menos pra mim, [...] eu tava assistindo televisão e eu 
acompanhava os comentários pelo Twitter [...] Eu utilizo bastante o 
Facebook, mas muito mais pra página, dificilmente eu fico vendo o perfil de 
outras pessoas e pra grupo ali também. Tem bastante grupo que eu preciso 
usar no Face, que tem gente que tá lá nesses grupos que a gente precisa 
sempre interagir.” (informação verbal). 
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 A questão que mais se aproxima do objeto deste estudo é a que se 

refere ao uso, se os entrevistados utilizam a internet para se relacionarem com 

alguma marca, seguindo, curtindo ou compartilhando. Todos entrevistados relataram 

ter alguma interação com determinada(s) marca(s).   Essa interação é grande, 

porém há paginas que são levadas para o lado negativo, devido à postagens mal 

sucedidas. 

 

Entrevistado 6,  

 
“Serve pra isso, tem pessoas ali, as pessoas tão interagindo, e, enfim. 
Agora, sei lá, eu vi uma ação, por exemplo, do Guaraná Antarctica. Os 
caras ‘ah, não sei o que, curta e compartilhe’. Isso   uma besteira enorme, 
porque eles não... Quem é que vai se engajar realmente com isso?  E isso, 
sei lá, você vai ver nos comentários lá, os caras colocam ainda lá ‘quem já 
encheu o saco dessas campanhas do guaraná curte e compartilha e curte 
aqui.” (informação verbal). 

 

 Também há curtidas para saber noticias sobre a marca, a exemplo de um 

entrevistado que declarou que curte as marcas Lacoste e Tommy, da área de 

vestuário, para poder seguir a tendência, pois ele trabalha com vestuário. Segue 

relato, 

 
Entrevistado 5,  

 

“Acho que você curte mais as marcas que você usa pra poder saber as 
novidades, promoções, pra você interagir mais com a marca, tomar um 
conhecimento maior, que é coisa que você não encontra, às vezes, em 
outros sites algumas coisas, então acho que pela fanpage da marca você 
vai interagindo bem.” (informação verbal). 

 

 Questionados sobre a interação das marcas, os entrevistados declararam que 

dependendo da marca, a matéria postada na fan page pode estar muito poluída, 

cheias de informações e acabam não dando um feedback para seus consumidores. 

Postam muito e dão pouco apoio para os seus consumidores.  

 Sugerem que se houver algum problema e o consumidor vir a comentar/ 

relatar o mesmo na página da marca, o interessante é que o problema seja resolvido 

na própria página da marca, gerando uma imagem positiva da marca. 

 Sobre a questão de serem influenciados por curtidas de outras pessoas, os 

entrevistados consideram como sendo uma influência positiva, no caso de a marca 
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curtida pelo amigo, também interessa-los, sendo assim, responderam que se a 

marca possuir algo com que se identifiquem, também vão curtir a página. 

Com base nesta questão, segue relato, considerado mais relevante. 

 
Entrevistado 4, 

 

 “Basicamente você acaba levando um pouco a imagem da marca. Eu me 

identifico com aquela marca, então acompanha um pouco da minha 

identidade, daí eu curto ela, daí assim.” (informação vebal). 

 
 Quanto a curtirem por Status, os entrevistados manifestaram que as pessoas 

curtem marcas famosas, compartilham posts, muitas vezes sem ao menos ter algo 

da marca (informação verbal). Segue um dos relatos que mais demonstra essa 

manifestação. 

Em relação a curtir uma marca apenas para participar de uma promoção ou 

para ganhar brindes, os respondentes declaram ser mais adeptos para esse tipo de 

interação, pois curtem para receber algo em troca. Tanto algo tangível, quanto 

intangível também.  Seguem relatos. 

 

Entrevistado 3,  

 
“Teve uma sanduícheria que eu fui há um ano atrás, daí tinha uma 
promoção que se eu fizesse um ckeck-in na sanduícheria eu ganhava um 
chopp. Daí eu comentei com uns amigos meus e foi tipo muito amigo meu 
na sanduícheria. Aí acho que vai pelo que você ganha, né? Pelo brinde que 
você tem curtindo a página, compartilhando, fazendo check-in.”(informação 
verbal). 

 
 

Entrevistado 5: 

 “[...] eu vejo, da mesma forma que ganhar algo   bom, mas eu não vejo 
ganhar só como algo físico. Sei lá, se eu tiver ganhando uma informação, se 
eu tiver ganhando algo relevante pra mim, aí eu vou curtir “(informação 
vebal). 

 
 Quanto à autoimagem e autos conceitos são relatados, o desejo pela 

marca entra em questão. A necessidade de receber feeds da marca, faz com que 

curtam, mesmo sem ter algo tangível relacionado á marca. 

 
Entrevistado 6,  
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“[...] por exemplo, a New Holland que vende tratores, assim. “Eu nunca vou 
comprar um trator, em hipótese alguma na minha vida, só que, tipo, o 
conteúdo da página me agrada, tipo, conta um pouco da história da criação 
do trator, e tal, tipo, o uso dele e isso, tipo, me agrada.” (informação verbal). 

 

 Ainda com relação à autoimagem voltou-se ao conceito de curtir por Status. 

Os entrevistados consideraram nesta questão a idade de consumidores, 

principalmente os que possuem uma faixa etária específica. Colocaram por exemplo, 

que os jovens entre 18 a 25 anos podem curtir por apenas Status, já pessoas com 

faixa etária de após 40 anos, como é o caso dos pais destes jovens, curtem por 

serem fiéis á marca, sendo uma interação mais sincera quanto á marca.  

O relato a seguir é o que mais identifica essa consideração: 

 

Entrevistado 2,  

 

“Esse pessoal mais velho, curtem mais os informativos. Eles são tipo, 

objetivos, já sabem o que querem, vamos dizer assim:  ah, vou curtir tal 

página de tal marca pra me informar mais”, não tanto por modismo ou 

alguma coisa assim.” (informação verbal). 

 

 Surge então a expressão de “curtir, pois um amigo pediu para curtir uma 

marca.” Os entrevistados afirmam que ajudam a divulgar a página no Facebook. 

Compartilham e curtem para atender ao pedido de amigo.  

 Ao serem questionados sobre a frequência em que compartilham e comentam 

as marcas no Facebook, declaram que procuram compartilhar mais sobre notícias 

atuais, já quanto às marcas, preferem curtir para obter notícias da página.  

 
Entrevistado 1,  

“Acho que mais você curte a marca do que interage com ela, tipo, 

compartilhando e comentando isso é muito difícil, só curte a marca pra si, 

pra interagir com ela.” (informação verbal). 

 
 Observou-se que os entrevistados curtem páginas de marcas no Facebook, 

mais para obter informações sobre novidades e eventos relacionados à marca. Se a 

marca apresentar posts de interação com os consumidores, eles podem vir a curtir. 

Segue relato: 
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Entrevistado 6,  

 

“Eu não, eu dificilmente compartilho de marca, assim direto. Tudo que eu 
compartilho no meu Facebook é tipo, notícia de algum portal de qualquer 
coisa, e daí eu faço comentário sobre o que eu achei. Mas de marca, e sei 
lá, de promoções, assim: Ah, se você gosta do Kuat Zero curte, se você 
gosta do Kuat normal, compartilha, ah, enche o saco, cara!” (informação 
verbal). 

 

4.1.3 Análise geral da pesquisa qualitativa com consumidores  

Os consumidores mais jovens são os que mais estão conectados na internet 

e muitos utilizam como meio de comunicação, somente as mídias online.  Passam 

os dias conectados com as mídias sociais digitais, através de computadores ou 

dispositivos móveis.  Procuram por informações novas, que possam ser utilizadas 

para o trabalho ou para o lazer. Muitos se comunicam com os amigos e familiares 

somente através das plataformas digitais.  

O Facebook é uma das plataformas mais acessadas pelos jovens que 

procuram estar ligados com o que está acontecendo com o mundo. Em relação às 

marcas, curtem quando realmente gostam, muitos curtem, para saber informações 

sobre novos produtos e notícias da marca, alguns curtem para ajudar amigos e 

outros para ganhar um benefício sobre isso. Tornaram-se exigentes, pelo fato de 

que a marca ter que apresentar um certo engajamento com o consumidor, não 

fazendo postagem apenas para promover a marca, mas de certa forma deve passar 

aos consumidores informações utilizando-se de linguagens mais informais e mais 

divertidas.  

Percebeu-se que os entrevistados se preocupam com sua imagem. As 

mulheres curtem as marcas porque realmente gostam da marca e querem saber 

mais sobre ela todos dias, ficam no Facebook para conversar com amigos, resolver 

assuntos de trabalho e também para ter de noticias de família e amigos. Já os 

homens procuram mais saber de notícias sobre marca mesmo e procuram uma 

interação com mais intensidade.  

Quanto á curtir por promoções ou por algum benefício tangível, priorizam 

mais quando o ganho é intangível mas há também os que preferem curtir a marca e 

ganhar descontos. 
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Quanto ao fato de curtir por Status, os entrevistados relataram que conhecem 

pessoas que fazem esse tipo de associação, de marcas com o materialismo. Curtem 

marcas para se socializar, em alguns casos não possuem os produtos destas 

marcas, mas possuem, no entanto, a necessidade de serem reconhecidos através 

da plataforma.  

Os entrevistados demonstraram uma certa expectativa com relação às 

marcas que curtem, no sentido de que essas marcas, não os decepcionem, 

passando uma imagem negativa. Sugerem, que tenham uma linguagem mais 

informal, correlacionando o humor e que as postagens sejam mais claras, fazendo 

com que os consumidores a compartilhem, tornando-as mais positivas em relação a 

fidelidade da marca. O relacionamento entre consumidor e marca, fica claro, nas 

entrevistas, quando há um interesse de informações e nas marcas e quando existe 

um engajamento, que garanta a fidelidade, que faz com que os consumidores, 

lembrem desta marca e a indiquem para alguém. O amor sobre a marca também 

está positivamente associada com maior fidelidade à marca e níveis mais elevados 

para a inclusão em uma exploração de tipos de consumidores no Facebook. 

 

4.2 ANÁLISE DE DADOS COM PROFISSIONAL DA ÁREA DE MARKETING 

DIGITAL 

 

Além da pesquisa com os consumidores foi realizada uma entrevista em 

profundidade com profissional da área de Marketing Digital.  A entrevista foi 

realizada na forma de um bate papo, ocorrido via Skype com o profisional da área, 

sócio de uma agência digital chamada Mentes Digitais, que são pioneiros na 

produção de conteúdo online, especificamente para mídias sociais no Brasil. Ele é 

Mentor e sócio de duas startups aqui no Brasil, uma chamada Fleety, que se refere é 

ao compartilhamento de carros entre pessoas e a outra chama-se Wikipass, que é 

uma plataforma online que agrega todas as mídias sociais no mesmo desk board.  

O entrevistado, além de ser gestor de um centro de inovação, que fica no 

Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP), ter sociedade em um 

projeto chamado iCities, que é um projeto de soluções para cidades inteligentes, 

também é professor na FAE, na Católica de Santa Catarina e na Universidade 

Positivo. Todas elas em pós-graduação, com disciplinas ligadas a marketing digital. 
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No inicio do bate-papo, a pergunta foi sobre qual a visão dele do uso da 

internet em geral nos dias atuais. O entrevistado frisou que atualmente existem 

cerca de 90 milhões de internautas no Brasil e que hoje a internet se tornou um 

instrumento de relacionamento, de disseminação da informação, de ganho de 

conhecimento e de relações de trabalho. De acordo com ele, é uma necessidade 

plena que as pessoas tenham acesso à internet. Isso fica explicito no relato sobre a 

importância do uso da internet nos dias atuais, conforme descrito a seguir: 

 

Entrevistado:  

 

“Por exemplo, o Paraná, tem uma cobertura de 100%. Então, nós temos 

aqui no Paraná esse diferencial de que a Copel leva a fibra ótica, 

disponibilizando a internet via fibra ótica para todos os 399 municípios do 

Paraná. Então, esse é um diferencial aqui do nosso estado, mas não é a 

realidade de todo o país” (informação verbal). 

 

Em relação às mídias sociais mais relevantes, o entrevistado afirma que 

existe atualmente uma grande alternância nas plataformas digitais. O Orkut foi um 

bom exemplo de mídia que teve sua relevância como mídia social em todo o mundo, 

principalmente no Brasil. Logo, devido ao diferencial tecnológico, os usuários do 

Orkut migraram para o Facebook que é hoje a mídia mais utilizada dentro das 

plataformas digitais.  

 

Entrevistado,  

 

“Então é assim, hoje, as principais plataformas sociais no Brasil, eu posso 

considerar que sejam Facebook e Youtube, o Facebook é uma plataforma 

social, que consegue ter diversos focos, desde compartilhamento de 

conteúdo, publicações, informações, o próprio network e discussões. O 

Youtube já mais com uma plataforma voltada mais para compartilhamento, 

especificamente de vídeos. O Instagram também voltado para 

compartilhamento, mas um compartilhamento mais de fotos, de imagens. 

E o Twitter como uma rede mais focada em informação. Seriam as 

principais redes hoje no Brasil” (informação verbal). 
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Na relação entre o consumidor e, ou empresa, e marca na internet o 

entrevistado destaca que a presença digital hoje seja uma necessidade e conclui 

que a internet é o segundo maior veículo de comunicação do mundo, só perdendo 

para a televisão e mídia offline. Fica confirmado, segundo o entrevistado, que o 

básico é a empresa ter uma presença através de um site, com boa acessibilidade, 

habilidade, de fácil navegabilidade, bom design, com interação, oferecendo uma boa 

experiência para o usuário. As mídias facilitam o engajamento entre os 

consumidores e empresas.  

 

Entrevistado, 

 

“A presença oficial nas mídias sociais é importantíssima, porque as 

empresas vêm sendo faladas de qualquer maneira, e a presença oficial da 

empresa no Facebook, por exemplo, faz com que ela tenha a sua voz, faz 

com que ela tenha essa possibilidade de interagir de maneira oficial com 

os consumidores. Então, assim,   um caminho sem volta” (informação 

verbal). 

 

Em confirmação as teorias apresentadas nesta pesquisa, voltando-se para o 

Facebook, o que faz uma pessoa curtir uma página, são os conteúdos postados, os 

conteúdos com relevância e consistência, sabendo intercala-los com vídeos, 

imagens e textos. As empresas se preocupam, não só com a comunicação que 

estão passando, mas também para quem estão falando, em como podem ajudar 

seus clientes com informações, dados, enfim, procuram adotar uma série de 

estratégias para ter um maior engajamento com os consumidores e prováveis 

clientes no Facebook.  

Eventualmente utilizando-se de uma pitada de humor, é preciso conhecer 

como o público se comporta e fazer um plano de conteúdo, identificar as tendências 

e oportunidades, enfim, sensibilizar, motivar e mobilizar pessoas com as redes é 

algo de suma importância para que as empresas obtenham uma reputação. Com 

essa conquista de reputação, há todo um reflexo ganho de vendas, especificamente 

de seus produtos e de seus serviços.  

A principal preocupação que uma marca deve ter em relação a sua presença 

digital, especialmente nas mídias sociais, é a qualidade do conteúdo desenvolvido e 

propagado nas redes.  
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Existem pessoas que curtem marcas porque os amigos curtiram antes a 

marca, esse tipo de relação para o entrevistado está previsto dentro do processo de 

influencia social. Confirmando a hipótese de que existem pessoas que influenciam 

os amigos, visto que as curtidas de marcas aparecem nas timelines, fazendo com 

que a marca exibida desperte uma curiosidade do amigo para curtir também.  

 

Entrevistado, 

 

“A partir do momento que um amigo curte aquela página, esse processo 

de a pessoa se tornar fã daquela marca, ela aumenta bastante. Mas daí 

vem ainda todo um funil, que, além de fazer com que os usuários 

conheçam a sua marca, se tornem fãs, você ter um processo mais 

profundo que vai, desse usuário se tornar um prospecto, ou seja, ter o 

desejo, ter interesse pelo seu produto, pelo seu serviço para depois se 

tornar um consumidor de fato, consumir o seu produto, o seu serviço. E, 

por fim, se tornar um advogado da marca, defender a marca, compartilhar 

os conteúdos da marca, ser um advogado evangelista da marca 

(informação verbal).” 

 

Com relação à hipótese de autoimagem e status no Facebook em relação à 

marca, o entrevistado sanciona que as plataformas digitais são usadas como um 

modo de Maketing Pessoal, devido ao fato de as pessoas possuírem seus próprios 

posicionamentos. No Facebook os usuários passam a ser vistos pelo que curtem e 

compartilham. 

 

Entrevistado,  

 

“O fato de as pessoas curtirem uma determinada página para ganho de 

status, eu não vejo que seja, assim, algo muito frequente e de maneira 

espontânea, talvez de uma maneira mais [...] as pessoas 

inconscientemente acabam fazendo isso, mas não vejo que isso seja algo, 

uma estratégia consciente para ganhar status curtir a marca. Elas acabam 

gostando porque uma determinada marca, mesmo que ela não tenha uma 

Ferrari, mas elas podem admirar e curtir aquela determinada página, mas 

não vejo que é por isso que elas vão ganhar status com isso. O que existe 

é uma clara vontade de ostentar alguns momentos daí sim para ganho de 

status.”  
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Entrevistado,  

 

“Então, momentos em que a pessoa está viajando, os momentos que a 

pessoa está com determinadas companhias. É raro a gente ver pessoas 

que compartilham a foto, uma selfie no ponto de ônibus, mas se elas estão 

viajando, elas vão compartilhar um lugar legal e tal, com determinadas 

companhias. Isso, sim, é utilizado como uma forma de ganho de certo 

status, de maneira consciente (informação verbal).” 

 

Com relação a motivação no Facebook, o entrevistado assegura que as 

empresas oferecem uma linguagem proativa nas mídias, como conversas, 

utilizando-se de uma pitada de humor, conhecendo como o público se comporta 

para realizar um plano de conteúdo. Este conteúdo deve ser desenvolvido com um 

propósito, com valor e com ações desejáveis sobre o assunto. Sensibilizar, motivar e 

mobilizar pessoas dentro das mídias mostra como é importante as empresas e 

marcas ganhem reputações positivas. A qualidade que a marca exibe nas mídias 

sociais, é uma das principais preocupações, já que a finalidade é ganhar confiança e 

credibilidade dos usuários. 

 

Entrevistado,  

“Deve haver “a revisão desses conte dos, para que não haja nenhum tipo 

de erro estratégico, ortográfico, enfim, esse conteúdo deve ser desenvolvido 

com um propósito, com um valor, com uma ação desejável” (informação 

verbal)”. 

 

4.2.1 Análise geral da pesquisa qualitativa com o profissional de 

marketing digital 

Do ponto de vista profissional, a internet é considerada, atualmente, como um 

instrumento de relacionamento, de disseminação da informação, de obtenção de 

conhecimento e de relações de trabalho.  

A internet tornou-se parte do cotidiano de milhares de brasileiros, 

principalmente área profissional, sendo vista, hoje, também como uma necessidade. 

Para atender esta necessidade o estado do Paraná, por exemplo, dispõe da internet 
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via fibra ótica, que é um diferencial em relação aos demais estados do Brasil, 

viabilizando desta forma, o acesso à internet a um maior número de paranaenses.  

Com relação à plataforma de mídia social digital mais relevante, aponta o 

Orkut, pela grande adesão que teve no Brasil e na Índia até meados de 2010, 

considerando-o a principal plataforma social do país. Após este período em virtude 

do diferencial tecnológico e por exercer grande influência, houve a migração em 

massa das pessoas para o Facebook. As principais plataformas de mídias sociais, 

hoje, são: Facebook, por apresentar diversos focos, que vão desde o simples 

compartilhamento até discussão de conteúdo. O Youtube, como plataforma voltada 

ao compartilhamento específico de vídeos. O Instagran, pela interatividade no 

compartilhamento de fotos e imagens e o Twitter, como sendo uma rede com maior 

foco em informações. 

Assim como nas demais formas de relacionamento com o consumidor, uma 

questão que preocupam as empresas é reter as pessoas que acessam a marca 

através destas plataformas. O uso de notificações foi citado como sendo uma das 

estratégias aplicadas pelas empresas chamar a atenção dos consumidores, 

fazendo-os, até mesmo por curiosidade, acessar o Facebook, por exemplo, a fim de 

saber do que se trata a notificação. Outra preocupação é com relação à atualização 

das publicações, assim como o retorno o tempo de decadência das publicações 

também é rápido, desta forma o conteúdo deve ser constantemente atualizado, 

motivando o usuário a compartilhar novas informações. 

No que se refere à relação do consumidor com a marca, a internet se tornou o 

segundo maior veículo de comunicação do mundo, perdendo somente para a 

televisão. A empresa deve ser vista marcar presença, o sucesso depende 

basicamente de ter um site com boa acessibilidade, habilidade e fácil 

navegabilidade, além de apresentar um bom design e possibilitar a interatividade 

com o consumidor, ou seja, deve apresentar e entregar uma boa experiência para o 

usuário. A presença das empresas/marcas no Facebook, por exemplo, confere voz, 

oportuniza e facilita relação entre as mesmas com o consumidor. 

Quanto a curtir a marca no Facebook, o sucesso vai depender do conteúdo, 

que deve ser consistente e útil, ter entre outros, personalidade, pontes com vídeos e 

ajudar os consumidores. As empresas devem buscar aplicar uma série de 

estratégias que visem obter e melhorar o engajamento com seus consumidores. 
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Quanto a curtir a marca por esta oferecer benefícios ou fazer promoções, 

segundo portaria do Ministério da Fazenda nº 422 de julho de 2013, não é mais 

permitido no Brasil, sendo proibida a realização de concursos culturais em qualquer 

rede social. Legalmente é possível divulgar uma promoção, mas proibido fazê-la por 

meio da rede, por exemplo, não se pode fazer uma promoção onde ao curtir 

determinada marca o consumidor ou cliente ganhe algo em troca.  Ao fazer isso a 

empresa corre dois tipos de risco, ser denunciada no próprio Facebook e ter sua fan 

page excluída e ou também ser denunciada ao Ministério da Fazenda. 

Curtir a marca por influencia de terceiro é visto como algo comum e normal. 

Fora das redes seria como a indicação de um determinado produto, serviço ou 

empresa de uma pessoa para outra, que é uma pratica comum, vista no mercado, a 

famosa propaganda boca a boca. Que em ambos os casos é excelente para marca 

ou empresa. 

Com relação a curtir a marca para promover a autoimagem e obter status, 

não é visto como uma prática frequente ou que tenha relevância. No entanto as 

plataformas de mídias sociais são excelentes para o marketing pessoal, em razão de 

permitir que se construa uma imagem para vender, por exemplo, passar que tem 

conhecimento e ou posicionamento sobre determinado assunto, pode tornar esta 

pessoa um especialista a ser seguido por determinado segmento, o qual considera 

serem importantes as informações e ou opiniões publicadas. Já quanto a curtir uma 

determinada página, apenas para obter status é visto como algo não muito comum 

de acontecer, no entanto pode-se identificar que haja uma afinidade, mesmo que 

inconsciente deste usuário com a marca, visto que talvez ele não seja um 

consumidor, mas pode ter admiração pela marca a ponto de liga-la a sua imagem.  

Do ponto vista profissional é importante que as empresas apresentem uma 

linguagem proativa nas redes, que procurem conhecer como o seu público se 

comporta e faça planos de conteúdo. Estes planos devem ser revisados, afim de que 

tenham um propósito bem definido, que tenham um valor entre outros objetivos. As 

empresas precisam estar atentas às tendências e oportunidades e procurar 

sensibilizar, motivar e mobilizar as pessoas junto às redes.  
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4.3 ANÁLISES DOS RESULTADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA 

Depois de explorar informações acerca do ambiente das mídias sociais e da 

motivação para os consumidores curtirem marcas no facebook, são descritas a 

seguir as análises da fase de pesquisa quantitativa, executada via internet junto aos 

consumidores. 

4.3.1 Análise demográfica  

Tabela 1 – Análise Demografica 

 Categoria N 332* 

Sexo 
 

 
49,8% Feminino (166)                    
50,2% Masculino (167) 
 

  

Idade 
 

Média = 23,65                                   
DP = 6,6 
 

  

Estado 
 

81% =  Paraná                               
12% = Santa Catarina                   
6,6% = outros 
 

  

                              Escolaridade 
 

66,6% = Estudantes de Graduação                  
22,6% = Superior Completo                
9,6% = Ensino Médio Completo 
 

Há quanto tempo não curte uma marca no 
Facebook? 

 
 

 
76,9% = menos de um mês              
(256 pessoas) 
 

 
Por quanto tempo ficam no Facebook diariamente? 

 
 

 
Média = 3,16 horas 
DP = 2,77 
 

 
Número de amigos no Facebook? 
 

 

 
67,5 % = possuem mais de 300 amigos                                                    
18,7 % Entre = 200 e 300 amigos 
 

Fonte: Os autores, com base na pesquisa. 
*Nota: N 332 (número de respondentes). DP (Desvio Padrão) 

 

A análise da Tabela 1 acima mostra o perfil demográfico dos consumidores 

respondentes da pesquisa. Verificou-se dados básicos como idade, gênero, nível de 

educação e dados relacionados à frequência de uso do Facebook, como tempo 

gasto em acesso, há quanto tempo não curtem uma marca no Facebook e número 

de amigos na mídia social. 
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Ao analisar a idade e o nível de escolaridade, percebeu-se que a maioria dos 

respondentes são universitários, ou seja, estão cursando o ensino superior, sendo 

que a média de idade é de pessoas jovens.  

 A característica atual dos jovens percebida na pesquisa qualitativa é 

comprovada na pesquisa quantitativa que mostra que os mesmos costumam passar 

muito tempo conectados nas mídias sociais com uma média de tempo diária de 3 

horas. Sendo assim, por eles ficarem muito tempo online, acabam ficando pouco 

tempo sem curtir uma marca, quase 80% dos entrevistados declaram que curtiram 

uma marca a menos de um mês, o máximo de tempo que eles ficaram sem curtir 

uma marca é de quatro meses. 

4.3.2 Análise fatorial e geração das dimensões baseadas nas dimensões 

para curtir uma marca  

Tendo em vista o número de indicadores para a geração dos clusters, foi 

executada uma análise fatorial exploratória que de acordo com Malhotra (2006), 

“tem por o objetivo de reduzir o n mero de dados.” A primeira análise fatorial foi feita 

com 19 itens para mensuração das motivações para curtir uma marca no Facebook. 

A segunda rodada da análise fatorial foi utilizada 9 escalas independentes para a 

mensuraçãoacerca do comportamento do consumidor. 

 Os índices que testam a presença de correlação entre as variáveis e 

adequação da análise fatorial e a estrutura de dados, apresentou níveis adequados. 

O teste de esfericidade (KMO) obteve um índice de 0,92, considerado válido 

segundo Hair et al. (2005). 

 Na mensuração das motivações, foi utilizada a análise de componentes 

principais e fazendo uso da rotação VARIMAX, encontrou-se quatro dimensões que 

representam 63,8% de variância explicada. Na mensuração das escalas de 

personalidade verificou-se a presença de nove dimensões que representam 61,6% 

da variância explicada. 

 As 19 perguntas das escalas de motivação foram divididas e analisadas, 

formando quatro dimensões relacionadas a motivação. A primeira dimensão “Amor 

por marca” possui um alpha de cronbach, que mede confiabilidade das dimensões 

de 0,94, a dimensão dois “ urte para melhorar a imagem pessoal” tem um alpha de 
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0,89, a dimensão três “ urte por desempenho da marca” possui um alpha de 0,76 e 

a ultima dimensão “ urte para gerar conte do relevante no Facebook” 0,71. 

 

Tabela 2 – Análise Fatorial das dimensões da motivação 

 

Fonte: os autores, com base na pesquisa 

 

“Quando se obtem uma solução fatorial, na qual os itens têm uma carga 

significante, o pesquisador procura designar algum significado para o padrão de 

cargas fatoriais” (HAIR ET al., 2005).  

O processo para nomear as dimensões procurou determinar nomes que 

representavam de maneira global e se possível neutra as características agrupadas 

em cada dimensão, conforme Tabela 2. A primeira dimensão apresentada, foi 

definida como “Amor à marca”, já que reflete traços como o perfil de como o 

consumidor se sente em relação à marca, qual o significado dessa marca para o 

consumidor. A segunda dimensão foi denominada “Melhorar a imagem pessoal”, que 

engloba aspectos que contribuíam para a imagem pessoal do consumidor e seu 

relacionamento com as outras pessoas. A terceira dimensão extraída ganhou o 

rótulo de “Desempenho da Marca”, agrupando todos os traços relacionados à 

qualidade e desempenho da marca. A quarta dimensão foi definida como “Gerar 
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conte do”, englobando os itens relacionados à forma de distribuição e propagação 

de conteúdo das marcas. 

As tabelas a seguir, a seguir apresentam respectivamente as dimensões de 

motivação e análise das escalas independentes. 

 

Tabela 3 – Dimensões de Motivação 

Dimensões Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 F- Valor 

Curte por amor 0,177 -0,703 1,21 -0,68 92,93 

Curte para melhorar a imagem pessoal 0,754 -0,387 -0,702 -0,643 85,08 

Curte por desempenho da marca -0,078 -0,881 0,061 1,14 78,78 
Curte para gerar conteúdo relevante no 
Facebook 0,273 -0,59 

 
0,335 -0,243 17,5 

Fonte: Os autores, com base na pesquisa. 
Nota: Escala - Likert 10 pontos. As médias obtidas foram de base zero, considerando o desempenho 
de todos os clusters nas dimensões. 
 
 
 

Tabela 4: Escala Interesse Genuíno     

Itens     Alfa 

Eu realmente quero saber mais sobre essa marca  
 0,82         

(3 itens) Recebo atualizações dessa marca no meu feed de noticias  
 

Sinto-Me satisfeito com as atualizações que recebo da marca    

Fonte: Os autores, com base na pesquisa. 
Nota: Escala - Likert 10 pontos. 
 
 
 

Tabela 5: Escala para a mensuração de Criação de Imagem       

Itens   Alfa 

Curto essa marca, pois ela mostra a minha preferência aos meus amigos  
  0,76         

(3 itens)  Essa marca deixa meu feed de noticias atrativo  
  

Curte a marca pois meus amigos curtiram antes      

Fonte: Os autores, com base na pesquisa. 
Nota: Escala - Likert 10 pontos. 

 

 
Tabela 6: Escala para a mensuração Incentivo       

Itens   Alfa 

Já curti uma marca para ganhar desconto  
  0,70         

(3 itens) Os meus amigos curtem as mesmas paginas de marcas que eu  
  

Curti uma marca porque meu amigo pediu      

Fonte: Os autores, com base na pesquisa. 
Nota: Escala - Likert 10 pontos. 
 

Tabela 7: Escala para a mensuração de Laços Sociais   



 
 

69 

Itens     Alfa 

A maioria dos meus amigos é da mesma classe social que eu 

0,74                   
(4 itens) 

A maioria dos meus amigos no face interagem cmg diariamente  

É difícil imaginar a minha vida sem meus amigos no facebook  

Curte marcas para me socializar      

Fonte: Os autores, com base na pesquisa. 
Nota: Escala - Likert 10 pontos. 

 

Tabela 8: Escala para a mensuração de candidados a opinião   

Itens     Alfa 

Eu utilizo opinião de desconhecidos para me basear  

0,80                   
(4 itens) 

Eu gostaria de poder ter a opinião de outros para comprar algo  

Eu costumo obter opinião de outros para comprar algo  

Me sinto confortável  para comprar algo que alguém me indicou  

Fonte: Os autores, com base na pesquisa. 
Nota: Escala - Likert 10 pontos 

 

Tabela 9: Escala para a mensuração de automonitoramento   

Itens     Alfa 

É importante se encaixar no grupo em que vivo  

0,83                   
(4 itens) 

Quando não sei o que fazer utilizo o comportamento de outros para me basear  

Eu presto atenção as reações de outroas pessoas ao meu comportamento  

Meu comportamento depende dos outros    

Fonte: Os autores, com base na pesquisa. 
Nota: Escala - Likert 10 pontos 

 

Tabela 10: Escala para a mensuração de lideres de opinião   

Itens     Alfa 

Costumo influenciar a opinião de outras pessoas  
0,87                   

(3 itens) Consigo perssuardir as pessoas para fazer  o que eu quero  

Pessoas que eu conheço utilizam a minha opinião como base 

Fonte: Os autores, com base na pesquisa. 
Nota: Escala - Likert 10 pontos 

 

Tabela 11: Escala para a mensuração de materialismo   

Itens     Alfa 

É importante pra mim ter as coisas que eu gosto  

0,79                   
(4 itens) 

Gostaria de ser rico suficiente para comprar o que eu quiser  

Eu gostaria de poder comprar muitas coisas  
 

No geral me incomoda não ter dinheiro para comprar o que eu quero  

Fonte: Os autores, com base na pesquisa. 
Nota: Escala - Likert 10 pontos 
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Tabela 12: Escala para a mensuração de autoestima   

Itens     Alfa 

No geral estou satisfeito comigo mesmo  
 

0,90                   
(8 itens) 

Sinto que tenho uma serie de boas qualidades  
 

Eu sou capaz de fazer tudo que eu quero  
 

Eu tomo atitudes positivas em relação a mim mesmas  

Eu tenho orgulho do que eu faço  
  

Sinto que sou uma pessoa de valor  
  

Eu tenho muito respeito por mim esmo  
 

Penso que tudo que eu faço é um sucesso    

Fonte: Os autores, com base na pesquisa. 
Nota: Escala - Likert 10 pontos 

 

 As análises das escalas independentes foram todas significativas, pois possui 

uma significância menor que 0,05. Os alphas das nove escalas foram relevantes, 

aonde a escala de interesse genuíno foi de 0,82; a escala de criação de imagem 

possui um alpha de 0,76; a escala para a mensuração de incentivo têm um alpha de 

0,70; a escala de laços sociais possui um alpha de 0,74; O alpha da escala de 

candidato à opinião foi de 0,80; O alpha de automonitoramentofoi de 0,83; Líderes 

de opinião possuem um alpha de 0,87; a escala de materialismo possui um alpha de 

0,79 e por fim, a escala de autoestima possui um alpha de 0,90. 

 

4.3.3 Análise dos Clusters 

Com base na formação total dessas quatro dimensões de motivação, foi 

executada uma análise de cluster considerando os 332 respondentes da pesquisa, 

visando agrupar os consumidores que curtem marcas no Facebook a partir de 

padrões encontrados nas respostas. Cada respondente da pesquisa ganhou um 

score ponderado para cada dimensão (média dos scores em cada dimensão, 

somando todos os respondentes é igual a zero). Na análise de cluster, o 

procedimento utilizado foi o hierárquico, pelo método aglomerativo de Ward e pelo 

quadrado da distância euclidiana. Tomando-se por base uma análise do 

dendograma gerado no processo, bem como comparação dos grupos para verificar 

se os mesmos eram interpretáveis, foram identificados 4 grupos diferentes, os quais 

possuíam, cada um deles, um número equivalente de respondentes. 
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 Para avaliar as diferenças entre os grupos foi aplicada a Análise da Variância 

de um fator, com o teste post hoc de Tukey, com índice de significância igual a 0,05, 

nas 4 dimensões observadas e nos 9 constructos mensurados com base nas 

escalas da teoria (Interesse Genuíno, Líder a opinião, Criação de Imagem) 

combinadas com tabulações cruzadas e o teste de qui-quadrado para avaliar 

variáveis como sexo, idade, estado civis, dos consumidores no facebook.  

 De maneira geral os 332 respondentes dos 4 clusters foram divididos de 

forma equivalente. Considerando que o grupo 4 contava com apenas 61 

respondentes e o grupo 3 estava com maior numero de integrantes, 105. 

Cluster 1: Auto Expressivos 

 Esse grupo é o mais preocupado em obter uma boa impressão dos outros. Os 

auto expressivos curtem marcas que refletem a sua imagem e o seu eu social. Em 

particular são os que possuem o menor nível de lealdade e amor à marca. No 

entanto são os que oferecem o maior compartilhamento de conteúdo de marcas em 

relação a outros grupos. O sentido dessas publicações serve para projetar sua 

imagem e impressão aos outros dentro da rede social. Os auto expressivos 

apresentam um alto grau de automonitoramento e um grau de alta autoestima, mais 

baixo que dos outros grupos, o que explicaria a sua escolha por marcas que são 

altamente expressivas.  Além disso, embora eles afirmem que curtam uma marca 

por interesse da própria na marca, o principal motivo para se tornarem fã, é para a 

criação de imagem. Para esses fãs, preocupados com a opinião dos outros, a marca 

pode desempenhar um papel simbólico, permitindo que eles criem um ser ideal no 

Facebook. O perfil etário desse cluster é de 23 anos, representando 22 % da 

população, sendo eles a maioria homens (66,2%) e as mulheres com 33,8%. De 

acordo com esses resultados, o Facebook desempenha um papel importante para 

este grupo, na criação da imagem social desejada, construída através das marcas 

que curtem. No entanto, a associação da marca online não reflete a realidade offline, 

visto que estes consumidores, não exibem um verdadeiro apego as marcas, que 

refletiria em altos níveis de lealdade e amor a marca. 

Cluster 2: Independentes 

 O grupo que tem as atitudes menos positivas com relação às marcas no 

Facebook, não possui uma conexão real com a marca. É um grupo menos propenso 

a considerar a marca pelo que ela transmite de valor. Eles consideram que a marca 

possui pouco valor auto-expressivo, considerando que a marca não significa muito 



 
 

72 

para esse grupo, curtindo a marca apenas por curtir, sendo que este grupo é o que 

possui a relação mais frágil e delicada entre consumidor e marca. Em diferença com 

os outros clusters esse é o que tem o menor nível de fidelidade e amor à marca. Não 

existe compartilhamento de conteúdo relevante do consumidor com relação à marca.  

É um grupo com média de idade de 23 anos e possuindo 28% dos participantes da 

pepsquisa, sendo eles 52,6 % mulheres e 47,4 % homens. O interesse próprio deles 

em relação a compartilhamentos e “curtir” no Facebook é média. 

Cluster 3: Fanáticos 

São pessoas altamente envolvidas com as marcas dentro do Facebook.   São 

os que possuem uma maior ligação afetiva e emocional com a marca, o que os torna 

amantes reais das marcas que curtem no Facebook. É o grupo de usuários que 

possui uma maior fidelidade com a marca em relação aos demais grupos. Buscam 

uma criação de imagem dentro na rede e com isso tendem a ter um laço social 

maior, pois estão mais sujeitos a curtir uma marca para criar uma melhor impressão 

junto aos seus amigos no Facebook. Eles utilizam uma marca como forma para 

serem vistos por outras pessoas, pois o nível de automonitoramento dos integrantes 

desse grupo é médio.  

Esse grupo também está preocupado com a semelhança com as outras 

pessoas, pois estão mais propensos a curtir o status semelhante ao dele, é o grupo 

mais materialista e que sugere uma relação positiva com a marca e uma maior 

fidelidade. Demonstram que possuem interesse genuíno, tem grande interesse em 

saber sobre a marca e afirmam que a marca cria uma impressão positiva em sua 

pagina. O grupo dos fanáticos é composto em sua maioria por mulheres (51,4 %), já 

os homens ficam com uma participação de 48,6 %, com uma média de idade de 23 

anos e representa 32 % da população, a maior de todos os grupos. São os que 

possuem laços sociais mais fortes em comparação aoso outros grupos, o que pode 

sugerir que eles interajam com mais frequência com os amigos na rede. Os 

integrantes desse grupo são otimistas, com o maior nível de autoestima, se vendo 

como lideres e candidatos a opinião. Todos os resultados sugerem que o Facebook 

é indispensável para esse grupo como fonte de informação, um meio de se conectar 

com os amigos e como uma ferramenta de criação de imagem desejada. 

Cluster 4: Utilitários 

Esse grupo curte as marcas para ganhar incentivos, não possuem uma 

conexão real com a marca. É o grupo que tem as atitudes menos positivas sobre as 
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marcas que curte no Facebook. São menos propensos a considerar uma marca para 

ser auto expressiva, em vez disso admitem que estejam mais inclinados a curtir uma 

marca para ganhar incentivos.  Portanto para este estudo, o grupo em questão foi 

considerado como utilitários, visto que estão respondendo aos incentivos e relatam 

que irão gostar da marca enquanto estiverem recebendo incentivos oferecidos.  A 

marca oferece pouco valor expressivo para esse grupo. Os utilitaristas oferecem 

menor fidelidade e amor à marca e também o menor nível de interação com a 

mesma. É possível identificar que esse grupo de fãs, apesar de curtir marcas por 

incentivo, passa ao mesmo tempo oferecer comentários negativos sobre a marca 

aos amigos. Embora interessados em incentivos, esse grupo também considera-se 

menos materialista e é o grupo menos interessado em provocar as opiniões dos 

outros, ou oferecer a sua opinião para os outros. Portanto, a marca pode ter pouco 

significado de valor como uma ferramenta para a criação de uma identidade online. 

Os utilitaristas têm um nível médio de automonitoramento, o que sugere que 

costumam adaptar o seu comportamento conforme a situação. Esse grupo é 

formado por sua maioria por mulheres (65,6%) e os homens são 34,4% do grupo, a 

média de idade desse grupo é a maior do que os outros com média de idade de 24 

anos.  Esse grupo representa 18 % da população. 

4.3.4 Análise Geral dos Clusters 

Esta análise faz uma distinção entre os fãs com base em suas motivações 

para curtir uma marca no Facebook. Verificou-se que existem quatro grupos de 

consumidores onde cada um possui as suas particularidades. Percebeu-se que o 

grupo 1, dos Auto Expressivos, costumar curtir marcas que se relacionam a sua 

imagem e estão preocupados em passar uma boa impressão a outras pessoas. O 

grupo 2, dos Independentes, se refere às pessoas menos envolvidas com a marca, 

são aqueles que não possuem uma relação emotiva com a marca, não prestam 

atenção no que a marca passa para o consumidor. O grupo 3, dos fanáticos, são os 

apaixonados pela marca, são as pessoas que têm o maior nível de amor e lealdade 

a marca. Já o grupo 4, dos Utilitários, são aqueles que costumam curtir marcas para 

ganhar incentivo, sem possuir uma real conexão com a marca. A partir desses 

grupos podemos definir quais os tipos de consumidores são encontrados dentro do 

Facebook. 
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4.3.5 Comparação entre a pesquisa americana x brasileira 

De acordo com a pesquisa publicada pelo Journal of Advertising Research, 

em 2014, foi identificada também uma tipologia de fãs a partir das motivações para 

curtir uma marca dentro do Facebook, a qual apresentou um resultado semelhante 

ao encontrado nesta pesquisa. Verificou-se que alguns grupos apresentados aqui 

possuem indentidade semelhante aos da pesquisa anterior como os Fanáticos, os 

Auto Expressivos e os Utilitários, que curtem e compartilham assuntos relacionadas 

a marca de forma semelhante. Apenas um dos clusters, o dos Independentes, não 

possui nenhuma semelhança com o último cluster apresentado na pesquisa já 

realizada os Autenticos. Os Idependentes possuem uma relação frágil com a marca, 

sem nenhuma conexão real com a marca, já os Autenticos possuem um alta 

fidelidade e amor a marca e costumam gerar conteudo relevante relacionados a 

marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As discussões acerca das mídias sociais tem se intensificado nos últimos 

anos em virtude do crescimento do público que as acessam, bem como o grande 
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número de utilidades que estas plataformas possuem. Segundo Higgins (2006), “as 

organizações vêm desenvolvendo estratégias com a finalidade de atrair o maior 

n mero de consumidores possíveis” e para isso acontecer é necessário ter 

entendimento de qual tipo de consumidor estamos abordando. 

Nesse sentido esse trabalho apresentou resultados que visam identificar as 

motivações que levam os consumidores a curtir uma marca no Facebook. A 

pesquisa passou por três etapas, sendo que em cada uma delas verificou-se as 

reais motivações dos consumidores. A primeira etapa foi uma pesquisa qualitativa 

com consumidores, na qual se obteve a opinião destes consumidores sobre o 

comportamento das pessoas no Facebook. A segunda etapa foi complementada 

com a visão de um especialista sobre o que move as pessoas na rede. A terceira e 

ultima etapa identificou através de uma análise de clusters uma tipologia de fãs do 

Facebook, que são os Auto Expressivos, os Idependentes, os Fanáticos e os 

Utilitários. O Estudo permitiu perceber que mesmo estando ligados na mesma rede 

social, existe uma diferença nos interesses que levam a curtir. Observaram-se os 

seguintes interesses: curtir por amor, curtir por desempenho da marca, curtir para a 

criação de imagem pessoal e curtir para gerar um conteúdo mais relevante no 

Facebook. 

Os resultados significativos demostram que há diferenças no interesse 

genuíno, na criação de imagem, nos incentivos, no materialismo e em outros 

constructos analisados para os quatro clusters apresentados. 

 

5.1 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICA E PRÁTICA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho explora pela primeira vez o tema no contexto brasileiro, e 

consegue identificar relacionamentos entre consumidores e marcas presentes na 

literatura sobre o assunto.  

De forma prática, com os resultados obtidos há uma forte indicação que o uso 

pontual das mídias sociais digitais, traga retorno em curto prazo, com ações 

pontuais, promocionais ou de virais. Esse tipo de segmentação ou tipologia pode ser 

útil para identificar os diretentes tipos de consumidores encontrados no Facebook. 

Com base nesta segmentação é possível atribuir formas diferentes de se comunicar 

com esses consumidores, tendo em vista que são possuidores de caracteristicas 
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diferentes. Além do mais, essa distinção pode favorecer o uso das mídias sociais 

para aumentar o relacionamento do cliente com a marca, estreitando ainda mais os 

laços entre empresa e fã. 

 

5.2 LIMITAÇÕES E ESTUDOS FUTUROS 

 

As limitações encontradas na presente pesquisa, apesar de possuir uma 

amostra expressiva (n=332), ainda dificulta a generalização dos resultados para a 

população em razão de a coleta ter sido feita pela internet.  

Em conclusão os fãs de Facebook, o estudo fornece um ponto de partida para 

uma maior investigação para compreender as atitudes e motivações de fãs, podendo 

ser considerada a análise de outros tipos de tipologias. 

Estudos futuros podem apresentar essa mesma tipologia de fãs do Facebook, 

considerando outros aspectos da motivação e do relacionamento de marca.  
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APÊNDICE I – ROTEIRO DE PESQUISA – FOCUS GROUP 

Perguntas demográficas: 

 

Sexo: 

Idade: 

Ocupação (se estudante, que curso/fase): 

Bairro/ Cidade onde mora: 

 

Perguntas realizadas durante as entrevistas. 

 

1) Como é seu uso da internet (em termos de frequência e motivos para usar a 

rede) 

2) Quais as mídias sociais que você acessa? Qual a utilidade de cada uma 

dessas comunidades para você? 

3) Por quais dispositivos você acessa as mídias sociais? Em que momentos do 

dia? 

4) Você utiliza a internet para se relacionar (seguir, curtir, comentar e interagir) 

com marcas? O que você costuma fazer com marcas que gosta na internet? 

(exemplos) 

5) Você usa o Facebook com o intuito de curtir (seguir) marcas ou empresas? 

Quais empresas você segue? 

6) O que faria alguém curtir uma marca no Facebook, na sua opinião?  

7) Testar importância do conteúdo 

8) Testar a importância de promoções ou benefícios comerciais 

9) Testar importância dos amigos seguirem antes 

10) Testar a importância para a auto-imagem da pessoa 

11) Testar outras possibilidades com exemplos 
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APÊNDICE II –  ROTEIRO DE PESQUISA – ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

COM ESPECIALISTA EM MÍDIAS SOCIAIS 

 

Perguntas demográficas: 

Sexo: 

Idade: 

Formação: 

Ocupação/ função atual: 

Cidade onde mora: 

 

 

Perguntas realizadas durante a entrevista. 

 

1) Como evoluiu o uso da internet por parte dos consumidores, considerando os 

últimos anos? 

2) Quais as mídias sociais mais relevantes para as pessoas e por que? 

3) Como você enxerga a relação entre consumidores e empresas e marcas na 

internet? (como essa relação se dá) 

4) Qual a importância específica do Facebook na vida das pessoas? 

5) O que, na sua opinião, faria um consumidor curtir uma marca no Facebook?  

6) Testar importância do conteúdo 

7) Testar a importância de promoções ou benefícios comerciais 

8) Testar importância dos amigos seguirem antes 

9) Testar a importância para a auto-imagem da pessoa 

10) Testar outras possibilidades, com exemplos 
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APÊNDICE III – PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Caro respondente, 

  

Somos acadêmicos do curso de Marketing da Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (PUC-PR).  

O questionário que segue é parte de um projeto de conclusão de curso, que tem 

como objetivo entender as motivações ao curtir uma marca no Facebook. 

Sua participação é muito importante e para que sua opinião seja validada, todas as 

etapas devem ser devidamente preenchidas.  

 As informações aqui obtidas serão utilizadas apenas para fins acadêmicos. 

 Muito obrigada. 

 
Você curte marcas no Facebook? 
 
(  )Sim 
(  )Não 
  

Gênero: 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

Idade: ________ 

Estado: 

(  ) Paraná 

(  ) Santa Catarina 

(  ) São Paulo 

(  ) Outros. 

Nível de escolaridade 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino médio incompleto 

(  ) Ensino Superior incompleto 

(  ) Ensino superior completo 

Com qual frequência você acessa a sua conta no Facebook? 

(  ) Diariamente 
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(  ) Uma vez por semana 

(  ) Mais dfe uma vez por semana 

(  ) Mensalmente 

(  ) Raramente 

A quanto tempo (quantos dias) você não cute uma nova marca/empresa no 

Facebook? ________________ 

Qual a média de amigos no Facebook? 

(  ) Até 100 

(  ) De 100 a 200 

(  ) 200 a 300 

(  ) Mais de 300 

Quanto tempo (horas) você gasta no Facebook diariamente? 

_____________________________. 

 

Considerando e lembrando as marcas que você já curtiu ou costuma curtir no 

Facebook, assinale a sua opinião sobre as frases abaixo (sua opinião pode ir de (1) 

discordo totalmente até (10) concordo totalmente): 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Essa marca contribui para minha imagem                     

Essa marca contribui para o meu relacionamento pessoal                     

Essa marca tem um impacto positivo sobre o que os outros pensam de mim                     

Essa marca melhora a forma como a sociedade me vê                     

Me consider fiel á marca                     

Essa marca seria a minha primeira escolha quando se considera esse tipo de 
produto                     

Eu não compro outras marcas, se essa marca estiver disponivel na mesma loja                     

Essa marca é maravilhosa                     

Essa marca me faz sentir bem                     

Essa marca é fantástica!                     

Essa marca me deixa muito feliz                     

Eu amo essa marca!                     

Sou apoixonada por essa marca                     

Estou ligado á essa marca                     

Eu curto essa marca no Facebook e falo dela para amigos                     

Eu curto essa marca pois ela aumenta o meu status no Facebook                     

Eu curto esta marca pois estou satisfeita com ela                     

Eu curto e compartilho coisas positivas relacionadas a marca                     
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Eu recomendo essa marca para amigos e familiares                     

 

 

 

 

Qual (is) a (s) marca (s) que você curte que serviria (m) de base para as respostas 

nas perguntas anteriores? (cite uma, duas ou três que você imaginou). 

Marca 1 __________ 

Marca 2 __________ 

Marca 3 __________ 

 

Agora, resposta algumas questões relacionadas a você (também assinalando entre 

discordo totalmente e concondo totalmente) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Eu realmente quero saber mais sobre essa marca                     

Recebo atualizações desta marca no meu feed de notícias                     

Me sinto satisfeito com as atualizações que recebo da marca                     

Curto essa marca poise la mostra a minha preferencia aos meus amigos                     

Essa marca deixa meu feed de noticias atrativo                     

Curti as marcas porque meus amigos curtiram antes                     

Já curti uma marca para ganhar desconto                     

Os meus amigos curtem as páginas de marcas que curto                     

Curti a marca porque meu amigo pediu                     

A maioria dos meus amigos são da mesma classe social que eu                     

Meus amigos no Facebook pensam semelhantes a mim                     

Meus amigos se comportam igual a mim                     

A maioria dos meus amigos do Facebook interagem comigo diariamente                     

É dificil imaginar minha vida sem meus amigos do Facebook                     

Curto marcas para me socializer                     

A maioria dos meus amigos possuem o mesmo status social que eu                     

Meus amigos são culturalmente semelhantes a mim                     

Meus amigos gostam de mim pela minha situação econômica                     

Eu utilize a opinião de desconhecidos para me basear                     

É importante se encaixar no grupo em que vivo                     
Quando não sei o que fazer utilizo o comportamento de outros para me 
basear                     

Eu presto atenção na reação de outras pessoas ao meu comportamento                     

Muitas vezes meu comportamento depende dos outros                     

Cotumo infliuenciar a opinião de outras pessoas                     

Consigo persuadir as pessoas para fazer o que eu quero                     

Pessoas que eu conheço utilizam minha opinião como base                     
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Eu gostaria de poder ter a opinião de outras pessoas para comprar algo                     

Eu costumo obter opinião de outras pessoas para compar algo                     

Me sinto mais confortável em comprar algo que alguém indicou                     

É importante pra mim ter as coisas que eu gosto                     

Gostaria de ser rico o suficiente para comprar o que quizer                     

Eu gostaria de poder comprar mais coisas                     

No geral me incomoda não ter recursos para comprar tudo o que eu quero                     

No geral estou satisfeito comigo mesmo                     

Eu sinto que tenho uma serie de boas qualidades                     

Eu sou capaz de fazer tudo o que eu quero                     

Eu tomo atitudes positivas em relação a mim                     

Eu tenho orgulho do que eu faço                     

Sinto que sou uma pessoa de valor                     

Eu tenho muito respeito por mim                     

Eu penso que tudo o que eu faço é um sucesso                     
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ANEXO A– TRASCRIÇÃO MULHERES 

 

ENTREVISTADORA: Estamos aqui realizando uma pesquisa sobre o que 

leva uma pessoa a curtir uma marca dentro de uma rede social, especifico no 

Facebook. Todas vocês possuem Facebook? 

ENTREVISTADAS: Sim. 

ENTREVISTADORA: Qual a motivação para curtir uma marca dentro de uma 

rede. Primeiramente saber o que vocês acham, qual sua opinião, se quiserem 

concordar ou discordar vocês tem todo o direito. Qual a frequência que vocês 

utilizam a internet? E o que levam vocês a utilizar a internet? 

ENTREVISTADA 1: Eu fico na internet 24 horas por dia, fico que na internet 

pois não tem nada mais interessante para fazer. 

(Uma das meninas fica surpresa com a resposta de 24 horas por dia). O 

tempo que estou acordada estou na internet, até na aula, que não pode (risos). 

ENTREVISTADA 2: Eu acho que é importante a internet mais por causa dos 

estudos, ver estágios, por causa dos estágios, pra quem não trabalha. Também pra 

divertimento, tem que ter um divertimento, e o Facebook mais pra... sei lá.. , não sei. 

Facebook mais pra atualização também, estar por dentro das coisas que estão 

acontecendo. É interessante o uso do Facebook, não tenho vicio mas é uma coisa 

interessante.  

ENTREVISTADA 3:  Eu uso internet todos os dias, pra saber o que esta 

acontecendo, porque tem bastante coisa que a gente não sabe, curiosidades e pra 

estudo, eu acho. 

ENTREVISTADA 4: Eu não uso a internet com tanta frequência assim, so 

quando..., só pra coisas remotas assim, abrir eureka, e é sempre no ultimo minuto 

também. (Ela estava com um fone de ouvido)  

ENTREVISTADORA:  Onde este fone está conectado?  

ENTREVISTADA 4: Só para escutar musicas mesmo. Eu não vivo sem 

musica mas vivo sem a internet. Eu acho assim que, não uso o whats app pois se eu 

quero falar alguma coisa pra você eu vou dar outro jeito entendeu, eu acho as coisas 

também muito superficiais, o computador claro que eu uso pros estudos. Não vou 

mentir, eu tenho Facebook, não sei quantas paginas curtidas, mas não   aquilo: “Ai 
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meu Deus eu preciso entrar n meu Facebook hoje”, não..., ai me “cutucou” e dai?, 

entendeu? Eu tenho amigos que por exemplo que só usam o Facebook pra se 

comunicar, ai que que eu tenho que fazer pra falar com ele! Vou ter que entrar no 

Facebook! Mas eu não tenho aplicativo baixado no celular, não sou louca por 

Facebook, se excluírem a rede social eu não vou morrer... 

ENTREVISTADA 5: Eu já usei bem mais, hoje eu uso a internet pra estudo e 

pra conversar. Que nem tem gente que não vive sem conversar pelo Messenger, 

whats app, mas hoje eu uso mais pra conversar como eu usava antes. 

ENTREVISTADORA: E por quê? 

ENTREVISTADA 5: Pelo tempo, quando eu estava no colégio, tipo direto, 

hoje eu já não utilizo tanto, mais pelos estudos mesmo. 

ENTREVISTADA 6: A principio eu uso bastante, enquanto eu estiver 

acordada eu estou conectada. Eu sou tipo, viciada em twitter, estou sempre 

conectada, desde a hora em que eu acordo é um vicio. 

ENTREVISTADORA: Entre twitter e Facebook, qual você utiliza mais? 

ENTREVISTADA: Twitter, face n’ao gosto muito. 

ENTREVISTADORA: Porque prefere mais o twitter? 

ENTREVISTADA: Eu gosto mais de interagir com as pessoas, que tem os 

mesmos gostos que eu, as bandas que eu gosto, porque no Facebook é mais pra 

ver o que a família esta postando..., não gosto muito do Facebook. 

ENTREVISTADA 7- Eu uso internet mais tipo, eu saio do serviço, acordo tipo 

às 6h da manhã e não tenho tempo e de noite também não dá, uso mais só quando 

eu tô aqui na PUC mesmo na aula de informática e às vezes no Whatsapp. No 

Whatsapp fico o dia inteiro. Internet e Facebook mesmo só de noite. 

ENTREVISTADORA: Trabalha o dia inteiro? 

ENTREVISTADA: Trabalho das 9h às 17h. 

ENTREVISTADORA: Das 9h às 17h? Então tu não utiliza muito por conta do 

trabalho e da faculdade? 

ENTREVISTADA: Isso. 

ENTREVISTADOR: Gente, e qual é a utilidade de cada uma dessas mídias 

sociais pra vocês? Quais vocês mais utilizam e qual a importância delas pra vocês? 

ENTREVISTADA: Eu utilizava o Twitter antigamente. Era mais assim um 

refúgio, assim. Não queria falar com ninguém, mas é um refúgio assim. E Facebook 
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é só pra conversar... Ver as foto dos outros, porque eu sou [ininteligível – 0:00:46] 

deles, e depois eu fico falando mal lá. 

ENTREVISTADA: Eu gosto de falar mal. 

ENTREVISTADA: Eu vejo a foto e fico falando mal mentalmente. 

ENTREVISTADOR: Fica falando mal mentalmente? 

ENTREVISTADA: Vendo mais pra saber as notícias, assim, pra não precisar 

conversar com a pessoa, entendeu? Porque tem pessoas que eu não quero 

conversar. Daí eu entro na mídia social lá e fico sabendo tudo. 

ENTREVISTADOR: Tu trabalha? 

ENTREVISTADA: Eu trabalho.  

ENTREVISTADOR: Trabalha? 

ENTREVISTADA: Das 9h às 18h. 

ENTREVISTADOR: Durante o trabalho tu utiliza? 

ENTREVISTADA: Não. 

ENTREVISTADOR: Internet, não Facebook. 

ENTREVISTADA: Posso utilizar, mas eu não utilizo. 

ENTREVISTADOR: Entendi, entendi. 

ENTREVISTADA: Diariamente, assim, eu tenho até os amigos, né, são as 

cinco coisas que eu uso: Skype, Facebook, Whatsapp, Twitter também que eu uso 

bastante, só que eu entro pouco, e o outro que eu não lembro agora. 

ENTREVISTADORA: Google +? 

ENTREVISTADA: É, o do Google Maps, esse aí mesmo. 

ENTREVISTADORA: Do Google +? 

ENTREVISTADOR: Do Google Maps? 

ENTREVISTADA: É. 

ENTREVISTADOR: Hierarquia, qual que você usa mais? 

ENTREVISTADA: Whatsapp e o Facebook, são os dois. 

ENTREVISTADOR: E o Facebook? 

ENTREVISTADA: É. 

ENTREVISTADORA: Qual a utilidade delas pra você? Das ferramentas. 

ENTREVISTADA: Do Whatsapp é mais pra comunicação mesmo, né? E o 

Facebook é mais pra divertimento e saber um pouco o que tá acontecendo. 

ENTREVISTADOR: Legal. 
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ENTREVISTADA: Então, eu uso mais também o Whatsapp, porque eu acho 

prático, o envio de foto, áudio e tudo, e o Facebook porque eu gosto de acompanhar 

bandas, e tudo. 

ENTREVISTADOR: Legal. 

ENTREVISTADA: Eu utilizo o Whatsapp e o Facebook tipo juntos, assim. 

ENTREVISTADOR: Sei, sei... 

ENTREVISTADA: E eu uso pra me comunicar com o pessoal e pra ver o que 

tá acontecendo também. A gente, no meu trabalho, a gente tem, a gente faz o 

marketing da empresa, e então a gente fica em cima do Facebook o tempo todo. 

ENTREVISTADOR: E aí o marketing da empresa utiliza a interação com o 

Facebook? 

ENTREVISTADA: Também. 

ENTREVISTADOR: Também? 

ENTREVISTADA: Site, as outras mídias sociais, tipo Instagram, essas coisas. 

ENTREVISTADOR: E aí tu volta pro trabalho, né? É usado no trabalho? 

ENTREVISTADA: Também, mas é que quando eu tô vendo as coisas do 

trabalho, eu também fico no meu. 

ENTREVISTADOR: Legal. [Risos]. 

ENTREVISTADA: Acho que no dia, o que eu vejo mais vezes é o Instagram, 

porque eu gosto muito de foto, então quando eu... Sempre tô vendo se tem 

atualização, tem foto nova. Então no dia, o que eu vejo mais é o Instagram. 

ENTREVISTADOR: Depois do Instagram? 

ENTREVISTADA: Facebook. 

ENTREVISTADOR: Facebook? E você? 

ENTREVISTADA: É mais o Twitter mesmo, o resto não gosto muito. O 

Instagram também, mas o Twitter é o que eu mais uso mesmo. 

ENTREVISTADOR: É o top?  

ENTREVISTADA: Eu uso mais o Whatsapp e o Facebook. 

ENTREVISTADOR: O Whatsapp e o Facebook? 

ENTREVISTADA: Isso. Principalmente o Whatsapp. 

ENTREVISTADOR: Pro? 

ENTREVISTADA: Pra divertimento mesmo. 

ENTREVISTADOR: Pra divertimento mesmo? No trabalho não é usado, falou, 

né? 
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ENTREVISTADA: Não, porque mexer na internet, né? 

ENTREVISTADOR: Nem se quisesse, né? 

ENTREVISTADA: Não, só no intervalo. 

ENTREVISTADA: Eu e o meu chefe, a gente é viciado em internet. 

ENTREVISTADOR: Hein? 

ENTREVISTADA: Eu e o meu chefe a gente é viciado. 

ENTREVISTADOR: Ah, o teu chefe? Aí fica mais fácil, né? 

[Risos]. 

ENTREVISTADA:   mais legal assim… 

ENTREVISTADORA: A gente vai [ininteligível – 0:04:10] mais específicas do 

nosso tema, tá? A gente quer saber... vocês utilizam a internet pra se relacionar, pra 

curtir, comentar, compartilhar alguma coisa de alguma marca? 

ENTREVISTADA: Sim. 

ENTREVISTADA: Marca também pode ser como banda, né? 

ENTREVISTADORA: Não, marca empresa. 

ENTREVISTADOR: É, mais voltado pra empresa. Se vocês curtem alguma 

página. 

ENTREVISTADORA: Vocês usam a internet pra isso? Qual marca vocês 

curtem, por que curtem e qual vocês não curtiam? 

ENTREVISTADA: Eu sou viciada no Mala Pronta. 

ENTREVISTADOR: Mala Pronta? 

ENTREVISTADA: Sim. Depois que eu assisti uma palestra deles eu fiquei 

louca. 

ENTREVISTADOR: O que é Mala Pronta? 

ENTREVISTADA: É um site de agendamento de viagens. E tem hotéis. Se eu 

não entro todo dia, assim, sabe? Nem que for um minuto, eu me sinto mal. 

ENTREVISTADOR: E por que é que tu curte a página? 

ENTREVISTADA: Ah, eu não sei. Eu acho que ela é bem organizada, é tudo 

muito acessível. Eu não preciso ficar apertando naquele pra chegar naquilo pra 

chegar naquilo. Não, eu apertei ali e já era. É uma coisa simples e fácil e é bem 

interativo, assim. O gráfico dele é ótimo, assim, é uma coisa assim que qualquer 

pessoa, desde uma criança até uma pessoa idosa sabe mexer. 

ENTREVISTADORA: E o que tu acha da empresa em si? 
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ENTREVISTADA: Eu acho jovem. Eu acho uma empresa jovem, entendeu? 

Eles são, assim... 

ENTREVISTADOR: E você acha que eles são focados? 

ENTREVISTADA: Eu acho que eles são bem focados. Não no público, eles 

não têm um público alvo, assim, mas dá pra perceber que a tendência deles é de 

chamar mais pessoas pra aquilo, entendeu? Eles não fazem favoritismo, e querendo 

ou não, ele chama. 

ENTREVISTADORA: E você acha que isso é importante pra chamar a 

atenção pra marca dentro de uma rede? 

ENTREVISTADA: Eu não gosto de favoritismo. Se eu vejo uma propaganda 

assim, que eu vejo que é pra um público só, eu meio que já ignoro ela. 

ENTREVISTADORA: Então isso pra você, ser jovem pra você é importante 

pra continuar? 

ENTREVISTADA: Ser jovem, assim, no sentido de ficar inovando, sabe? Não 

de manter aquela coisa, assim, infantil. Eu gosto da questão de inovar, sempre ter 

novidade. 

ENTREVISTADOR: E tem alguma outra página? 

ENTREVISTADA: Não. No momento, tipo, página de marca própria, não. Daí 

tem aquelas que sempre tá no Facebook, Coca-Cola, que querendo ou não, a gente 

sempre tem acesso. Tá ali na nossa cara. Coca-Cola tem uma propaganda ótima. 

ENTREVISTADOR: Mas você curte por...? A Coca-Cola? 

ENTREVISTADA: Não, esse aí não... Na verdade eu nem tomo Coca-Cola. 

ENTREVISTADOR: Mas você curte a página? 

ENTREVISTADA: Eu acho muito boa a página deles, a questão... Gosto 

muito, curto sim.  

ENTREVISTADA: Compartilha alguma coisa também... 

ENTREVISTADORA: Você costuma compartilhar alguma coisa que você 

acha interessante? 

ENTREVISTADA: Eu só compartilho o Mala Pronta. Se eu achar uma coisa 

muito interessante, eu tô compartilhando. 

ENTREVISTADOR: Legal... 

ENTREVISTADA: Eu acho legal aquelas páginas de marca que geralmente 

não são tão formais. Geralmente no Facebook eles são mais descontraídos, têm 

uma linguagem não tão formal, e geralmente as que eu mais curto. Eu tava vendo, 
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foi essa semana que eu vi acho que a... Qual que é? Halls, eu acho. Que eles tavam 

fazendo sobre o Facebook, sobre o fechamento, que fecharam o Orkut e tal, e tavam 

fazendo vídeos, que eu achei bem legal. As marcas que eu mais curto são aquelas 

que tem geralmente uma linguagem mais...  

ENTREVISTADORA: Informal? 

ENTREVISTADA: Isso, mais informal, não aquela coisa séria.  

ENTREVISTADA: Mais interativo na verdade. 

ENTREVISTADA: Isso. 

ENTREVISTADA: Eu vejo isso pelo nosso site, porque a gente fica o tempo 

todo só fazendo coisa relacionada a nossa empresa, relacionada a nossa empresa, 

e eu acho que se fosse eu pra curtir a página da minha empresa, se eu não 

trabalhasse lá, ela teria que ser mais interativa. Por exemplo, a Prefeitura de 

Curitiba, não sei se vocês sabem, eles interagem muito com o público, e eles tem 

muitos sei lá. Eu super apoio. 

ENTREVISTADORA: Mais alguém curte uma página que ache interessante? 

E por que vocês acham que curtir uma página numa rede é bacana? Por que não?  

ENTREVISTADA: Eu acho interessante, que eu assisto bastante televisão. 

Até tem o EP do Trivago, que é um... É um EP de viagens, pra viagens, assim, você 

pode escolher a categoria de hotel que você quer, vamos supor, você quer um hotel 

5 estrelas em tal lugar. Ele mostra lá cada hotel e você tem a facilidade, né, de ver o 

preço conforme CEP. Então é uma coisa interessante pra quem gosta bastante de 

viajar. Por exemplo, eu gosto, tô gostando agora de coisa de turismo, mas antes eu 

fazia administração e isso não tava dando certo pra mim também. Mas enfim, 

voltando pro assunto, esse EP do Trivago, ele ajuda bastante pra quem gosta de 

viajar. 

ENTREVISTADOR: Como que é o nome da página? 

ENTREVISTADA: É Trivago.  

ENTREVISTADORA: Uma empresa privada. 

ENTREVISTADA: Uma coisa que eu não gosto e que eu era viciada é na 

OLX. Eu era viciada na OLX, gente. Eu tinha o aplicativo no celular e tudo. Quando 

chegava alguma coisa nova o meu celular apitava. E daí eu parei de gostar, porque 

as informações que tão lá são enganosas, entendeu? As pessoas são muito 

enganosas, e não é, eu acho que não é problema do site, porque o site é uma coisa 

aberta e qualquer um posta, e pra mim isso é um problema, tinha que ter um filtro, 
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entendeu? Porque você não pode passar uma informação que é falsa, sempre tem 

alguém que vai ler e que vai acreditar naquilo. Então eu acho que tem que ter um 

filtro, sabe? Uma pessoa que julgue se é certo ou não aquilo. 

ENTREVISTADA: Até voltando, desculpe interromper, até voltando pra essa 

da OLX, esses tempos atrás aí eu tava vendendo o meu violão, e foi por aí que eu 

consegui colocar na página lá pra vender o violão, só que é assim, é uma página 

aberta, que nem você falou, né? E várias pessoas têm acesso a tua informação. 

ENTREVISTADA: Sim. 

ENTREVISTADA: Esse que é o pior problema da OLX, porque você vai tentar 

vender alguma coisa, e eles têm acesso total à tua informação. 

ENTREVISTADA: Você tem que divulgar o teu celular.  

ENTREVISTADOR: A sim. 

ENTREVISTADA: Sim, eles têm o filtro, só que é tipo, eles só banem com 

anúncios se forem repetidos ou se tiver, tipo, pornografia, tipo, palavrão... 

ENTREVISTADA: É bem isso aí. 

ENTREVISTADA: Então, tipo, eu trabalhava numa empresa de RH antes. Daí 

tipo, eles só recusavam o meu anúncio se fosse, tipo, anúncio repetido ou tivesse 

informação que fosse inválida. Tipo, extremamente raro, só baniram uma vez, tipo 

de centenas que eu postava. E tipo, é bem fraco, mas tem. 

ENTREVISTADA: Eu acho isso um problema porque a gente não sabe quem 

tá lendo aquilo ali, entendeu? Daí eu não tô falando, tipo, vão que tão vendendo uma 

arma lá. Não sei se o filtro pega isso. Apesar de que eu acho que se camuflar, não 

pega. 

[Falas sobrepostas]. 

ENTREVISTADA: Procura uma arma de fogo, não sei, e se tiver lá? Tem 

gente que é desocupada e vai procurar, e eu era uma desocupada e fazia isso, 

entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com quem tá vendo na internet, 

porque é uma coisa rápida de fácil acesso, que qualquer um pode chegar, 

entendeu? E isso que é o problema.  

ENTREVISTADORA: O que faria, isso na opinião de vocês, pode ser vocês 

ou outras pessoas, que faria alguém curtir uma marca no Facebook? O que faz 

alguém ir atrás de uma marca no Facebook e curtir, compartilhar, seguir, comentar 

de uma marca no Facebook? 

[Falas sobrepostas].  
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ENTREVISTADOR: Como? 

ENTREVISTADA: Conhecer mais sobre a marca. Eu acho. 

ENTREVISTADA: Status também. 

ENTREVISTADOR: Status? 

ENTREVISTADA: No caso da Carol ali, a Mala Pronta daí você apresentou 

pra gente, então a gente comprou a ideia deles. Aí no caso você gosta, entende. 

ENTREVISTADA: Aí são casos isolados, você já conhece... 

ENTREVISTADA: Não, é o que me faria tipo... 

ENTREVISTADA: Mas tipo, no caso... 

ENTREVISTADA: É que o slogan da Mala Pronta chama a atenção. Eu não 

precisaria só assistir a palestra, o slogan já me chamou a atenção. 

ENTREVISTADA: O marketing... 

ENTREVISTADA: A marca deles é muito boa. Eu acho, assim, é uma coisa 

assim que você olha e se você vê em outro lugar você vai lembrar. Então eu acho 

que o slogan deles é muito bom. 

ENTREVISTADOR: É chamativo? 

ENTREVISTADA: Sim. 

ENTREVISTADOR: O que você tava falando? 

ENTREVISTADA: Não, é questão de status, né? Se a marca, ela já é 

conhecida ou se ela tá rolando já há muito tempo, ela vai curtir a página, vai 

compartilhar, vai mostrar pra outras pessoas que, sabe? “Eu tamb m curto isso, 

vamos conversar”. 

ENTREVISTADORA: Então você diz assim, que a pessoa que vai lá e curte 

uma marca, digamos, Chanel, Ferrari da vida. Ela tá ali pra chamar a atenção pra 

aquilo, independentemente se ela tem aquela marca ou não? 

ENTREVISTADA: Claro, todo mundo tá vendo que você tá curtindo. 

ENTREVISTADA: Exatamente. 

ENTREVISTADA: Você curte qualquer coisa e vai aparecer lá na minha 

página: Fulana curtiu  oca. Eu vou ver e já vou pensar assim: “Ah, tá curtindo a 

 oca!”. 

ENTREVISTADORA: E vocês acham isso legal, ou não? O que vocês acham 

dessa ideia de status, de curtir uma marca por status? 

ENTREVISTADA: Eu acho ridículo na verdade, mas... 

ENTREVISTADA: É a nossa realidade, tipo... 
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ENTREVISTADA: Por que é que eu vou ficar curtindo uma coisa que eu não 

gosto? Não tem essa. Às vezes eu curto uma banda... 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADA: Nossa! 

ENTREVISTADA: Que nem eu curti aquela página da Motorola lá, só porque 

todo mundo... Contagia! É boa a página. 

ENTREVISTADA: Eu não sei... 

ENTREVISTADOR: Por quê? Você curtia a Motorola? 

ENTREVISTADA: Ah, sei lá, todo mundo tem esse Moto G, fiquei curiosa, fui 

lá e curti, mas já descurti. Calma, gente, não foi uma doença. 

ENTREVISTADOR: Mas você tem o Moto G? 

ENTREVISTADA: Não, é porque eu trabalho com celulares, então todo 

mundo na minha loja chegava e pedia o Moto G e eu não sabia nada do aparelho. 

ENTREVISTADA: Não era o Moto X? 

ENTREVISTADA: Não, todo mundo pede o Moto G. 

[Falas sobrepostas]. 

ENTREVISTADA: Não, é supermoda, gente! De dez pessoas que vão na 

minha loja, sete tão pedindo Moto G. E se não tem, elas vão embora sem nada, 

entendeu? É uma coisa, é que nem o iPhone. Porque teve a época do iPhone, né? 

ENTREVISTADOR: Sei... 

ENTREVISTADA: Agora, hoje em dia   esse Moto G. Daí eu pensei: “Ah, vou 

lá ver, n ? Se   tudo isso”. Daí fiquei lá, né, dando uma olhada, depois já dei uma 

descurtida, vi que não era tudo isso. 

ENTREVISTADOR: E você? Por que é que... A tua opinião, na verdade. O 

que é que tu acha das pessoas que curtem por status? 

ENTREVISTADORA: Por qual motivo, curti marca? 

ENTREVISTADA: Desnecessário curtir uma coisa pra mostrar pros outros. 

Eu, tudo que eu curto eu curto porque eu gosto. Eu não quero mostrar isso pra 

ninguém. Não tem importância isso. Se eu curto é porque eu quero ver algumas 

notícias da empresa mesmo lá no Facebook, eu não curto nada pra mostrar pros 

outros. 

ENTREVISTADORA: E por conteúdo? Vocês curtem marca mais por 

conteúdo, então? 

ENTREVISTADA: Sim. 
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ENTREVISTADORA: Pelo conteúdo da marca? Todo mundo acha isso 

válido? E curtir pra ganhar benefício ou alguma coisa de graça? 

ENTREVISTADA: Desconto! 

ENTREVISTADA: Balada! 

ENTREVISTADA: Benefício... 

[Falas sobrepostas]. 

ENTREVISTADA: Principalmente de barzinho.  

[Risos]. 

ENTREVISTADA: Todas as baladas que vocês imaginarem a gente curte. 

Compartilhe e ganhe uma tequila... 

ENTREVISTADORA: Sim... O que é que vocês acham de pessoas que fazem 

isso? 

ENTREVISTADA: Eu acho legal. 

ENTREVISTADA: Ah, eu também acho. 

[Risos]. 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADOR: Você curte? 

ENTREVISTADA: Eu já fiz isso, mas eu fazia em site de maquiagens, que eu 

sou bem apaixonada. Aí tinha compartilhe e ganhava um kit, assim. 

ENTREVISTADA: Mas eu acho que tem gente que exagera na verdade, né? 

Você vai ver a página da pessoa e só tem compartilhamento de coisa pra ganhar, 

pra você ganhar, pra você concorrer... Tem gente que exagera. 

ENTREVISTADA: Eu vi no meu Facebook... 

ENTREVISTADOR: Você curte? 

ENTREVISTADA: Não. 

ENTREVISTADOR: Não? 

ENTREVISTADA: Não. Tem um site, tipo, que se chama Amostras Grátis, 

que eu curti, tá, gente? Desculpa. 

[Risos]. 

ENTREVISTADA: Tipo, você vai lá ver, tipo, as amostras que tem, tipo, 

geralmente a maioria das páginas que eles direcionam são pra páginas do Facebook 

pra gente curtir, depois que é o pedaço pra gente receber a amostra em casa. Tipo, 

90% é paginas do Facebook que direcionam a gente. 
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ENTREVISTADORA: E curtir uma página porque o amigo curtiu antes? Você 

vai curtir uma marca, digamos, sei lá, Coca- ola da vida, aí a  arol curtiu: “Ah, a 

 arol curtiu e eu vou curtir tamb m”. O que   que vocês acham de pessoas que 

fazem assim? 

[Falas sobrepostas]. 

ENTREVISTADA: Se eu gostei da marca, eu vou curtir. 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADORA: O que é que você acha da pessoa que só faz isso 

porque alguém curtiu e curte também? 

ENTREVISTADA: Maria vai com as outras. 

ENTREVISTADA: É que nem o negócio do status, é ridículo. 

ENTREVISTADA: Ou é pra ter um assunto no outro dia, porque tem amizade 

que   assim, n ? “Ah, eu curti”; “Ah, eu tamb m!”. 

[Risos]. 

ENTREVISTADA: Entendeu? Eu acho isso meio... ou pessoas que fazem 

isso, tipo, com uma pessoa que não gosta, sabe? Que foi lá e curtiu tal balada, e eu 

tenho amigos que fazem isso, e daí a inimiga foi lá e curtiu a balada também, e elas 

vão lá e curtem só pra irritar. 

ENTREVISTADA: Eu faria ao contrário, eu descurtiria a página, só pra não 

curtir a mesma coisa. 

ENTREVISTADA: E o pior é que tem gente que faz isso, não dá pra julgar. 

ENTREVISTADORA: E as pessoas que postam e curtem marcas por 

autoimagem, pra se autopromoverem? 

ENTREVISTADA: Dependendo da marca... 

ENTREVISTADA: Se eu tenho um iPhone eu vou lá e curto o iPhone. 

ENTREVISTADA: Depende da marca. 

ENTREVISTADORA: Tipo isso? 

ENTREVISTADA: É, ou tipo, eu compro um iPhone e daí do nada eu vou lá e 

curto a página do iPhone e divulgo ele. 

ENTREVISTADORA: Sim, mas se autopromover. Você se promover com a 

página de uma marca. 

ENTREVISTADA: Ah, depende da marca. Eu acho, eu, na minha opinião, 

dependeria da marca. 

ENTREVISTADA: Ah, gente, se eu comprar um carro da Fiat, você.... 
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ENTREVISTADA: Depende muito da marca.  

ENTREVISTADA: Eu acho que depende. Eu compartilharia assim, no caso, 

eu comprei uma coisa, tipo, eu curto a página deles e o que eles tão mostrando é 

tipo uma coisa boa, assim, uma coisa que eu gostei e que eu gostaria que as 

pessoas que estão vendo aquilo vissem também.  

ENTREVISTADA: Mas esse assunto aí é problema, porque a gente tava 

conversando hoje no serviço sobre isso. Quando você vai no mercado, aqui não sei 

se alguém vai, mas se você vai no mercado da família, por que é que você não 

posta lá: A tarde fazendo compra no mercado da família. Mas se você vai ali no Big, 

por que é que você posta? Qual que é a diferença? Nos dois tem comida! Mas não é 

verdade? 

ENTREVISTADOR: Sim. 

ENTREVISTADA: O problema é o nome do lugar que dá, tipo, maior status 

do mundo. 

ENTREVISTADA: Mas tem as mesmas coisas! A comida que tem lá, 

entendeu? Então o problema é isso, as pessoas querem divulgar só pra ter, sabe, 

aquilo? Nossa, ela compra no Big, olha que rica! Ridículo! 

ENTREVISTADA: Deixa eu só voltar num ponto aí. Você falou de curtir 

promoções, lá no barzinho. Você costuma a ir só pra promoção ou você vai em 

barzinho sem promoção?  

ENTREVISTADA: Às vezes eu nem vou, sabia? Eu fico no final de semana: 

“Nossa, eu podia ter ganho”. 

[Risos]. 

ENTREVISTADA: Não, é que na verdade é assim, as páginas de barzinhos 

que eu curto é que eu já fui e que eu gosto de ir, de frequentar, então... 

ENTREVISTADORA: Sem ter uma promoção? 

ENTREVISTADA: É, sem ter a promoção, mas aí às vezes eu compartilho e 

eu nem vou no lugar no dia, ou então vai ter um show que eu gosto, por exemplo. Aí 

eu compartilho pra ver se alguém quer ir comigo. 

[Risos]. 

ENTREVISTADA: Aí, que dó! 

ENTREVISTADORA: Então, gente. Qualidade... Vocês curtem marca por 

qualidade e por estar satisfeito com a marca? 

ENTREVISTADA: Sim. 
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ENTREVISTADA: Você compra o produto e vê que você gostou, o pós-

compra... [Risos]. 

ENTREVISTADORA: Você foi bem no marketing, né? Por confiança, então, 

vocês curtem por confiança, por curtirem a marca, por gostarem...? 

ENTREVISTADA: Você não troca uma marca velha por uma marca nova 

nunca. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

ENTREVISTADA: Porque não. Porque eu já sou, eu sei que aquele produto 

vai me dar felicidade. 

ENTREVISTADA: Não vai trocar pra um que pode te deixar infeliz. 

ENTREVISTADORA: Você não tem... Você tem medo da dúvida, então? 

ENTREVISTADA: Sim... Não é medo da dúvida, eu só não quero 

experimentar o novo. 

[Risos]. 

ENTREVISTADORA: Mais do mesmo, então? 

ENTREVISTADA: Mais do mesmo. 

ENTREVISTADOR: Você tinha falado? Discorda? 

ENTREVISTADA: É que eu acho importante sempre inovar assim, tem que 

ver que, por exemplo, uma marca antiga e vem uma nova, talvez agregada, assim, 

de coisas melhores. Então eu acho importante não trocar, mas pelo menos 

experimentar. 

ENTREVISTADOR: Testar. 

ENTREVISTADORA: E vocês já curtiram alguma coisa pra ser aceito em 

algum lugar? 

ENTREVISTADA: Não. 

ENTREVISTADA: Não. 

ENTREVISTADORA: Pra ser aceito em grupo, pra... 

ENTREVISTADA: Não... 

ENTREVISTADORA: Pra interagir mais, curtir [ininteligível – 0:08:02]. 

ENTREVISTADA: No Facebook, só pra publicar. 

ENTREVISTADOR: E vocês conhecem alguém que faça isso? 

ENTREVISTADA: Conheço! 

ENTREVISTADA: Conheço! 

ENTREVISTADORA: O que você acha dessas pessoas? 
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ENTREVISTADA: A minha irmã é assim, só que a minha irmã é nova. Ela 

tem uma cabeça muito, assim, querendo ou não, que nem eu, eu não cresci nesse 

mundinho da internet, e ela cresceu, entendeu? Daí pra eles, nossa! Pra eles, sabe 

aquele buscador do Google, que vê o que as pessoas buscaram? Daí uma vez eu 

tava lá, né e de repente eu encontro ‘como ser emo’ no meu computador. [Risos]. 

ENTREVISTADA: Eu fiquei olhando... Eu fiquei olhando pra tela do 

computador uma meia hora até eu aceitar que a minha irmã era emo, mas daí a 

gente começou a conversar com ela, falar que ela não precisa ser emo pra ser, tipo, 

aceita. Mas ela é virada numa emo hoje em dia. Ela é emo legitima. Hoje em dia 

pesquisam lá como ser emo, aparece a foto da minha irmã. 

ENTREVISTADOR: Quantos anos ela tem? 

ENTREVISTADA: Ela tem 14. Ela começou com essa febre aos 11, quando 

ela abriu o Facebook, aliás. Por causa daquelas fotos lá, geralmente fakes, sabe? 

Que tem aquele cabelo assim... 

ENTREVISTADOR: Hum-hum... 

ENTREVISTADORA: Então você acha que essa questão de ser aceito, ele 

vem de pessoas mais novas? 

ENTREVISTADA: Sim. 

ENTREVISTADORA: Então ser aceita é pra pessoa mais nova. A pessoa 

com essa idade aqui, de 20 a 30 anos, pra que é que curte uma marca? 

ENTREVISTADA: Não... 

ENTREVISTADA: Não, digamos assim, que é a questão de eles serem mais 

novos, eles... 

ENTREVISTADA: É que a gente já aceitou o que a gente é. 

ENTREVISTADA: Também é pras pessoas mais velhas. Mais velhas que 

querem se sentir mais adolescente e quer se enturmar, também conheço pessoas 

que são bem assim. Curtem umas coisas que as menininhas curtem... 

[Risos]. 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADA: Quer se enturmar, quer ser daquele grupo que já passou a 

idade. 

ENTREVISTADOR: E você conhece uma pessoa assim? 

ENTREVISTADA: Tenho uma tia assim. 

ENTREVISTADOR: Ah, é? 
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ENTREVISTADORA: O que é que você acha dela? Além de louca? 

ENTREVISTADA: Ela é querida, mas às vezes fica feio, ela vem tirar foto de 

sainha no Facebook assim, não combina. 

ENTREVISTADOR: Alguém mais conhece alguém? 

ENTREVISTADA: Eu conheço minha tia. A minha tia, ela tem o Facebook, 

tem o Skype e também, e tipo, ela tem sessentão e tá naqueles... Naquela fase ‘Meu 

Deus’, n ? Na nossa idade aqui assim, e ela posta aquelas coisas lá com os óculos 

e viaja pra tudo quanto é canto, e tira foto. 

ENTREVISTADOR: E qual que é o intuito dela? 

ENTREVISTADA: Boa pergunta! Não sei! 

ENTREVISTADORA: O que é que você acha que é? 

ENTREVISTADA: Eu acho que pra se enturmar também, mas tipo, eu acho 

ela muito estranha, ela fazer isso, porque já passou da idade dela, né? E ela quer 

sentir, lógico, é pra ela, né? Mas eu acho que não tá mais na fase dela. 

ENTREVISTADA: Mas eu acho ruim julgar isso, entendeu? 

ENTREVISTADA: Eu também acho. 

ENTREVISTADA: E se o dia em que eu tiver 60 anos, e se eu quiser me 

enturmar? E daí se eu curtir uma página, só porque ela é mais jovenzinha? Então é 

fácil eu falar, entendeu? Dos outros... Mas hoje em dia eu vejo que é uma coisa que 

a minha irmã gosta, entendeu? Ela gosta de rock, ela quer ser emo, o problema é 

dela, mas no começo pra mim aceitar é um pouco difícil, entendeu? Mas eu penso 

assim, é a vida da pessoa, se ela tem 60 anos e quer curtir, sei lá, motocicletas, o 

problema é dela, só que no começo é difícil de aceitar, porque querendo ou não, eu 

tenho uma mente fechada. Eu sou preconceituosa como qualquer pessoa. 

ENTREVISTADORA: Então, a gente tá aqui é pra definir quais são os 

motivos que levam as pessoas a fazerem isso. Então vocês podem dar a opinião de 

vocês, independente de “Ah, eu gosto”; “Não gosto”; “Acho ridículo”, “Acho p ssimo”; 

“Ah, eu curto uma marca porque   jovem”; “Eu curto uma marca porque eu gosto, 

porque eu confio, porque eu já usei”; “Eu não curto porque eu já usei e achei 

p ssimo”. Então era isso que a gente buscou aqui em vocês, a princípio. Tem mais 

alguém pra dar mais alguma opinião relacionada? 

ENTREVISTADORA: Já teve uma marca que vocês curtiram e daí vocês se 

decepcionaram com a marca, foi lá e descurtiram? “Ah, não quero saber dessa 

marca”? 
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[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADA: Eu acho que eu já fiz isso, só que eu não me lembro o que 

é que era... Eu lembro que eu já descurti uma página, mas eu não lembro o motivo. 

Cara, eu fiquei muito brava usando. 

ENTREVISTADA: Ou quando, tipo, aparece alguma coisa negativa da marca, 

sabe? Que nem, por exemplo, a pessoa que divulga a marca, vamos supor, um ator. 

Daí o ator vai lá e bate numa criança, eu vou lá e descurto a marca na hora. Eu faço 

muito, tipo, eu relaciono muito as coisas. Tipo, um ator que usou uma... Tipo, porque 

tem isso, sabe? Eles são pagos pra isso. Se eu vejo, por exemplo, vai, Reynaldo 

Gianecchini usando a camiseta da Coca de novo, e se eu vejo ele batendo em 

alguém eu já vou assim, sabe, assimilar que a Coca tá batendo em alguém, 

entendeu? [Risos]. 

ENTREVISTADA: Porque é uma imagem muito negativa isso, e eu vou 

descurtir a página da Coca. 

ENTREVISTADA: O McDonalds. A mesma coisa o McDonald’s. Tipo, eu 

quando era criança gostava, acho que todo mundo aqui, não sei, gostava do 

McDonalds. 

ENTREVISTADA: Eu gostava. [Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADA: Mas eu não gosto mais, porque a comida é ruim. 

ENTREVISTADA: É muito estranho, assim, eu sou bem criançola, confesso 

aqui, sabe? Mas eu quando eu era menor, assim, eu gostava muito do McLanche 

Feliz. At  daí quando eu comecei a ver: “Ah, porque tá tendo coisa de obesidade, 

não sei o que, não sei o que e não sei o quê”. Isso foi me influenciando a não comer 

mais o McLanche Feliz, do McDonalds. 

ENTREVISTADA: E ainda compro o brinquedinho e levo pro meu irmão de 9 

anos. Os brinquedinhos são muito bonitinhos. 

ENTREVISTADA: Concordo com você. 

ENTREVISTADA: Parecia mais gostoso, mas agora não. 

ENTREVISTADA: E tipo, a qualidade dele, é um negócio muito pequeno por 

um preço muito alto. 

ENTREVISTADA: A maioria é uma coisa muito... 

ENTREVISTADA: Pior que na TV parece que é desse tamanho, né? 

ENTREVISTADA: Sim! 

ENTREVISTADA: E é uma propaganda enganosa. 
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ENTREVISTADA: É um jeito você tá pagando pelo o que você vê na 

televisão, só que na verdade não é nada disso. [Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADA: É um negócio desse tamanho. Você vai pagar caro por um 

negócio disso aqui, preparado de uma maneira nojenta. 

ENTREVISTADA: Pior que quando a gente vai crescendo, a gente vai 

aprendendo assim: “ ara, eu podia comprar todos os ingredientes e fazer na minha 

casa, e seria muito melhor”, entendeu? A gente vai pensar isso... Que bem 

brigadeiro, eu não compro mais pronto, que eu penso assim, eu posso fazer o meu, 

entendeu, e muito melhor, na minha panela, entendeu? Então a gente para, quando 

a gente   criança a gente tem aquela ilusão: “ ou comprar porque já tá pronto”, que 

nem salgadinho. Quando eu era criança, Deus do céu! Salgadinho pra mim era arroz 

e feijão. Hoje em dia não, hoje em dia eu penso assim: “Por que   que eu vou comer 

isso se eu posso estar comento isso?”, entendeu? Pelo mesmo dinheiro!   uma 

questão de qualidade de alimentação, a gente já vai pensando mais, entendeu? 

Hoje em dia já deixa de comer salgadinho durante a semana porque eu posso comer 

um arroz e feijão. Eu vou esperar uma hora a mais, mas eu vou comer arroz e feijão, 

entendeu? Quando a criança já tem aquela ilusão, qualquer coisa nos alimenta. A 

gente cresce e perde isso. 

ENTREVISTADOR: E no McDonalds, você já procurou alguma página do 

McDonalds? 

ENTREVISTADA: Já, já. Eu até curto, assim, né, alguma coisa do Face, 

assim, eu vejo algumas coisas assim, mas eu acho que o McDonalds, pra mim, 

assim, ele não tem mais sentido, sinceramente. Até de vez em quando eu compro 

um sorvete deles lá pra experimentar mais de novo aquela sensação de criança, 

quando eu tinha antigamente, né? Voltar àquela época de infância, mas assim, não 

é mais... 

ENTREVISTADORA: Pelo prazer? 

ENTREVISTADA: Pelo prazer. É. Não tem mais sentido. Não faz sentido. 

ENTREVISTADOR: Eu acredito que seria isso. Muito obrigado pela ajuda de 

vocês. [Risos]. 

ENTREVISTADA: Que hora que vocês vão dar o dinheiro, na entrada ou na 

saída? [Risos]. 

ENTREVISTADOR: A gente tá à disposição de vocês até o final do ano, né? 

Tomara que... 
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ENTREVISTADA: Eu vou ter mais uma prova de marketing, gente! Eu tô,não 

quero mais. [Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADORA: Não, marketing, não. 

ENTREVISTADA: Ah, que legal!  

ENTREVISTADORA: Só apresentação agora. Mas tem a apresentação.  

ENTREVISTADA: Quem que dá marketing pra vocês? 

ENTREVISTADA: A Fabíola. 

ENTREVISTADOR: Quem que dá aula pra vocês? 

ENTREVISTADA: A Fabíola.  

ENTREVISTADA: Não é a professora de marketing?  

ENTREVISTADA: Não é a professora de marketing mesmo, é a professora 

de administração que dá. 

ENTREVISTADA: Mas ela dá aula de marketing também? 

ENTREVISTADA: Não. A Fabíola não. 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADORA: A Fabíola, ela é professora de administração e dá 

marketing.  

ENTREVISTADA: Ah, entendi.  

ENTREVISTADORA: Mas ela não é professora do curso de marketing. 

ENTREVISTADA: Porque no dia da feira ela tava andando lá nos... Falando 

sobre os cursos também. 

ENTREVISTADORA: Mas ela não é professora do marketing. 

ENTREVISTADA: Mas ela não dá nenhuma aula. 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADORA: A gente tem alguns professores assim que são 

emprestados de outros cursos, que nem tipo o Alex que foi emprestado e que dá 

administração, o Magno, da economia, são emprestados. Aí nossos a gente tem a 

Poliana, a Miriam, que é a coordenadora e professora... 

ENTREVISTADA: Vocês tão na segunda etapa do TCC, então, ou na 

terceira? 

ENTREVISTADORA: Primeira. 

ENTREVISTADA: A primeira ainda? A de vocês é a primeira pesquisa, 

então? 
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ENTREVISTADOR: Qualitativa... 

ENTREVISTADORA: É que são dois tipos de pesquisa. É qualitativa e depois 

uma quantitativa. A qualitativa é essa nossa pra gente tentar captar o que as 

pessoas acham das motivações da rede. A segunda etapa vai ser uma pesquisa, 

que nem as meninas, vai ser papel ou pelo [ininteligível – 0:17:34], na internet, que a 

gente vai pegar essas motivações e jogar no papel e tentar responder, 600 

respondentes. Aqui na conversa são sete, lá vou cuidar de 600, e a gente vai bater 

na sala de vocês de novo, pra vocês responderem pra gente.  

ENTREVISTADA: O próximo a gente cobra, tá bom? [Risos]. 

ENTREVISTADORA: Põe na conta lá das 600! [Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADA: Brincadeira. 

ENTREVISTADA: Posso perguntar uma coisa? 

ENTREVISTADOR: Pode. 

ENTREVISTADOR: Por que é que eram só meninas? 

ENTREVISTADOR: Nós vamos fazer dois, um só com meninas e outro só 

com homens.  [Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADORA: Obrigada meninas! 
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ANEXO B– TRASCRIÇÃO HOMENS 

ENTREVISTADO: Boa noite. 

ENTREVISTADOR: Eu acho que vocês já sabem, nós somos alunos do oitavo 

período aqui, de marketing da PUC-PR, e nós precisamos fazer a nossa pesquisa do 

TCC, é sobre mídias sociais, acho que a gente já conversou aí fora um pouquinho, 

né? É sobre o engajamento. Por que é que uma pessoa curte uma página em redes 

sóciais, especificamente no Facebook. Esse é o nosso trabalho do TCC do oitavo 

período. Bom, meu nome é Leonardo, ela Marcela e ela Priscila. Eu só vou 

perguntar rapidinho o nome de vocês, só pra... 

ENTREVISTADO: Wilson. 

ENTREVISTADOR: Wilson, Junior, Bruno... Como? O quê? 

ENTREVISTADO: Renan. 

ENTREVISTADOR: Renan!  [Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADOR: Ciro, Lucas e Eduardo. Mas falando do curso, vocês gostaram 

de curtir marketing? Era bom? Melhor do que medicina? 

ENTREVISTADO: Melhor do que medicina. [Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADOR: Bom, vamos conversar. Na verdade é um bate-papo, não é 

nada formal, é bem informal mesmo, mais pra... Podem ficar bem descontraídos, 

não tem nada de formalidade aqui. 

ENTREVISTADORA: Não tem ninguém(F), pode interferir na resposta do outro, 

pode comentar, pode concordar, por discordar. Só não pode brigar, falar palavrão, 

coisa assim. Então vou começar com perguntas mais gerais pra depois chegar às 

perguntas específicas, tá? Primeira pergunta. Qual que é o uso da internet pra 

vocês? Em que termos de frequência e motivos que vocês usam a rede, no geral. O 

que é que você procuram na internet, que páginas vocês acessam que por que é 

que vocês acessam? 

ENTREVISTADO: Conversar e comprar. 

ENTREVISTADORA:  onversar e comprar, Tá…  

ENTREVISTADO: depende do local né se você acessa em casa tem um uso se 

você acessa do trabalho tem outro, no geral trabalho e lazer. 

ENTREVISTADOR: No geral? 

ENTREVISTADO: No geral, trabalho e lazer.  

ENTREVISTADOR: Trabalho e lazer? Você trabalha integral? 
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ENTREVISTADO: Não, estágio. 

ENTREVISTADOR: Meio período? 

ENTREVISTADO: Hum-hum. 

ENTREVISTADOR: No trabalho você usa pra quê? 

ENTREVISTADO: Eu uso pra comunicação dentro da empresa. 

ENTREVISTADOR: Dentro da empresa? 

ENTREVISTADO: Hum-hum. 

ENTREVISTADOR: Ou seja, em horário de trabalho você não usa o Facebook? 

ENTREVISTADO: Não, só na hora de almoço.  

ENTREVISTADOR: Só em horário de almoço? 

ENTREVISTADO: Só horário de almoço. 

ENTREVISTADOR: Fora do trabalho? 

ENTREVISTADO: Sim. 

ENTREVISTADOR: Em que horário que você usa, assim, mais ou menos, durante o 

dia? 

ENTREVISTADO: O horário que eu folgo do trabalho. 

ENTREVISTADOR: No celular? 

ENTREVISTADO: Sim, também. 

ENTREVISTADOR: Entendi. 

ENTREVISTADO: No caso, eu uso pra trabalhar, ferramenta pra trabalhar. Eu uso o 

Facebook, eu utilizo pro trabalho, eu tenho que usar as mídias direto, né?  E 

também como tempo de lazer.  

ENTREVISTADOR: Sim. 

ENTREVISTADO: Então lazer eu acho que fica mais por conta do celular, né?  

ENTREVISTADOR: Trabalha em período integral também? 

ENTREVISTADO: Sim, período integral.  

ENTREVISTADOR: Tá. Dentro da empresa tu utiliza o Facebook também ou não? 

ENTREVISTADO: Facebook, o Twitter, todos os meios que for possível pra fazer, 

digamos assim... Como é que se diz? Fazer a comunicação da empresa. 

ENTREVISTADOR: Sim. 

ENTREVISTADORA: Todo mundo dê opinião, tá, gente? Por mais parecida que 

seja. 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADO: Só a internet. 
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ENTREVISTADORA: A internet em geral. 

ENTREVISTADO: A internet eu uso pra buscar notícias, principalmente eu não 

assisto mais televisão. Eu vejo noticia entre um monte de portal, tanto notícia 

relacionada à marketing, a nossa área de trabalho, com notícia do mundo mesmo, 

qualquer coisa que seja. Pra compra também, eu compro bastante coisa pela 

internet, inclusive, e as redes sociais tão também inclusas. E aí entra tanto como 

trabalho, porque eu cuido também de páginas, fanpages, né? E até pra conversar. 

Hoje em dia até, pelo menos, da forma com que eu trabalho, eu resolvo muita coisa 

pelo Facebook. 

ENTREVISTADOR: E por que é que tu não vê mais televisão? 

ENTREVISTADO: Cara! Eu não vejo mais televisão, primeiro porque nada que me 

interessa, eu acho que a internet é o que proporciona uma parada muito mais ligada. 

ENTREVISTADOR: Sim. Usam a internet com mais frequência então.  

ENTREVISTADO: É, você pode, você abre, eu uso o Netflix, então série, filme, 

essas coisas eu só vejo na internet. 

ENTREVISTADO: A possibilidade de horários também,né? 

ENTREVISTADO: É, porque você faz teu horário, né? E você liga a televisão e ‘ , 

assista isso’. E daí vai pro comercial e ‘compre isso’. A internet, pelo menos pra mim, 

eu tenho um... 

ENTREVISTADOR: Um conteúdo específico...? 

ENTREVISTADO: Eu sinto que eu tenho o controle, mas muitas vezes eu não 

tenho, mas pelo menos eu consigo filtrar um pouco mais aquilo que eu quero 

assistir, tem um conteúdo um pouco mais específico muitas vezes, sei lá. 

ENTREVISTADOR: [ininteligível – 0:06:05]. 

ENTREVISTADO: Eu também uso na empresa, eu trabalho com... Eu sou promotor 

de vendas e faço a divulgação da loja, né? Nas redes sociais, Facebook, Twitter, e 

pra internet também pra um trabalho próprio que eu tenho um projeto aí, que vocês 

vão ficar sabendo mais... [Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADO: Calma! 

ENTREVISTADOR: Entendi. 

ENTREVISTADO: E no celular também, só que eu uso pouco o celular. Não sou 

muito viciado, não. 

ENTREVISTADOR: É mais no computador? 
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ENTREVISTADO: É. Não assim, só, na empresa eu não fico muito no Face, não. Só 

pra trabalho mesmo. 

ENTREVISTADO: Trabalho, [ininteligível – 0:06:48] ação e rede social… 

ENTREVISTADOR: E rede social? 

ENTREVISTADO: Eu trabalho com Google Adds. 

ENTREVISTADORA: Ah, legal! 

ENTREVISTADO: E Analytics, e tal. É mais pra buscar informação sobre trabalho 

pra usar mesmo a ferramenta, eu uso em casa, às vezes pra checar alguma coisa, 

que às vezes eu esqueço de fazer algum trabalho, eu fico preocupado com o 

resultado, eu checo em casa, eu uso a rede social pra falar com meus amigos e com 

minha família. E mais pra... Eu busco bastante notícias também, porque eu também 

não vejo televisão, porque eu também nem tenho televisão, mas também uso pra 

[ininteligível – 0:07:32]. 

ENTREVISTADOR: Legal, legal. 

ENTREVISTADO: Eu uso pra ver notícia, escutar música, televisão. [Falas 

sobrepostas].  

ENTREVISTADOR: E durante o dia, qual que é o tempo que você fica na internet? 

ENTREVISTADO: Ah, umas 3 horas. [Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADO: E paro pra fazer um lanchinho. E eu uso mais pra interesses 

pessoais. 

ENTREVISTADOR: Interesses pessoais? 

ENTREVISTADORA: Que interesse? 

ENTREVISTADO: Ah, os amigos e ver notícia. Pessoalmente não, porque eu 

trabalho. 

ENTREVISTADOR: Entendi. 

ENTREVISTADORA: Agora quais as mídias sociais que você acessa e que você 

costuma acessar frequentemente, e qual atividade delas pra vocês? Qual a a 

utilidade(F) dessas comunidades, dessas mídias pra vocês? 

ENTREVISTADO: Pra falar com a minha família. 

ENTREVISTADORA: Tá. Qual rede que você acessa? Face? 

ENTREVISTADO: É. Face...  

ENTREVISTADOR: Face é a principal que vocês acessam? 

ENTREVISTADO: E o Youtube. 

ENTREVISTADORA: Youtube? 
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ENTREVISTADO: Youtube. Youtube. 

ENTREVISTADO: Mas eu vou botar Facebook e Youtube, qual acessa mais? 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADORA: Tem Instagram também? 

ENTREVISTADO: Eu acesso mais o [ininteligível – 0:08:47]. Twitter e o Instagram 

também, pra mim o Youtube é mais...  

ENTREVISTADOR: Deixa eu só organizar aqui. 

 [Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADO: É que não me interessa ficar vendo foto dos outros. 

ENTREVISTADOR: É mais por conversar? 

ENTREVISTADO: É, mais por Whatsapp aí. 

ENTREVISTADOR: E você, Eduardo? 

ENTREVISTADO: Eu uso geralmente pra postar fotos, só Instagram, coloco foto no 

Facebook e também para ver notícias. 

ENTREVISTADOR: Compartilha? 

ENTREVISTADO: É. O Facebook é mais pra também ver, interagir com os amigos e 

trabalho, porque eu também possuo várias fanpages, né? E o Twitter pra escrita, só 

escrita. Eu gosto, e eu acho que tem uma maior variedade de notícias, essas coisas 

assim, você fica sabendo em tempo real. Só.  

ENTREVISTADOR: Todos vocês têm Twitter? 

ENTREVISTADO: Sim. 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADO: você acaba seguindo sei lá, o G1, aí hoje de manhã eu tava no 

trabalho e daí vi aquele negócio do cara em Brasília [ininteligível – 0:09:58], o outro 

lá, [ininteligível – 0:09:59] em tempo real que você não tem, como ele falou antes, na 

televisão. Você vê o que tá passando lá... 

ENTREVISTADO: Nem no Facebook. Nem no Facebook você tem hoje em dia mais, 

o Facebook ele tá... Ele não te dá em tempo real. 

ENTREVISTADO: Não. 

ENTREVISTADO: Você entra no teu Facebook, você vê postagem de 5, 3 horas 

atrás. O Twitter, pelo menos pra mim, eu tava vendo a Copa do Mundo na TV, que 

daí sim eu tava assistindo televisão, e eu acompanhava os comentários pelo Twitter. 

Ao mesmo tempo você entrava no Twitter e no Facebook, tu via, tipo, postagem de 

quando o jogo tinha começado e já tava terminado já. Então é essa a diferença. Eu 
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utilizo bastante o Facebook, mas muito mais pra página, dificilmente eu fico vendo o 

perfil de outras pessoas e pra grupo ali também. Tem bastante grupo que eu preciso 

usar o Face, que tem gente que tá lá nesses grupos que a gente precisa sempre 

interagir. 

ENTREVISTADO: Eu uso o Face pra venda também. 

ENTREVISTADO: É, então... 

ENTREVISTADOR: Você mesmo? 

ENTREVISTADO: Eu vendo, porque meu pai, ele compra carros, ele tem martelinho 

de ouro também, e se o cara não tem dinheiro pra pagar, e ele dá um carro. Daí eu 

acabo vendendo um carro, sei lá, um carro que não seria tipo meu, assim, eu faço... 

Passo pra frente, o meio de campo. Mas na rede, o mais usado mesmo é o Youtube. 

ENTREVISTADOR: Tem alguém mais que quer falar alguma coisa?  

ENTREVISTADORA: Então a próxima pergunta. Vocês usam a internet pra se 

relacionar com alguma marca? Seguir, curtir, comentar? Compartilhar o que uma 

marca faz? E você costuma fazer na internet, que marca vocês curtem na internet? 

Por que é que vocês vão curtir aquela marca na internet? O que te leva, o que te 

chama a atenção pra você ir lá e curtir tal marca na internet? Tipo uma Renault da 

vida, uma Coca-Cola? 

ENTREVISTADO: Pra saber que novidade que a marca vai ter, o lançamento de um 

produto novo... Sei lá, ter a oportunidade de interagir com a marca. Mais pra isso. 

ENTREVISTADO: Eu tenho uma visão mais... Assim, eu costumo seguir dentro do 

Face, né? Que é onde tem as fanpages e tal, só as que têm uma relevância muito 

legal de interação. Se a marca fica replicando coisas que você vê em ambientes que 

não são de mídias sociais, pra mim não vale a pena seguir, porque eu acho isso em 

qualquer outro canal. Por exemplo, entra em site de notícia e você vê lá que a 

Renault lançou um carro novo. Se ele vem falar isso no Facebook eu falo: “Tá, e 

daí? Por que   que eu vou seguir você?”. Mas quando rola uma interação, com 

certeza já devem ter falado da Prefeitura de Curitiba pra vocês, porque fazem um 

trabalho de interação, eles não ficam vendendo a cidade, eles interagem, eles são 

como se fosse uma pessoa. 

ENTREVISTADOR: Não tem aquela informalidade, né? 

ENTREVISTADO: É, até porque a rede social, ela é pra isso, a mídia social, o 

Facebook. 

ENTREVISTADOR: Sim. 
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ENTREVISTADO: Serve pra isso, tem pessoas ali, as pessoas tão interagindo, e, 

enfim. Agora, sei lá, eu vi uma ação, por exemplo, do Guaraná Antarctica. Os caras 

‘ah, não sei o que, curta e compartilhe’. Isso   uma besteira enorme, porque eles 

não... Quem é que vai se engajar realmente com isso? 

ENTREVISTADORA: Tá, mas você acha que eles forçam a pessoa a curtir? 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADO: Eles forçam... 

ENTREVISTADO: É errado! 

ENTREVISTADO: E isso, sei lá, você vai ver nos comentários lá, os caras colocam 

ainda lá ‘quem já encheu o saco dessas campanhas do guaraná curte e compartilha 

e curte aqui’.  

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADO: Quando você lê uma notícia pela metade. Você vê tipo, só o link 

e tá cortado na metade, e tipo, acesse o site pra ver o link completo. 

ENTREVISTADO: Nossa, isso enche o saco! 

ENTREVISTADO: Tipo, a pessoa joga na tua cara o neg cio, daí tipo: “Nossa, eu 

quero ler ela”, e tem que entrar no site. 

ENTREVISTADO: Com o Globo Esporte também. Tipo, eles colocam a imagem no 

fundo igualzinho como se fosse um vídeo, e daí na hora que você vai clicar... 

ENTREVISTADOR: Te joga no site. 

ENTREVISTADO: É que nem notícia, de uma forma ou outra você começa a ler, e 

eu leio os comentários, porque sempre tem alguém legal que lê a matéria e escreve 

do que é que é a matéria. 

ENTREVISTADO: Alguém legal pra você. 

ENTREVISTADO: É, mais e aí?  

ENTREVISTADO: Eu trabalho com o vestuário, né, e eu curto Tommy, Lacoste, pra 

poder saber, porque eu trabalho com isso, né? Então segue o mesmo... O mesmo 

padrão, eu curto pra poder seguir a tendência, e poder comparar da nossa marca. 

ENTREVISTADOR: Você curte as páginas, teoricamente concorrentes? Ou eu não 

entendi direito... 

ENTREVISTADO: É concorrente lá fora, aqui é o mesmo grupo. Então um vai poder 

relacionar a minha marca com elas e agregar esses valores. 

ENTREVISTADOR: No seu caso? 

ENTREVISTADO: Isso. 
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ENTREVISTADOR: Entendi... Entendi. 

ENTREVISTADO: Eu costumo, geralmente quando eu compro uma marca, eu tenho 

alguma coisa que eu gosto de usar, eu curto a página pra poder saber um 

pouquinho mais sobre aquela marca, né? Até uma referência depois, nos 

lançamentos, principalmente. Ou se é, no caso de entidade pública, seja religiosa ou 

não, pra mim saber mais sobre aquilo que eu tô curtindo, né? 

ENTREVISTADOR: Sim. 

ENTREVISTADO: Eu curto mais por causa disso, pra saber aquelas coisas que 

fogem um pouco dos objetivos, mas eu gosto de fazer isso pra mim poder conhecer 

mais, pra eu saber mais, curtir, postar alguma coisa que é do meu interesse e eu 

vou lá interagir, eu vou curtir, eu vou comprar. 

ENTREVISTADOR: Curte e compartilha? 

ENTREVISTADO: É. Mas é mais assim, e na área profissional eu curto as 

concorrentes da minha área também pra mim ficar sabendo o que eles tão fazendo 

pra mim poder também ver que passo que eu posso dar. 

ENTREVISTADOR: Entendi. Eduardo? 

ENTREVISTADO: Acho que você curte mais as marcas que você usa pra poder 

saber as novidades, promoções, pra você interagir mais com a marca, tomar um 

conhecimento maior, que é coisa que você não encontra, às vezes, em outros sites 

algumas coisas, então acho que pela fanpage da marca você vai interagindo bem. 

ENTREVISTADOR: Mas aí depende muito da marca, né? 

ENTREVISTADO: Depende, porque tem umas que poluem muito, né? 

ENTREVISTADO: Não, poluem e não sabem dar feedback também. Você coloca 

lá... Tipo assim, beleza, tem gente que hoje em dia reclama pelo próprio Facebook, 

faz lá o SA  2.0, “Ah, comprei um carro...”, lá na fanpage da Renault. “ omprei um 

carro da Renault e deu problema e a assistência técnica tá demorando e não sei o 

quê”, o cara vai lá e reclama. Daí, tipo, pelo menos pra mim, se a marca não souber 

dar o feedback pra esse cara, se ferrou essa marca. É porque a maioria das marcas 

olham, pelo menos no começo, agora dificilmente eu olho muita página de marca 

assim, mas pelo o que eu lembro e pelo o que eu lia até de gente que já passou por 

isso com a marca, respondia, mas direcionando “Então mande um e-mail pra nossa 

ouvidoria no site”.  ara, se ele reclamou ali, então responda ali! Se vocês tão 

respondendo, então resolvam o problema. E no Twitter é mais fácil. 
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ENTREVISTADO: Ah! Manda para a Dilma Rousseff com o número do CPF, 

endereço. 

ENTREVISTADO: Eu cansei de reclamar da GVT, mas passou 5 minutos, eles me 

respondiam: “Ah, qual que   o seu endereço e nada. 

ENTREVISTADO: É, tipo, do Banco Itaú, eu tava na fila do Banco Itaú, daí eu: 

“Nossa, eu vou demorar 3 dias e 3 noites aqui no Ita ”. Daí os cara, tipo, “Ah, tente 

resolver pelo nosso site”, e não sei o quê. Daí eu, tipo, reclamei que um lanche do 

Habib’s me deu azia, “Ah, experimente outros lanches nossos pra não perdermos o 

cliente”. 

ENTREVISTADO: Isso pelo Facebook? 

ENTREVISTADO: Twitter. 

ENTREVISTADORA: Vamos falar de vocês. Vocês gostaram mais do Twitter, as 

meninas gostam mais do Face. 

ENTREVISTADO: Não, mas a questão... 

ENTREVISTADO: O Face cuida mais da vida da outra pessoa, né? 

ENTREVISTADORA: Então você acha que as pessoas vão lá no Face, vão curtir 

uma marca ou o que for que seja por causa de outras pessoas? 

ENTREVISTADO: Não... 

ENTREVISTADO: Basicamente você acaba levando um pouco a imagem da marca. 

Eu me identifico com aquela marca, então acompanha um pouco da minha 

identidade, daí eu curto ela, daí assim. 

ENTREVISTADO: Isso ocorre em um certo nicho de pessoas. 

ENTREVISTADOR: E vocês acham que tem gente que curte página por status? 

ENTREVISTADO: Com certeza! 

ENTREVISTADO: Com certeza! Ainda mais marca famosa, tipo Tommy, Armani... 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADO: Apple. 

ENTREVISTADO: Então ele curtiu a página da Tommy e compartilhou 47 

promoções, e ela não tem, tipo, nada da marca, além de brinde da tia dela. [Falas 

sobrepostas].  

ENTREVISTADO: Vai lá, ela curte sem ter algo da marca. 

ENTREVISTADO: É! 

ENTREVISTADORA: Então, gente, um pouco vocês respondem por vocês e 

respondam o que vocês acham de pessoas que fazem isso, tá? O que vocês acham 
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que faria alguém curtir uma marca no Face, na sua opinião? E o que outra pessoa, 

tipo assim, então colega, o teu colega faria? Por que é que ele curte uma marca? Se 

é por status, se é por conteúdo, se é por informação, se é por promoção, se é por 

benefício comercial, você vai ganhar alguma coisa em troca “Eu vou curtir pra 

ganhar”, se   porque os amigos seguiram antes “Eu vou seguir porque meu amigo 

seguiu”,   por autoimagem, autoconceito, por status? O que é que vocês acham? 

ENTREVISTADO: Teve uma sanduícheria que eu fui há um ano atrás, daí tinha uma 

promoção que se eu fizesse um ckeck-in na sanduícheria eu ganhava um chopp. 

Daí eu comentei com uns amigos meus e foi tipo muito amigo meu na sanduícheria. 

Aí acho que vai pelo que você ganha, né? Pelo brinde que você tem curtindo a 

página, compartilhando, fazendo check-in. 

ENTREVISTADO: Promoção. 

ENTREVISTADO: É, eu também. E eu vejo, da mesma forma que ganhar algo é 

bom, mas eu não vejo ganhar só como algo físico. Sei lá, se eu tiver ganhando uma 

informação, se eu tiver ganhando algo relevante pra mim, aí eu vou curtir. Se eu for 

mais do mesmo, daí eu não curto, sei lá.  

ENTREVISTADOR: Por quê? 

ENTREVISTADO: Porque tipo, eu já conheço a página deles, eu já vi já, mas pô! 

Assim, eu não tenho um negócio, que de fato é o que me agregue. Então vai ficar no 

meu feed lá mais pra encher o saco, sabe? Porque não preciso disso. Aí, e o que eu 

acho de pessoas que fazem isso? Que curtem só por curtir? Bom... 

ENTREVISTADORA: Que curte só por curtir... 

ENTREVISTADOR: Que curte por status.  

ENTREVISTADORA: Por status. 

ENTREVISTADO: Falta de louça, né? 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADO: Ah, também é um pouco. 

ENTREVISTADO: Falta de louça! 

ENTREVISTADO: Sei lá... 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADO: Eu acho que é status, moda, é ser a modinha, todo mundo tá 

curtindo. Na realidade eu nem... Falando nisso eu nem curtiria página nenhuma 

assim, mas é porque eu trabalho na área, e outra, porque se não fosse a qualidade 

mesmo, eu não usaria a marca. Eu acho que a marca não influencia. Assim, eu 
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tenho esse visual, eu vou usar X marca que eu vou ser... Se tivesse uma roupa que 

não tivesse o logo, mas que tivesse a qualidade da marca eu usaria, entendeu? 

ENTREVISTADOR: Sim. 

ENTREVISTADO: No meu ponto de vista.  

ENTREVISTADO: Eu que falo na rede quero ver mais, que eu sei que eu sempre 

vou receber o feed. 

ENTREVISTADORA: Por isso eu falo que às vezes é muito autoimagem. Você se 

identifica com a imagem das pessoas que curtem, né?  

ENTREVISTADO: As pessoas que curtem por curtir, talvez eu esteja errado, mas eu 

vejo que talvez é o desejo de ter a marca e não poder. 

ENTREVISTADO: Um exemplo é curtir uma página do carro da Ferrari. Eu não 

curtiria, mas tem gente que curte. 

ENTREVISTADO: Depende. 

ENTREVISTADO: É como o cachorro e o frango, né? 

[Risos]. 

ENTREVISTADO: Não, que tem, por exemplo, a New Holland que vende tratores, 

assim. Eu nunca vou comprar um trator, em hipótese alguma na minha vida, só que, 

tipo, o conteúdo da página me agrada, tipo, conta um pouco da história da criação 

do trator, e tal, tipo, o uso dele e isso, tipo, me agrada. 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADO: Não é só curtir o trator New Holland. 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADO: Que é a moda. Hoje tem muita moda. 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADOR: Quem que é o próximo? 

ENTREVISTADORA: Então vocês acham que a pessoa que curte porque ela gosta, 

existe mais gente que curte porque gosta do que status? 

ENTREVISTADO: Status. 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADO: Depende da faixa etária.  

ENTREVISTADORA: Tá. Então vamos dividir a faixa etária aqui. 18 a 25? 

INTERROGANDO: Status. 

ENTREVISTADORA: Vou pegar gente assim mais velha, tipo a minha mãe, 45... 

ENTREVISTADO: Fidelidade à marca. 
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[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADO: Ela é mais sincera, que tem gente que curte coisa de pessoas 

jovens. 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADO: É o status, cara! 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADORA: Mas tem gente que não bebe e curte página da Skol. 

ENTREVISTADO: É, isso é verdade. É isso que eu falei, é o status. 

ENTREVISTADO: Mas depende, tem o que só usa a página também. Eu uso muito 

pouco o Facebook pra esse tipo de coisa, etc., mas eu curto muita coisa que o 

pessoal pede pra ajudar, tipo... 

ENTREVISTADO: Esse pessoal mais velho, eles curtem mais informativo. Eles são 

tipo, objetivos, já sabem o que querem, vamos dizer assim. “Ah, não, vou curtir tal 

página de tal marca pra me informar mais”, não tanto por modismo ou alguma coisa 

assim. 

ENTREVISTADOR: Eduardo, não quer falar nada? Alguém mais? 

ENTREVISTADORA: E quais são os outros motivos, que de repente a gente não 

citou aqui, que vocês achem relevantes? 

ENTREVISTADO: Ajudar um amigo a divulgar... 

ENTREVISTADOR: Mas a divulgação, ela se dá como isso daí?  

ENTREVISTADO: Não, o cara vai curtir a tua página. 

ENTREVISTADOR: Sim, e como que ele tá divulgando isso? 

ENTREVISTADO: Não, que no Face você tem 10 curtidas e sua página alcança X 

pessoas, né? Pelo alcance. 

ENTREVISTADORA: E qual é a frequência de vocês de compartilhar e comentar 

marcas no face? 

ENTREVISTADORA: Curtir e compartilhar, qual a frequência que vocês... 

ENTREVISTADO: Marcas?  

ENTREVISTADORA: É. Que vocês compartilham alguma coisa que a marca fez e 

você curtem, vocês comentam, vocês...? 

[Falas sobrepostas].  

ENTREVISTADOR: Vamos controlar. Bruno. 

ENTREVISTADO: Curtir sim, agora compartilhar, dificilmente eu compartilho. 

ENTREVISTADORA: Comentar, participar? 



 
 

120 

ENTREVISTADOR: Assim, existe um número assim por dia, mais ou menos? 

ENTREVISTADO: Difícil, dá 1 ou 2 curtidas por dia. 

ENTREVISTADORA: E participar de promoção, alguém participa? 

ENTREVISTADO: Ah, eu confesso. Promoção, assim, mas depende muito da loja. 

Por exemplo, eu conhece o gerente da Sumatra, digamos. Eu vou compartilhar a loja 

dele, porque tipo, eu conheço o cara, eu sei que, tipo, o sorteio é fiel ou não. Você 

lá, tipo aquele lá você tem ainda a marca, você conhece. 

ENTREVISTADO: Eu não, eu dificilmente compartilho de marca direto. Tudo que eu 

compartilho no meu Facebook é tipo, notícia de algum portal de qualquer coisa, e 

daí eu faço comentário sobre o que eu achei. Mas de marca, e sei lá, de promoções, 

assim: “Ah, se você gosta do Kuat Zero curte, se você gosta do Kuat normal, 

compartilha”, ah, enche o saco, cara! 

ENTREVISTADO: Se você acredita em Deus, curte! 

ENTREVISTADO: Senão, só olhe! [Risos]. 

ENTREVISTADO: É, se você não quer, compartilhe! Faz as correntes, né?  

[Falas sobrepostas] 

ENTREVISTADO: Acho que mais você curte a marca do que interage com ela, tipo, 

compartilhando e comentando isso é muito difícil, só curte a marca pra si, pra 

interagir com ela. 

ENTREVISTADOR: Promoções, alguém...? 

ENTREVISTADO: Não. 

ENTREVISTADOR: Não? 
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ANEXO C – TRASCRIÇÃO PROFISSIONAL DE MARKETING DIGITAL 

 

ENTREVISTADO: Você quer que eu te encaminhe um currículo ou posso 

falar aqui mesmo? 

ENTREVISTADORA: Não, se quiser falar resumidinho, aí pode falar 

resumido. 

ENTREVISTADO: Certo. Então vamos lá! Bom, eu sou sócio de uma agência 

digital chamada Mentes Digitais, nós somos pioneiros na produção de conteúdo 

online, especificamente para mídias sociais no Brasil. Também sou mentor e sócio 

de duas startups aqui no Brasil, uma chamada Fleety, que é de compartilhamento de 

carros entre pessoas; e a outra chama-se Wikipass, que é uma plataforma online em 

que ela agrega todas as mídias sociais no mesmo desk board. Então, além disso, fui 

gestor de um centro de inovação, que fica no IBQP, que é o Instituto Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade. E sócio também num projeto chamado iCities, que é um 

projeto de soluções para cidades inteligentes. Dou aula na FAE, na Católica de 

Santa Catarina, na Universidade Positivo também. 

ENTREVISTADORA: Junto com o Karlan? 

ENTREVISTADO: Todas elas em pós-graduação, com disciplinas ligadas a 

marketing digital. 

ENTREVISTADORA: Então, assim, a nossa pesquisa é toda relacionada à 

mídia social, a gente quer entender a motivação das pessoas para elas curtirem uma 

marca dentro da rede, dentro do Face, tá? 

ENTREVISTADO: Certo. 

ENTREVISTADORA: Então, são algumas perguntas relacionadas a isso. 

ENTREVISTADO: Vocês são aqui de Curitiba? 

ENTREVISTADORA: Somos. Somos da PUC e somos orientadas no último 

período do Karlan em Marketing. 

ENTREVISTADO: Ah, bacana, bacana! Legal! Vocês queriam a minha 

opinião sobre o que faz com que as pessoas acham de mídias.   

ENTREVISTADORA: É, a gente fez algumas perguntinhas, não sei se você 

pode responder pra gente. 

ENTREVISTADO: Posso. 
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ENTREVISTADORA: Então, o que é que você acha do uso da internet hoje 

na rede, no geral, assim? 

ENTREVISTADO: O que é que eu acho do uso da internet? 

ENTREVISTADORA: É, em termos de frequência e motivação para usar a 

rede, não a própria mídia em si, mas a rede no geral. 

ENTREVISTADO: Certo. Bom, isso faz parte do dia a dia do trabalho de 

milhares de brasileiros. A gente já tem aí em torno de 90 milhões de internautas no 

Brasil. E, sem dúvida, hoje a internet se tornou instrumento de relacionamento, 

instrumento de disseminação de informação, de ganho de conhecimento, de 

relações de trabalho. Enfim, já é uma necessidade plena que as pessoas tenham 

acesso à internet. Por mais que a gente saiba que, em algumas cidades menores, 

isso não é ainda uma realidade, a digitalização dessas cidades vem ocorrendo, o 

acesso à internet por meio de fibra ótica. Por exemplo, no Paraná, tem uma 

cobertura de 100%. Então, nós temos aqui no Paraná esse diferencial, que a Copel 

leva a fibra ótica, a internet via fibra ótica para todos os 399 municípios do Paraná. 

Então, esse é um diferencial aqui do nosso estado, mas não é a realidade de todo o 

país. 

ENTREVISTADORA: E como é que você acha que as mídias sociais hoje é 

mais relevante para as pessoas e por quê? 

ENTREVISTADO: Desculpa, mas não estou conseguindo te entender direito. 

ENTREVISTADORA: Desculpa, André. Quais as mídias sociais hoje está 

mais relevante para as pessoas e por quê? 

ENTREVISTADO: Olha, existe uma alternância grande de plataformas 

sociais. A gente começou esse processo lá atrás com Francer, Myspace, e depois, 

em 2004, com a vida do próprio Facebook, mundialmente foi ganhando... aliás, 

desculpa, o Orkut em 2004, na sequência o Facebook foi ganhando relevância em 

todo o mundo. Claro que Brasil e Índia tiveram uma grande adesão do Orkut até 

meados aí de 2010, foi a principal plataforma social do Brasil. Depois, houve toda 

uma migração por conta de um diferencial tecnológico e até de influenciadores aí 

que conseguiram trazer, digamos assim, uma grande massa de pessoas para dentro 

da plataforma no Facebook. O Twitter também já teve uma relevância bem maior no 

Brasil, se perdeu um pouquinho em termos de relevância aqui no país, mas depois 

da Copa voltou. Temos aí o advento do próprio Instagram a partir de 2008 no Brasil. 

Então assim, hoje, as principais plataformas sociais no Brasil eu posso considerar 
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que sejam Facebook, Youtube, Facebook como é uma plataforma social, que 

consegue ter diversos focos, desde compartilhamento de conteúdo, publicações, 

informações, o próprio network e discussões. O Youtube já mais com uma 

plataforma voltada mais para compartilhamento, especificamente de vídeos. O 

Instagram também voltada para compartilhamento, mas um compartilhamento mais 

de fotos, de imagens. E o Twitter como uma rede mais focada em informação. 

Seriam as principais redes hoje no Brasil. Claro, nós temos o Linkedin também, com 

um foco maior em network, em trabalho especificamente, empregabilidade, currículo 

online, enfim, que vem ganhando relevância também nos processos seletivos de 

empresas. Mas essas seriam as principais plataformas sociais hoje no Brasil. 

ENTREVISTADORA: André, tu acha que o Face, pode ocorrer a mesma 

coisa que aconteceu com o Orkut? Tu acha que ele tem essa possibilidade? 

ENTREVISTADO: Eu posso dizer, na verdade, assim, na realidade, o Google 

não conseguiu emplacar nenhuma... 

ENTREVISTADORA: Mídia, não é? 

ENTREVISTADO: Ele tem um core business muito claro, o core business do 

Google é ser uma plataforma de busca... 

ENTREVISTADORA: É, porque o Google + não pegou também, não é? 

ENTREVISTADO: Ele conseguiu, com a força da busca e dos e-mails, do 

Gmail, implantar o Google + e ter uma adesão de entusiastas aí por tecnologia e etc. 

O Orkut foi um problema mais sério, não conseguiu evoluir tecnologicamente, ele 

não promoveu inovação na sua própria forma, não abriu a sua TI para 

desenvolvedores externos, para desenvolvimento de aplicativos. O processo de 

troca de informações nessa área, eles eram um processo que tinha muita exposição, 

os scraps lá ficavam abertos, enfim... O Orkut teve uma série de problemas de 

desenvolvimento que ele não conseguiu inovar. Já o Facebook, ele vem inovando, 

até para conseguir reter os usuários, atrair, ele já conseguiu atrair aí, nós temos um 

número superior a 1 bilhão de usuários do Face no mundo, então atraiu um número 

gigantesco de pessoas. A questão agora é reter essas pessoas. Tem uma taxa 

também de retorno alta, que eles têm via estratégias, como a estratégia de 

notificação, por exemplo. Então, as notificações fazem com que o usuário tenha 

curiosidade e acesse o Facebook para saber o que são aquelas notificações, quem 

mencionou o usuário, citou, enfim, quais são as mensagens que estão ali. E vem 

evoluindo tecnologicamente, desde a questão de compartilhamento de vídeos, os 
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novos botões, a própria questão de algoritmo favorece bastante o Facebook. Ele tem 

o algoritmo Short Edgerank, que tem três principais questões que dão relevância 

para o conteúdo, ou seja, a afinidade de quem cria esse conteúdo e quem visualiza 

esse conteúdo, também o peso da publicação, de que seria um score analítico, se 

em algum momento o usuário interagiu com quem criou aquele conteúdo, seja via 

comentário, curtir, menção, compartilhamento, mensagem, etc., e o tempo de 

decadência da publicação também, que é bastante rápido, faz com que aquela 

publicação não dure muito tempo na timeline dos usuários, fazendo com que o 

usuário, de certa forma, se sinta motivado a compartilhar mais informação. Então, 

assim, a inteligência do Facebook é uma inteligência bastante interessante e para 

desconstruir isso é difícil, o próprio Google +, que foi criado em 2010, teve aí, 

usando toda a força do Google e tal, uma adesão rápida no Brasil e no mundo, mas 

estagnou aqui no Brasil. A gente tem aí um grande número de pessoas, entusiastas 

em tecnologia, etc., que foram para o Google +, assim como estão indo para o Hello 

agora e tal, algumas novas plataformas que vêm surgindo. A argumentação desse 

Hello, por exemplo, é que não tem social edges, não tem anúncios na rede. Mas 

também não estou vendo, assim, primeiro que a plataforma está muito beta ainda, 

segundo que a adesão também não está sendo massiva. Então, isso pode 

acontecer, mas vai ser um processo, então não vejo que vai ser assim algo tão 

drástico como foi o... 

ENTREVISTADORA: Tão rápido, não é? 

ENTREVISTADO: O Orkut foi o problema realmente mais profundo, de não 

ter evoluído tecnologicamente, o que não acontece com o Facebook. 

ENTREVISTADORA: E como é que você enxerga a relação de consumidores 

e empresas, e marcas dentro da internet? Com relação do consumidor e marca na 

internet, o que você enxerga? 

ENTREVISTADO: Ah, a presença digital hoje é uma necessidade, a internet é 

o segundo maior veículo de comunicação do mundo, só perdendo para a televisão. 

Então, assim, o básico é a empresa ter uma presença e sendo com um site, com 

boa acessibilidade, boa habilidade, boa navegabilidade, bom design, uma boa 

interação, uma boa experiência para o usuário, isso é o básico. E depois a questão 

de search, marketing mesmo, de possibilidade de otimização desse site para 

mecanismo de busca, em que o usuário vai buscar uma determinada combinação de 

palavras ligadas ao core business daquela empresa, ele ache, aquela empresa 
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apareça ao menos na primeira página do resultado de busca do Google, por 

exemplo. E a presença oficial nas mídias sociais é importantíssima, porque as 

empresas vêm sendo faladas de qualquer maneira, e a presença oficial da empresa 

no Facebook, por exemplo, faz com que ela tenha a sua voz, faz com que ela tenha 

essa possibilidade de interagir de maneira oficial com os consumidores. Então, 

assim, é um caminho sem volta. 

ENTREVISTADORA: E o que, na sua opinião, faria o consumidor curtir uma 

marca no Facebook? Na tua opinião, faz com que alguém vá lá e curta. 

ENTREVISTADO: Conteúdo consistente relevante, [ininteligível – 0:13:04] do 

conteúdo, intercalar formatos de ponte, ter ponte com vídeos, imagens, texto, 

criação de uma matriz de brain voice, ter uma voz característica, uma personalidade, 

uma alma naquela comunicação. A questão da utilidade, como que você pode ajudar 

os seus clientes com informações, criatividade history telling, uma série de 

estratégias que fazem com que a empresa tenha um maior engajamento. 

ENTREVISTADORA: E qual que é a tua opinião em relação àquelas pessoas 

que vão lá e curtem uma marca por promoção e benefício social? 

ENTREVISTADO: Como? 

ENTREVISTADORA: Por benefício comercial, assim, promoção, aquelas 

marcas que dão promoção, benefício comercial. Como é que você vê isso? 

ENTREVISTADO: Em mídias sociais? 

ENTREVISTADORA: Isso, em mídia. 

ENTREVISTADO: Não é permitido no Brasil mais, não é? 

ENTREVISTADORA: Não é mais permitido? 

ENTREVISTADO: Não. Tem uma portaria do Ministério da Fazenda, nº 422, 

de julho de 2013, que não é mais permitido a realização de concurso cultural em 

qualquer rede social. Só pode divulgar no meio uma promoção, você pode utilizar a 

mídia social para divulgar algum tipo de promoção, mas fazer a promoção: “ urta e 

compartilhe para ganhar tal coisa”, isso não   mais permitido desde julho de 2013. 

ENTREVISTADORA: Mas vem acontecendo ainda, não é? Tem muita 

empresa que tu olha ainda na internet e aparece esse tipo de coisa. 

ENTREVISTADO: São dois riscos: o primeiro risco é essa empresa ser 

denunciada no próprio Facebook e ter nas próprias vias de regras do Facebook, do 

Facebook ter sua fan page excluída; e o segundo risco é ela ser denunciada para o 

próprio Ministério da Fazenda. 
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ENTREVISTADORA: E como é que você vê as pessoas que curtem marcas 

porque os amigos curtiram antes a marca? Como é que você vê esse tipo de 

relação? 

ENTREVISTADO: Eu acho que está dentro do processo de influência social. 

Então, as pessoas acabam sendo influenciadas por amigos, inclusive isso pode 

aparecer na própria timeline: fulano curtiu tal página, e isso acaba influenciando. 

Acho isso muito normal dentro de uma questão de influência social realmente. 

Então, acho que, dentro de um funil de influência social, chamando assim, a gente 

tem o público de maneira geral, a gente tem as pessoas... as marcas que 

conseguiram atingir o warmness, conhecimento, ou seja, as pessoas conhecem 

aquela marca, mas ainda não se tornaram fãs nem seguidoras daquela marca. A 

partir do momento que um amigo curte aquela página, esse processo de a pessoa 

se tornar fã daquela marca, ela aumenta bastante. Mas daí vem ainda todo um funil, 

que, além de fazer com que os usuários conheçam a sua marca, se tornem fãs, você 

ter um processo mais profundo que vai, desse usuário se tornar um prospecto, ou 

seja, ter o desejo, ter interesse pelo seu produto, pelo seu serviço para depois se 

tornar um consumidor de fato, consumir o seu produto, o seu serviço. E, por fim, se 

tornar um advogado da marca, defender a marca, compartilhar os conteúdos da 

marca, ser um advogado evangelista da marca. 

ENTREVISTADORA: E como é que você vê a autoimagem e status no 

Facebook com relação à marca? 

ENTREVISTADO: O que eu vejo o que, desculpa? 

ENTREVISTADORA: Autoimagem, a autoimagem e o status dentro do 

Facebook com relação às marcas. 

ENTREVISTADO: Eu não consegui compreender exatamente a tua pergunta. 

Você quer exemplificar melhor para mim. 

ENTREVISTADORA: Então, questão de que a pessoa quer se autopromover 

dentro da mídia a partir de uma marca, como é que você acha essa relação? E a 

questão do status: eu vou curtir uma Ferrari, eu não tenho uma Ferrari, mas eu vou 

curtir uma Ferrari porque ela me dá um status maior, um status mais, sabe, alguma 

coisa melhor e maior. 

ENTREVISTADO: Eu vejo o seguinte, que as mídias sociais, isso há muitos 

anos, elas são excelentes plataformas para marketing pessoal, porque você pode se 

vender como uma pessoa que tem um determinado conhecimento, um determinado 
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posicionamento. E é um processo, esse marketing pessoal é muito mais pela 

relevância do conteúdo que as pessoas são capazes de compartilhar. Então, você 

acaba sendo visto pelo que você compartilha, pelas informações que você é capaz 

de gerar, que são informações relevantes sobre um determinado segmento e as 

pessoas acabam te observando como um especialista daquele determinado 

segmento, desde que tenha esse conteúdo, essa qualidade de conteúdo 

diferenciado. O fato de as pessoas curtirem uma determinada página para ganho de 

status eu não vejo que seja, assim, algo muito frequente, de maneira espontânea, 

talvez de uma maneira mais... as pessoas inconscientemente acabam fazendo isso, 

mas não vejo que isso seja algo, uma estratégia consciente para ganhar status curtir 

a marca. Elas acabam gostando porque uma determinada marca, mesmo que ela 

não tenha uma Ferrari, mas elas podem admirar e curtir aquela determinada página, 

mas não vejo que é por isso que elas vão ganhar status com isso. O que existe é 

uma clara vontade de ostentar alguns momentos daí sim para ganho de status. 

Então, momentos em que a pessoa está viajando, os momentos que a pessoa está 

com determinadas companhias. É raro a gente ver pessoas que compartilham a foto, 

uma selfie no ponto de ônibus, mas se elas estão viajando, elas vão compartilhar, 

um lugar legal e tal, com determinadas companhias. Isso, sim, é utilizado como uma 

forma de ganho de certo status, de maneira consciente. 

ENTREVISTADORA: André, é mais ou menos isso que a gente precisava de 

você. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar com relação à motivação 

no Face, se tem mais alguma coisa que você acha importante dizer. 

ENTREVISTADO: Eu creio que sim, principalmente para as empresas a 

questão de ter uma linguagem proativa nas redes, em torno de conversa, 

eventualmente se utilizando de uma pitada de humor, conhecer como que o público 

se comporta, fazer um plano de conteúdo. A revisão desses conteúdos para que não 

tenha nenhum tipo de erro estratégico, ortográfico, enfim, ou seja, esse conteúdo ser 

desenvolvido com um propósito, com um valor, com uma ação desejável o fato, não 

é? Identificação de tendências e oportunidades, enfim, sensibilizar, motivar e 

mobilizar pessoas com as redes é algo de profunda importância para que as 

empresas ganhem reputação. Com esse ganho de reputação, há todo um reflexo de 

ganho de vendas especificamente de seus produtos e de seus serviços. Então, eu 

vejo hoje assim, principal preocupação que uma marca deve ter em relação a sua 
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presença digital, especificamente nas mídias sociais, é a qualidade do conteúdo 

desenvolvido e propagado nas redes. 

ENTREVISTADORA: André, eu acho que era isso. Eu quero te agradecer por 

você ter ficado com a gente esse tempo aqui, ter parado para escutar a gente. E 

acho que era isso. 

ENTREVISTADO: Essa entrevista vai ser utilizada no TCC, é isso? 

ENTREVISTADORA: Isso, é baseado no Trabalho de Conclusão de Curso 

com a gente, o Karlan é nosso orientador. Você também está no nosso referencial 

teórico, o teu livro está lá também. Então, a gente está usando você como base no 

trabalho. 

ENTREVISTADO: Qual livro você está utilizando? 

ENTREVISTADORA: É o Redes Sociais. 

ENTREVISTADO: A Evolução das Mídias Sociais, é isso? 

ENTREVISTADORA: Isso, esse mesmo. 

ENTREVISTADO: Esse livro, ele foi publicado em 2010, revisto em 2011. 

ENTREVISTADORA: É esse mesmo. 

ENTREVISTADO: Porém, ele foi escrito em 2009. Então, assim, a dinâmica 

desses conteúdos, ela é muito grande. Eu tenho outro livro publicado no ano 

passado, chama-se O Empreendedor Viável, que trata mais da questão de startups, 

de base tecnológica de alto impacto, enfim, que é um conteúdo um pouco mais 

atualizado. Esse conteúdo desse livro, ele dá um embasamento interessante para 

época, eu vejo que muita coisa evoluiu em relação ao conteúdo do livro lá de 2009, 

até 2011, que foi a revisão, para 2014. Então, realmente, os conteúdos em redes 

sociais aí, sobre esse tema, são conteúdos extremamente dinâmicos, acabam tendo 

um nível de muito grande, acabam se tornando obsoletos muito rápidos. 

ENTREVISTADORA: Muito rápido, não é? 

ENTREVISTADO: Mas, então, dessa forma, qualquer outra informação que 

vocês queiram mais atual, eu estou à disposição. 

ENTREVISTADORA: Então, está bom, muito obrigada, viu, André, agradeço. 

ENTREVISTADO: Uma boa sorte para vocês aí! 

ENTREVISTADORA: Obrigada. Tchau! 

 


