
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 

ESCOLA DE NEGÓCIOS 

CURSO DE MARKETING 

 

 

 

EDUARDO MOTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAL A INFLUÊNCIA DE VÍDEOS AFTERMOVIES NA COMUNICAÇÃO DE 
EVENTOS E O IMPACTO SOBRE A EXPECTATIVA DE QUALIDADE E 

INTENÇÃO DE COMPRA?   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2019 

 

 



 
 
 

 

 

EDUARDO MOTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAL A INFLUÊNCIA DE VÍDEOS AFTERMOVIES NA COMUNICAÇÃO DE 
EVENTOS E O IMPACTO SOBRE A EXPECTATIVA DE QUALIDADE E 

INTENÇÃO DE COMPRA?  
 

 

                                                                        Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Graduação em 
Marketing da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, como requisito 
parcial à obtenção do título de bacharel 
em Marketing.  

 
Orientador: Prof. Juan José Viacava 

 
 

 

 

 

CURITIBA 

2019



 
 
 

 

 

PÁGINA RESERVADA PARA FICHA CATALOGRÁFICA QUE DEVE SER 

CONFECCIONADA APÓS APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÕES SUGERIDAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELA BANCA EXAMINADORA. 

DEVE SER IMPRESSA NO VERSO DA FOLHA DE ROSTO 

EDUARDO MOTIN 

 



 
 
 

 

 

 

 

QUAL A INFLUÊNCIA DE VÍDEOS AFTERMOVIES NA COMUNICAÇÃO DE 
EVENTOS E O IMPACTO SOBRE A PERCEPÇÃO DE QUALIDADE E 

INTENÇÃO DE COMPRA?  
 

 

 

                                             Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Graduação em 
Marketing da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, como requisito 
parcial à obtenção do título de bacharel 
em Marketing.  

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

_____________________________________ 

            PROFESSOR  

PUC PR 

 

_____________________________________ 

PROFESSOR 

PUC PR 

 

_____________________________________ 

PROFESSOR 

PUC PR 

 

 

  Cidade, 14 de novembro de 2019.   



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha família e amigos. 

 

 

 



 
 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecer a Deus por mais esta conquista, e minha mãe Lucile de Carvalho 

Motin, por sempre dar forças para seguir em frente, e jamais desistir.  

E um agradecimento especial ao Prof. Juan José Viacava, pela sua 

dedicação, paciência, sabedoria e incentivo.  

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estar no All Blacks é amar o que você 

faz. É se preocupar com o outro. O time é 

uma família e você ama sua família. Se 

você ama seu colega, cuida dele, e faz 

qualquer coisa por ele.” 

Seam Fitzpatrick, eterno Capitão dos All Blacks 

.Roberts, 2005. 

 

 



 
 
 

 

 

RESUMO 

É importante para empresas ou produtores de eventos terem como opção para a 
comunicação de suas festas uma ferramenta como um vídeo, no qual lhes ajudem 
a promover a festa de uma maneira mais realista e atrativa possível. Este estudo 
tem como objetivo identificar o impacto de vídeos aftermovie sobre a expectativa de 
qualidade, intenção de compra e disposição de preço a pagar em relação a uma 
comunicação mais tradicional do setor, apenas por fotos do evento. O estudo foi 
feito utilizando a técnica experimental de caráter quantitativo buscando a 
causalidade. Foram rejeitadas duas das quatro hipóteses apresentadas pois ao 
utilizar os vídeos não houve aumento na expectativa de qualidade e disposição a 
pagar. Ainda, a expectativa de qualidade afeta a disposição e preço e intenção de 
compra do evento. Já para a hipótese em relação à intenção de compra, foi obtido 
uma diferença marginal, porém não podendo corroborar com a mesma. Já para a 
hipótese do efeito dos aftermovies na expectativa dos atributos do próximo evento, 
houve um resultado significativo para três dos onze atributos pesquisados. Diante 
disso a utilização do aftermovie na comunicação de festas, em primeiro momento, 
não impactaria nestas variáveis dependentes, mas teria valia para empresas e 
produtores de eventos ao influenciar a percepção de alguns atributos para atrair 
novos indivíduos para seus eventos.  
 

Palavras-chave: Entretenimento. Aftermovie. Eventos. Vídeos. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa acadêmica foi iniciada a partir de um problema real de mercado 

vivenciado pelo estudante em sua atuação profissional. Apesar da demanda por 

produção de vídeo aftermovie por donos de baladas e eventos em Curitiba, estes 

possuem baixa disposição a pagar por receio de arriscar pelos resultados 

comerciais. 

 

A indústria do entretenimento é um dos maiores mercado do mundo. Nela se 

reúnem múltiplos nichos –, teatro, televisão, música, internet, games, entre outros 

– cultivados à satisfação social, ocasiões de lazer, diversão e bem-estar. Segundo 

o presidente da Associação Brasileira de Promotores de EVENTOS(ABRAPE), 

Carlos Alberto Xaolim, o segmento musical é responsável pela maior concentração 

de público e eventos da indústria do entretenimento. “Shows e festivais são as 

atrações que geram maior volume de pessoas, acontecimentos e rentabilidade 

(NegociosRPC,2015). 

 

A Esfera de entretenimento e mídia aumentará mais no Brasil até 2020 que 

na média dos demais lugares do mundo, segundo pesquisa Global Entertainment 

and Media Outlook 2016-2020, da consultoria PwC. De acordo com o levantamento, 

no Brasil o setor deve crescer 6,4% ao ano até 2020. O setor deve atingir um 

faturamento anual de US$ 48,7 bilhões (cerca de R$169 bilhões até 2020). (Folha 

Uol, 2016). 

 

Para promover e comunicar diferenciais no setor, nos últimos tempos tem se 

utilizado de vídeos. Isto ocorre porque as organizações buscam métodos para se 

destacar em uma área cada vez mais concorrida, onde seus concorrentes oferecem 

soluções bastante similares. Sendo assim, o vídeo aftermovie, tem um papel 

fundamental na divulgação, e fortalecimento de marca, de uma certa forma 

tangibilizando aquela experiência que ocorreu na festa, e assim alcançando um 

público a quem, dos que foram ao evento. Isto estaria de acordo com o estudo da 

Cisco, companhia de telecomunicações. Em seu estudo, o Índice Visual Networking 

Cisco, divulgou que em 2020 o tráfego de vídeos na internet representará 82% de 
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todo o tráfego realizado por consumidores (investimentosenoticias, 2017) indicando 

uma oportunidade de promover este tipo de comunicação dos eventos. 

 

Finalmente, o presente estudo procura avaliar se ocorre influência, nas 

variáveis de disposição a pagar, intenção de compra e expectativa de qualidade, 

caso tenha na comunicação do evento um vídeo aftermovie. Variáveis estas que 

serão testadas por meio de um experimento. 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Um problema de pesquisa é uma questão ainda não resolvida que envolve a 

identificação dos objetivos do problema de pesquisa (MALHOTRA, 2011). 

A utilização de aftermovies na comunicação de festas é ainda relativamente 

nova e com isto, enfrenta alguns obstáculos, como a dificuldade de precificação e a 

incerteza sobre o retorno do investimento por parte do contratante. Com isto, surge 

a questão de estudo: Qual a influência de vídeos aftermovie nas atitudes dos 

consumidores, especificamente a intenção de compra, disposição a pagar e a 

expectativa de qualidade?  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral deste projeto é identificar o impacto de vídeos aftermovie 

na sobre a expectativa de qualidade, intenção de compra e disposição de preço 

a pagar em relação a uma comunicação mais tradicional do setor, apenas por 

fotos do evento. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 

a) Verificar se a presença do aftermovie aumenta a expectativa de                                      

qualidade do próximo evento; 

b) Verificar se a presença do aftermovie aumenta a intenção de compra 
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do próximo evento; 

c) Verificar se a presença do aftermovie aumenta a disposição a pagar 

do próximo evento; 

d) Verificar se a presença do aftermovie impacto na expectativa dos 

atributos do próximo evento. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA PRÁTICA/GERENCIAL 

 

Organizações e executivos procuram formas de se diferenciar em mercados 

cada vez mais competitivos, onde empresas oferecem soluções bastante 

equivalentes. Estrategicamente, a administração de mercado, que visa definir 

estrategicamente onde e como um negócio deve atuar, inclui em sua base 

informação sobre consumidores e clientes, visando compreender necessidades e 

maneiras lucrativas de segmentar o mercado, aproveitando uma competência ou 

vantagem distinta (AAKER e McLOUUGHLIN, 2007). 

 

Dito isto, é de grande valia, empresas ou produtores de eventos, terem como 

opção para a comunicação de suas festas uma ferramenta no qual lhe ajudem a 

vender a festa de uma maneira mais realista e atrativa possível.  Como uma das 

formas de melhorar isto, é através do vídeo aftermovie. 

 

Aftermovie é um vídeo de curta ou longa duração divulgado nas redes sociais 

pós-evento que mostra os melhores momentos de festivais, shows e festas objetivo 

do aftermovie é de fortalecer a marca e também “vender” o evento, o tornando cada 

vez 

mais conhecido e assim criar um desejo e necessidade na mente do público alvo. 

(videoflyer, 2018) 

 

Sabendo trabalhar estes dois elementos, junto a uma estratégia de 

divulgação devidamente elaborada e uma identidade visual bem definida, poderia 

ser um bom instrumento de comunicação e promoção que uma empresa de eventos 

pode ter em mãos. Podemos falar que o fortalecimento da marca provocada pelo 

Aftermovie poderá estimular um crescimento de vendas nas edições dos eventos 

futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

Segundo BLACKWELL, MINIARD e ENGEL (2005) o processo de tomada de 

decisão são análises de como as disparidades das forças internas e externas 

interatuam e afetam as mentes dos consumidores, como eles pensam, avaliam e 

agem, durante o processo de tomada de decisão. 

 De forma geral os consumidores passam por sete etapas de tomada de 

decisão: reconhecimento da necessidade, busca por informações, avaliação de 

alternativas pré-compra, compra, consumo, avaliação pós consumo e descarte. 

(BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005) 

2.2 NECESSIDADES  

 Necessidade é a diferença notada entre uma posição ideal e a posição 

presente, satisfatória para acionar o comportamento” (ENGEL et al, 2000). Segundo 

BLACKWELL, MINIARD e ENGEL (2005), o consumidor possui dez tipos de 

necessidades. 

 

 Necessidade fisiológica, que é a mais importante entre elas, é também 

fundamental para nossa sobrevivência, como a comida, bebida e o sono, por 

exemplo (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005).  

 

Necessidade de segurança e de saúde, há uma motivação de compra de 

armas de fogos, sistemas de segurança e outros aparatos de proteção, para 

sentirem-se mais seguros e amparados. De forma parecida vem a necessidade de 

manter ou melhorar a saúde, onde muitos produtos e serviços foram desenvolvidos 

(BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005). 

 

Necessidade de recursos financeiros e de tranquilidade, com o dinheiro as 

pessoas procuram comprar e suprir grande parcela das suas necessidades, mesmo 

que algumas não sejam possíveis, por este meio, como o amor.  Já a tranquilidade 



16 
 

 

vem, com o decorrer de sua estabilidade financeira, no qual, mesmo sem um salário 

fixo, após a aposentadoria, as pessoas consigam manter o seu padrão de vida, o 

mesmo quando trabalhavam, seja devido a uma poupança, investimentos e afins 

(BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005). 

 

A necessidade do prazer, vem para tornar a vida um pouco mais divertida, 

que apesar de muitos viverem apenas para o trabalho, uma grande parcela das 

pessoas, gostam e necessitam de momentos de distração e prazer. Necessidade 

de imagem social, vem da forma no qual as pessoas gostariam de ser vistas perante 

as outras, seja pela família, amigos ou até mesmo apenas conhecidos. Necessidade 

de amor e companhia, as pessoas são seres sociais por natureza, no qual muitos 

precisam e tem latentes essas necessidades (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 

2005). 

 

Necessidade de possuir, é marcante perante nossa sociedade, que não vem 

de hoje, mas sim de muitas décadas atrás no qual vem evoluindo conforme os novos 

produtos e serviços. Necessidade de doar, não limita-se apenas a dinheiro, mas 

também a presentes, as pessoas doam por vários motivos, entre eles, para não 

serem vistos como mesquinhos, para mostrar que tem bens,  mas também para 

sentir-se bem consigo mesmo, ajudando alguém mais necessitado, ou até mesmo 

como uma forma de agradecimento por feitos (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 

2005). 

 

Necessidade da informação, para tomar decisões corretas precisa-se estar 

bem informado, seja a informação interna (do que a pessoa já sabe) ou externa (o 

que a pessoa aprenderá). No qual ela também se destaca por sua importância, no 

processo de persuasão. (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005). 

 

E por fim temos a necessidade de variedades, devido as pessoas gostarem 

de coisas novas, distintas, fugir do óbvio, com isso terem uma experiência única, 

diferente da maioria, seja experimentando novos sabores, fazendo novas 

aventuras, ou até mesmo usar uma peça de roupa exclusiva. (BLACKWELL, 

MINIARD e ENGEL, 2005). 
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2.3 ATRIBUTOS  

Buss, Pelissari e Mattos (2016) afirmam que atributo está ligado ao que ele 

deve desempenhar, uma característica ou componente de um produto ou serviço. 

Como destacam Buss, Pelissari e Mattos (2016) é comum o alicerce de escolha dos 

consumidores por um produto em específico, ser pela percepção por atributos 

presentes, podendo se um ou mais. 

Buss, Pelissari e Mattos (2016) propõem que os atributos podem ser divididos 

em salientes, importantes e determinantes, estando sujeito a importância em 

consideração na ocasião da tomada decisão de compra. 

Atributos Salientes: não interferem diretamente na escolha do produto, ou 

seja, na decisão de compra. Estão presentes no produto, mas não tem tanta 

significância no momento de tomada decisão. Atributos importantes: como próprio 

nome sugere, são importantes na hora da escolha do produto, porém são atributos 

que sozinhos não são determinantes para efetivar a compra. Atributos 

determinantes: são atributos que possuem uma alta significância pelo consumidor, 

e interfere diretamente na tomada de decisão na hora da compra do produto. 

(BUSS, PELISSARI e MATTOS, 2016). 

 

 Entretanto, é comum que os consumidores percebam os produtos como 

pacotes de atributos, nos quais estes são as características, componentes, partes 

ou aspectos de produtos ou serviços que os consumidores descrevem sobre o 

produto em questão ainda que alguns se sobressaiam (PETER e OLSON, 1999). 

 

Desta forma, consumidores buscam atributos, ou pacotes deles, criando 

expectativas. As expectativas se derivam das crenças referente aos atributos ou 

performance de um produto em algum momento posterior (TINOCO e 

RIBEIRO,2007). As expectativas são formadas pelas experiências de consumo 

passadas, contando também as obtidas através de propaganda boca-a-boca e a 

previsão da aptidão do fornecedor para disponibilizar produtos de qualidade 

posteriormente. (TINOCO e RIBEIRO,2007). De acordo com Cortez e Mondo 

(2018), expectativas são crenças sobre o cumprimento do serviço, que servem 
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como exemplos ou pontos de referência para avaliar a performance. Desta forma, 

os consumidores formariam expectativas dos atributos, assim como dos benefícios, 

para no futuro avaliar a performance.  

 

2.4 ESTRATÉGIAS COMPENSATÓRIAS E NÃO COMPENSATÓRIAS 

 

Para Blackwell,Miniard e Engel (2005), as estratégias de decisão podem ser 

divididas em duas maneiras: estratégias compensatórias e as não compensatórias. 

Nas estratégias compensatórias, os atributos negativos ou fraqueza de um produto 

podem ser compensados por boas performances em outros atributos. Já nas 

estratégias não compensatórias, não podem ser compensadas, por outros atributos 

ou performances.  

 

2.4.1 Tipos de estratégias compensatórias  

 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2005), existem dois tipos de estratégias 

compensatórias. 

 

A aditiva simples, “...o consumidor simplesmente soma ou subtrai o número 

de vezes em que cada alternativa é julgada favorável em termos de um conjunto de 

critérios salientes de avaliação” (Blackwell,Miniard e Engel, 2005, p.124). A aditiva 

proporcional, que segundo os autores o consumidor utiliza julgamentos sobre as 

performances das alternativas, mais do que simplesmente o que é favorável ou 

desfavorável. “Esses julgamentos são então pesados a partir da importância dada 

a cada tributo” (Blackwell,Miniard e Engel, 2005, p.125). 

 

2.4.2 Tipos de estratégias não compensatórias  

 

Blackwell,Miniard e Engel (2005), citam três tipos de estratégias não 

compensatórias: a lexicográfica, no qual as marcas são comparadas primeiramente 

a partir do atributo mais significante.  A estratégia de eliminação por aspectos, as 

marcas são avaliadas primeiramente pelo atributo mais significante, no entanto, o 

consumidor impõem limites. E por fim as estratégias conjuntivas, no qual os limites 

são situados para cada atributo ressaltante. 
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2.5 PERCEPÇÃO 

 Segundo Karsaklian (2004) percepção é a consciência sensorial de 

interações ou acontecimentos externos. Para o autor, a percepção é formada em 

três fases - ao ser exposta a informações, ao prestar atenção e ao ser interpretada. 

Por isto tem características de ser subjetiva, seletiva, simplificadora, limitada e 

cumulativa. Para Solomon (2008) poucos estímulos são percebidos em um 

ambiente, e nem todos que recebem atenção são compreendidos objetivamente. O 

indivíduo interpreta o estímulo, baseando-se em concepções, necessidades e 

experiências. 

 

  Samara e Morsch (2004) alegam que a imagem que temos do mundo interfere no 

modo que percebemos. Um somatório de variáveis particulares de histórias 

passadas, contextos físicos e sociais, personalidade e infraestrutura psicológica 

influenciam a percepção. Segundo as autoras, durante o processo de percepção, o 

indivíduo absorve a sensação ao prestar atenção na mensagem selecionada, 

podendo interpretar diferente do que é pretendido, pois costuma relacionar sua 

“visão” com as suas experiências, concepções e desejos. 

 

Segundo Karsaklian (2004) tendemos a perceber mais o que nos agrada e como 

gostaríamos, por isto os estímulos que geram ansiedade, desagrado e frustração 

são menos percebidos. A autora cita algumas características que facilitam o 

estímulo da percepção como: intensidade do cheiro e música, tamanho, forma, 

cores, mobilidade dos anúncios, contraste, localização e elementos incomuns.  

 Solomon (2008) diz: 

 

 “a sensação possui relação direta com os receptores sensoriais 
(olhos, ouvidos, nariz, boca e dedos) a estímulos básico como a luz, a cor, 
o som, os odores e a texturas. A percepção é o processo pelo qual as 
pessoas selecionam, organizam e interpretam essas sensações. O estudo 
da percepção, então, concentra-se no que acrescentamos em estado bruto 
a fim de lhes dar significados”.  

 
  

 Em seguida, a figura 1 representa o processo de percepção, envolvendo 

exposição, atenção e interpretação: 
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Figura 1: Visão geral do processo perceptivo. 

 Fonte: SOLOMON, Michael R. 2008. O comportamento do consumidor - Comprando, possuindo 

e sendo (p. 69) 

 

Para Solomon (2008) o produto sensorial refere-se ao conjunto de 

atividades sensoriais que determinado produto da marca entrega ao cliente. 

Samara e Morsch (2004) explicam que é frequente a publicidade utilizar cores 

como elemento visual para estimular a percepção e trazer significado, pois a 

cores possuem capacidade de influenciar as emoções e atitudes do consumidor. 

“A percepção é o resultado da organização e da integração de sensações que 

levam a uma consciência dos objetivos e dos eventos ambientais” (SCHIFFMAN, 

2005, p.02).  

  

2.5.1 Sistema sensorial 

 

 Para Samara e Morsch (2004) os estímulos sensoriais são externos e iniciam 

o processo de percepção, podendo ser detectados por uma série de canais, assim 

as informações estimulam os nossos sentidos a partir da exposição e chamam nossa 

atenção. Como afirma Solomon (2008) a qualidade sensorial é um diferencial diante 

à concorrência. Para o autor as reações são significantes ao consumo hedônico, 

como os aspectos multissensoriais, fantasiosos e emocionais das interações do 

consumidor com o produto.  
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 Marketing sensorial é um conjunto de ações não verbais, de baixo custo, com 

o objetivo de fixar a marca na mente do consumidor, criando sensações utilizando os 

cinco sentidos como olfato, tato, paladar, visão e audição e criando um vínculo 

emocional. O autor conclui que diferente do marketing tradicional, que busca valorizar 

os argumentos, o marketing sensorial trabalha com o emocional e a memória do 

consumidor, pois entende que o comportamento de compra é uma experiência 

biológica, física, sensorial e mental (CAMARGO, 2012). 

 

 O branding sensorial busca aperfeiçoar a relação consumidor e marca, 

acelerando o estímulo para compra, despertando o interesse e fazendo com que o 

incentivo emocional domine o pensamento racional (LINDSTROM, 2007). “A marca 

existe em um espaço psicológico, na mente das pessoas, dos consumidores. 

Consiste em uma entidade percentual, com um conteúdo psíquico previamente 

definido, mas que é absolutamente dinâmico, orgânico e flexível” (PEREZ, 2004, 

p.47). 

 Solomon (2008) confirma que os profissionais de marketing já utilizam 

bastante as ferramentas visuais em publicidades, designs e embalagens através das 

cores, tamanhos e estilo dos produtos. A apresentação visual da propaganda chama 

mais a atenção do consumidor. Um estudo que checou o movimento dos olhos do 

grupo, afirmou que 90% das pessoas enxergam a imagem dominante do anúncio 

primeiro, seguido do restante da comunicação. Além disso, o autor relata que o 

estímulo sonoro afeta as emoções, o comportamento e a avaliação das pessoas 

sobre atributos particulares do produto. Ribeiro (2015) diz que a marca não fideliza 

mais o cliente apenas com produtos de qualidade por preços baixos. O trabalho deve 

ser mais profundo a ponto de envolver emocionalmente estes consumidores, se 

diferenciando da concorrência. 

 

2.5.2 Exposição 

 

 Limiar é nome dado a um baixo estímulo registrado por um canal sensorial. 

A diferença entre o limiar absoluto e limiar diferencial é que o primeiro se refere ao 

estímulo mínimo captado por um sensor, enquanto o segundo se refere a capacidade 

do sistema sensorial perceber mudança ou alguma diferença entre dois estímulos 

(SOLOMON, 2008). O ser humano é capaz de perceber pequenos e rápidos 
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estímulos, desde que sua mente esteja atenta. Devido à grande quantidade de 

informações que o cérebro é exposto diariamente, o próprio homem aprendeu a fugir 

dos impulsos que não o interessa (SOLOMON, 2008). 

   

 A exposição ocorre quando o consumidor entra em contato com o estímulo 

de marketing, se tratando das informações que a marca busca promover. O 

consumidor pode ser impactado por estes estímulos em qualquer etapa do consumo, 

desde a compra até o descarte. Um bom profissional de marketing deve saber 

usufruir corretamente destes impulsos para conseguir influenciar positivamente a 

percepção do receptor, executando uma estratégia favorável à marca (HOYER E 

MANCLNNIS, 2012).   

 

2.6 ATENÇÃO 

 

 Nunes (2011) diz que a população é altamente atingida diariamente por cento 

e setenta e quatro jornais, devido todos os novos canais de transmissão de 

informações presentes na era, após a revolução digital. Segundo Solomon (2008) o 

cérebro humano não é capaz de processar absolutamente tudo que é comunicado, 

por isso o consumidor inconscientemente passou a filtrar o que merece sua atenção, 

praticando uma “economia psíquica” para evitar a sobrecarga mental. 

  

 Dumard (2016) afirma que a atenção é a base para que outras funções 

mentais sejam desenvolvidas. O potencial de armazenar dados, por exemplo, auxilia 

um bom funcionamento da memória e da percepção, para a compreensão final da 

mensagem. Segundo Solomon (2008) as formas de estímulos que possuem maior 

probabilidade de atenção são: tamanho, cores, posições estratégicas para 

visualização e novidades como locais não convencionais.  

 

 A seguir, é representado pela figura 2, as variáveis que influenciam o 

estímulo da atenção, beneficiando a estratégia de marketing para empresas: 
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Figura 2: Variáveis da atenção: 

 

Fonte: BANOV, Márcia Regina 2018 Comportamento do consumidor - vencendo desafios (p.14). 

 

 Para Solomon (2016) a memória é um processo de aprendizagem e conserva 

ao longo do tempo para que sejam recuperadas quando for preciso. Solomon (2008) 

afirma possuímos três sistemas de memórias no processo de dados sobre as marcas: 

(1) memória sensorial permitindo o armazenamento das informações; (2) memória 

curto prazo como armazenamento em tempo limitado; (3) memória a longo prazo 

conseguindo armazenar dados por longos períodos. Dumard (2016) fala que quanto 

mais estímulos sensoriais é alcançado em diferentes áreas do cérebro, maior a 

possibilidade de guardar o registro na memória.  

 

 Solomon (2008) afirma que a estratégia de posicionamento é importante para 

provocar compreensão dos consumidores pelo produto, fazendo referência ao estilo 

de vida, atributos, usuários, ocasiões de consumo, categoria ou algo que aproxime o 

produto do seu significado. 

 

2.7 COMUNICAÇÃO 

 

2.7.1 Processo de comunicação 

 

 A informação é o principal elemento da comunicação e saber dosar a 

quantidade de informação é hoje o assunto principal nas organizações atuais 

(CORRÊA, 1995). Para Crescitelli e Shimp (2012, p.07) “a comunicação de marketing 

é um aspecto crítico da visão geral de marketing das empresas e um fator 

determinante do sucesso ou fracasso delas”. O profissional de marketing deve 

compreender quais são os elementos que compõem a comunicação eficiente. O 
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comunicador deve saber quem deseja atingir e quais reações pretende causar 

(KOTLER, 2000).  

 

 Um programa de comunicação de marketing eficaz deve ser desenvolvido 

em oito passos: (1) identificação do público alvo; (2) determinação dos objetivos de 

comunicação; (3) elaboração da mensagem; (4) seleção dos canais de 

comunicação; (5) estabelecimento de orçamento para comunicação; (6) decisão 

sobre o mix de comunicação; (7) avaliação dos resultados; (8) administração do 

processo de comunicação integrada de marketing (KOTLER, 2005). 

 

 O modelo de comunicação demonstra a totalidade dos elementos do 

processo de comunicação, considerando: (1) quem (2) fala o quê (3) qual canal (4) 

para quem (5) com que efeito. Definido por quatro elementos, sendo o emitente, a 

mensagem, os meios e o destinatário (KOTLER, 1991). 

 

 Na figura 3, a seguir, verifica-se os elementos necessários para viabilizar o 

processo de comunicação: 
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Figura 3: Modelo de comunicação: 

 

Fonte: KOTLER, Philip. 1991 Administração de marketing - análise, planejamento e controle (p.830) 

 

 Para Yanaze (2011) toda a trajetória do processo de comunicação busca 

conseguir despertar a percepção das necessidades e carência relacionada com o 

objeto de comunicação. Quando o emitente consegue alcançar a atenção e despertar 

o interesse do receptor, o mesmo conseguir oferecer conhecimento, garantir empatia, 

interagir, impulsionar uma ação, com a intenção de alcançar a preferência, garantir a 

satisfação e fidelizá-lo.  Para o autor (2011, p. 421): 

 

 “a mensagem efetiva completa três fases: (1) ganhar a atenção do 
receptor (a pessoas que recebe a mensagem); (2) ser entendida por 
ambos, receptor e emissor (que envia ou emite a mensagem); (3) estimular 
as necessidades do receptor e sugerir um método apropriado para 
satisfazê-lo”. 

 

  A figura 4 representa o modelo de comunicação com nove elementos. 

Para Kotler (2000) os elementos do modelo são representados pelas principais partes 

envolvidas - emissor e receptor; as ferramentas - mensagem e o meio; as principais 

funções - comunicação, codificação, decodificação, resposta e feedback; e o ruído. 
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 Figura 4: Elementos do processo de comunicação: 

 

 Fonte: KOTLER, Philip. 2000. Administração em marketing (p. 830) 

  

2.7.2 Comunicação na era digital 

 

 O desenvolvimento da computação e da informática dominou a cultura 

moderna, trazendo muitas consequências para a sociedade, seja nos lares, no 

processo de aprendizagem das escolas, indústria comercial, igrejas, cultura e lazer. 

Através desta revolução dos meios de busca e interação, as pessoas passaram a 

desfrutar de novas conhecimentos, pensamentos, liberdade de expressão e 

consequentemente novas desafios (VELOSO, 2011).  

 Para Júnior e Azevedo (2015, p.131): 

 

“ o impacto dos novos meios de comunicação na sociedade dos saberes e 
do conhecimento está ligada à possibilidade de uma maior apropriação de 
quem os usa, seja como indivíduo, como comunidade ou grupo ativo. No 
início dos anos 70, os meios de comunicação em massa tradicionais já 
haviam entrado em crise á medida em que rádio, a imprensa e a televisão 
deixavam de lado as minorias e os assuntos locais”. 
 
 

 O computador possui uma grande capacidade de armazenamento e 

comunicação, o que favorece a distribuição de informações em massa, facilitando o 

processo de conhecimento e fortalecendo a cultura digital. Porém os fatores sociais 

também devem ser percebidos. O hábitos de consumo nas mídias é modificado 

conforme a disposição de compartilhar conteúdo e a interatividade ficam mais 

comuns. Estes fatores identificam o comportamento dos futuros usuários na mídia e 

consumidores de marcas (PALFREY, 2011).  
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 As redes sociais transformaram a comunicação entre organizações e clientes 

em uma troca de interesses. Através dos canais de mídia as empresas podem 

divulgar suas informações institucionais e sobre produtos/serviços, enquanto os 

consumidores conseguem expor suas críticas, elogios e sugestões. Todas essas 

trocas de informações devem gerar oportunidades seja de relacionamento ou vendas 

(JUNIOR E AZEVEDO, 2015). 

 

 Pereira (2018) define o funil de vendas como um modelo estratégico de 

suporte ao cliente, que desenha toda sua jornada de compra - desde o primeiro 

contato com a empresa até o fechamento do negócio. As mídias online possibilitam 

que o usuário compartilhe informações sobre si mesmo, tenha acesso à pessoas 

com os mesmos interesses em comum, ou mesmo para fins comerciais 

(SOLOMON, 2008). 

  

 Hoyer e Maclnnis (2012) relata que as pessoas com interesses em comum 

em determinado produto ou serviço, geralmente costumam compartilhar suas 

experiências na internet. Segundo o autor, uma pesquisa revela que o maior número 

de interações nas mídias está relacionada com recomendações de produtos e 

sugestões de uso. 

 

2.7.3 O uso de vídeos na publicidade 

 

 Segundo Pinho (2001, p.179) “a publicidade atua em quatro categorias que 

representam as percepções e reações do consumidor à marca: o conhecimento do 

nome de marca, a qualidade percebida, as associações com a marca e a fidelidade 

do consumidor”. Aftermovie é uma ferramenta de publicidade em formato de vídeo, 

podendo variar o tempo de duração da filmagem. O objetivo da ferramenta é divulgar 

os melhores momentos de festivais, shows e festas em sites e redes sociais, visando 

fortalecer o nome da marca, promover a venda do evento e tornar o acontecimento 

cada vez mais conhecido e desejado (VIDEO FLYER, 2018). 

 “Hoje em dia, um dos formatos de publicidade on-line que tem ganhado cada 

vez mais investimento é o vídeo. Só em 2016, as marcas direcionaram 57% de seus 

orçamentos para anúncios digitais neste formato” (LORENCINI, 2017). 
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 Segundo Marques (2017): 

 

“até 2020 mais de 80% do tráfego na internet será de vídeo. 86% dos internautas 

consomem vídeo online, gerando muitas oportunidades para engajamento e 

conversão. Além disso foi comprovado que os visitantes ficam dois minutos a 

mais nos sites que tem vídeo, diminuindo a taxa de rejeição”. 

 

 Colagrande (2018) alega que a marca YouTube divulgou um estudo 

constatando o aumento de 23,37% do consumo de vídeos online no Brasil em relação 

ao último ano. A pesquisa revelou que os consumidores de internet passam 19 horas 

em frente a aparelhos eletrônicos. Matilde Filmes (2018) alega que a ferramenta 

vídeo faz com que uma página tenha 53% mais chances de estar na primeira página 

do Google, atraindo até 3 vezes mais visitantes. 

 

2.8 QUALIDADE PERCEBIDA 

  

Tinoco e Ribeiro (2007, p.456), “definem a qualidade percebida como a 

avaliação em nível de mercado de uma experiência recente de consumo” sendo 

importante medir a reação dos clientes e futuros clientes (LAS CASAS, 2012). 

Salomi, Miguel e Abackerli (2005) afirma que a qualidade percebida dos serviços é 

um precedente à satisfação do cliente, e que essa satisfação possui um resultado 

expressivo no momento da compra. 

  

Quando as pessoas possuem informação visual sobre o evento que pretende 

ir, facilitaria na tomada decisão, diminuindo sua insegurança pelo desconhecido, 

tendo em vista irá obter algumas informações pertinentes. Ao ver os vídeos terá 

maior dimensão dos principais atributos dos eventos e, sendo o vídeo bem 

produzido, deverá aumentar as expectativas em relação a esses atributos que 

compõem a expectativa de qualidade. Desta forma é proposto: 

 

Hipótese 1 - O uso de aftermovies na comunicação de um evento aumenta a 

expectativa de qualidade geral do evento e, dos atributos que o compõe. 
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2.9 INTENÇÃO DE COMPRA E DISPOSIÇÃO A PAGAR 

 

 Segundo Mowen e Minor (2005) a intenção de compra pode ser definida 

como entendimento de um indivíduo para o futuro em relação a compra de um 

produto ou serviço. Métodos para mensurar a intenção de compra estão sendo 

utilizados frequentemente para identificar nichos e potencial de mercado em algum 

produto específico. Quando o indivíduo tem maior intenção referente a compra de 

determinado produto ou serviço, existe uma maior chance do indivíduo efetuar a 

mesma (BERKMAN e GILSON, 1979). 

 

 Para Ajzen e Fishbein (1975) a intenção pode agir como um índice do quanto 

o indivíduo está disposto a efetuar uma ação, pois a intenção é a causa mais 

importante para o comportamento do consumidor. Porém Mooij (2004) afirma que a 

relevância da intenção de compra no comportamento do consumidor pode variar 

dependo da cultura que o indivíduo está inserido.  

 

Mesmo que não seja possível garantir que as ações irão influenciar as 

intenções de seus consumidores ou possíveis consumidores, é preciso ter 

consciência que de alguma forma direta ou indireta o consumidor será influenciado, 

por isso a importância de medir as intenções de compra para poder ser comparada 

com o comportamento esperado (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005).  

 

Segundo Kotler (2007), quando o consumidor chega na fase de desejar a 

compra, ele avalia separadamente as alternativas, sendo elas elas: escolher uma 

marca, o revendedor, quanto ele pretende comprar, a ocasião e a forma de 

pagamento. A intenção de compra é vulnerável à muitas  influências sociais e por 

circunstâncias aleatórias. Ou seja, ela é afetada por diferentes variáveis capazes de 

fazer com que o consumidor desista da compra ou a efetue. A intenção de compra, 

por sua vez, parte do princípio de ser um julgamento subjetivo em relação ao 

comportamento potencial futuro de determinado indivíduo no que tange a aquisição, 

disposição e uso de produtos e serviços (MOWEN e MINOR, 1998). Desta forma é 

proposto: 
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Hipótese 2 - O uso de aftermovies na comunicação de um evento aumenta a 

intenção de compra. 

 

Hipótese 3 - O uso de aftermovies na comunicação de um evento aumenta a 

disposição a pagar. 

 

Ainda, como a expectativa de qualidade é capaz de impactar nas decisões, 

é proposto que: 

 

Hipótese 4 - Quanto maior a expectativa geral de qualidade, maior a intenção     

de compra.  

 

Após a descrição das hipóteses, elas podem ser observadas por meio de um 

modelo gráfico, como representada na figura 5: 

 

           Figura 5 - Modelo gráfico das hipóteses 

  

Fonte: Os autores. 
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 3 METODOLOGIA 

Metodologia corresponde a um conjunto de procedimentos ou caminhos 

trilhados para alcançar o conhecimento (ANDRADE, 2010), e a sequência de 

atividades desenvolvidas de forma racional, a fim de obter conhecimentos 

adequados que limitam o caminho a ser seguido (MARCONI e LAKATOS, 2003). 

Dessa forma este tópico apresenta os métodos utilizados neste trabalho para 

responder ao problema proposto.  

 

 Com o objetivo de testar as hipóteses anteriormente apresentadas, a 

metodologia envolveu uma pesquisa conclusiva, baseada na dedução de que o 

pesquisador já possui informações válidas sobre o problema de pesquisa. O objetivo 

deste modelo é testar hipóteses e medir a relação com as variáveis. Portanto a 

estrutura deste modelo é mais formal e programada do que a pesquisa exploratória 

(Shiraishi, 2012). O estudo foi feito utilizando a técnica experimental de caráter 

quantitativo buscando a causalidade. De acordo com Malhotra (2001) o objetivo do 

experimento é compreender as relações causais. De acordo com o autor, um 

experimento é quando existe a influência de uma ou mais variáveis independentes, 

mensurando a existência de algum efeito sobre uma ou mais variáveis dependentes, 

controlando também as variáveis estranhas. A pesquisa causal é usada para obter 

evidências das relações de causa e efeito. Nela, Malhotra (2001) explana que é 

preciso compreender quais são as variáveis que causam o fenômeno, chamadas 

de variáveis independentes, e também, o efeito dele, denominadas de variáveis 

dependentes. Além disso, é necessário determinar a natureza da relação entre 

todas as variáveis causais e o efeito previsto. 

 

Segundo Malhotra (2001) os experimentos devem conter aleatorização, ou 

seja, neles são atribuídas, de maneira randômica, as unidades de teste e 

preferencialmente grupos de controle (sem tratamento). 

 

4 AMOSTRAGEM: CONCEPÇÃO E PROCEDIMENTOS 

 

O experimento do presente estudo contou com um pré-teste para verificar a 

aceitação e validação dos estímulos e do questionário quantitativo. Após este 
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processo, o experimento verdadeiro foi utilizado como forma de coletar dados para 

o teste das hipóteses. 

 

Uma população-alvo pode ser definida como a seleção de integrantes, onde 

o pesquisador possivelmente encontre as informações que procura e sobre ela fará 

medições (MALHOTRA, 2012). Este trabalho tem como população-alvo pessoas 

que frequentam festas com música eletrônicas, que moram em Curitiba/região 

metropolitana e que pertençam a classe B e C econômica. 

 

A técnica de amostragem utilizada foi não-probabilística por conveniência, o 

que significa, que o entrevistador pode selecionar os participantes mais acessíveis 

da população de acordo com critérios necessários de acordo com a necessidade da 

pesquisa. (KOTLER, 2006). 

 

Para dar início a elaboração do questionário foi realizada uma breve pesquisa 

qualitativa, com dois especialistas (sócios de baladas) e três consumidores, com o 

intuito de levantar quais seriam os atributos específicos de qualidade percebidos em 

eventos. Ainda, teve como objetivo desenvolver os estímulos no canal de divulgação 

da “suposta festa”, baseando-se em informações reais de mercado. 

 

Após o levantamento dos dados, a próxima etapa foi a criação de dois sites 

para ser randomizados durante a distribuição do questionário. Ambas as mídias 

divulgam informações referentes às festas como horário, local e data; atrações, 

patrocínio e classificação etária. A diferença, era que um dos sites continha como 

material visual de comunicação cinco fotos da edição passada do evento, e o outro, 

um vídeo aftermovie dos melhores momentos da última festa. Os mesmos sites 

criados foram utilizados tanto para validação do pré-teste quando da coleta dos 

questionários da análise. 

 

4.1 VARIÁVEIS DEPENDENTES DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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 4.1.1 Expectativa de qualidade geral  

 

A escala avaliação geral de qualidade do evento foi a intervalar com dez pontos, 

comumente usada para comparar a imagem de marca, de produtos ou de empresas 

para o desenvolvimento de estratégias (SOLOMON, 2010). A adaptação para 

expectativa de qualidade pela mudança da pergunta para “expectativa”. 

 

Questão utilizada: 

 

“Em uma escala de 0 a 10, sendo 0 = acho que será extremamente ruim e 10 = 

acho que será extremamente bom, qual nota você daria para a sua expectativa de 

qualidade do evento apresentado?” 

 

Fonte: MALHOTRA, Naresh, 2010. (p.226). Adaptação realizada pelo autor do trabalho. 

 

4.1.2 Intenção de compra  

 

        A intenção de compra foi mensurada através de questões aplicadas após as 

manipulações com o objetivo de identificar: o quanto o respondente está disposto a 

comprar o produto; a probabilidade dessa compra acontecer e; o quão provável o 

respondente compraria o produto.  

 

Desta forma foi questionada: 

“Abaixo você verá pares de frases. Para cada par de frases existem 7 bolinhas entre 

elas. Se você acredita que a frase do lado direito representa melhor a sua opinião, 

deve assinar uma das três bolinhas do lado direito. O mesmo vale para o lado 

esquerdo. Quanto mais próxima a bolinha escolhida, mais você concorda com 

aquela frase. Se você não possui uma opinião formada, assinale a bolinha do 

meio. 
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Quanto à probabilidade de você comprar um ingresso para a festa anunciada, 

você acha: 

 

 

  Fonte: elaborada pelos autores. 

 

4.1.3 Disposição de preço a pagar  

 

A disposição de preço a pagar compra foi mensurada através de uma questão em 

que o respondente movia o cursor de “0” (zero) até o máximo de R$300,00. 

 

Desta forma foi questionada: 

 

“Até quanto você estaria disposto a pagar para participar do evento? (Deslize a 

barra até o valor definido).” 

 

 4.1.4 Expectativa de Qualidade dos Atributos  

 

Foi feita uma breve pesquisa qualitativa com dois especialistas e quatro 

frequentadores de festas eletrônica, para se descobrir quais eram os atributos mais 

importantes no evento. 

 

Foram medidos o grau de concordância e discordância de alguns atributos, para 

se analisar a expectativa de qualidade referente ao evento. Foram expostos ao 

questionário; sobre os  banheiros estarem  limpos e organizados, se as filas não 

serão grandes, se a festa irá tocar mais de um estilo musical se a música será 

animada, ter um bom atendimento, rápido e eficaz além de um atendimento 
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personalizado, se terá pessoas bonitas e bem vestidas e se o preço será alto ou 

mais acessível.  

 

Para cada atributo resultante das entrevistas e do pré-teste foi questionada em 

uma escala de Likert de 5 pontos sobre sua concordância. 

 

Questão utilizada: 

 

“Em relação à festa que você viu o site, indique seu grau de concordância ou 

discordância com cada uma das afirmações abaixo com relação a sua expectativa 

de qualidade em uma festa:” 

  

 

  Fonte: elaborado pelos autores. 

 

5 PRÉ TESTE 

 

 O pré-teste foi feito para verificar possíveis falhas no questionário pré teste, 

como: desinteresse e falta de atenção ao analisar as informações do site; problemas 

com a checagem dos estímulos vídeo e fotos; Desta forma, o questionário deve ser 

testado antes de sua utilização definitiva, aplicando-se há uma pequena parcela da 

população escolhida, alguns exemplares do questionário. 
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  O método de coleta pré-teste foi realizado através de um Survey no sistema 

Qualtrics, iniciado no dia segunda-feira do dia primeiro de outubro de 2018 e 

finalizado após dois dias, na noite de quarta-feira do dia três.  Nesta fase foi 

alcançando um total de 101 respostas completas registrados, sendo 58 excluídas 

devido um dos fatores: (1) o respondente não mora em Curitiba / região 

metropolitana; (2) não gosta de música eletrônica; (3) Não ter clicado para ver as 

fotos ou não ter assistido o vídeo. Totalizando uma amostra formada por 43 

respostas válidas para assegurar que os objetivos desse trabalho fossem atingidos. 

 

 De forma geral os resultados foram positivos para todos os estímulos de atenção 

na comunicação do site, na atratividade do layout, e na ação dos respondentes 

checarem as fotos ou o vídeo. Assim deu-se continuidade ao questionário para 

análise. 

 

6 EXPERIMENTO 

 

Após a análise do pré-teste, foram alterados alguns detalhes dos questionários 

(como erros de português) e outros para facilitar a compreensão. A descrição do 

experimento é feita a seguir. 

 

6.1 OBJETIVOS E DESCRIÇÃO  

 

Para o experimento foram criados dois sites similares simulando a 

comunicação de um evento fictício. A única diferença que os distinguiam era, em 

um havia a presença de um vídeo aftermovie e no outro fotos (prints tirado dos 

frames do vídeo), no mais os sites eram absolutamente idênticos. 

 

Os respondentes recebiam o link da pesquisa feita através do qualtrics logo 

que clicaram no link, eram informados que em seguida iriam conferir a comunicação 

de uma festa e após responder algumas perguntas. 

 

Em seguida visualizavam a primeira pergunta filtro (Com que frequência você 

frequenta festas eletrônicas?), no qual se o respondente escolhesse a opção, “Eu 

não costumo ir a festas desse tipo”, era encaminhado imediatamente para a página 
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de agradecimento, encerrado ali sua participação. Caso contrário, continuavam 

respondendo, indo para a segunda pergunta filtro, “Aonde você mora?” Caso a 

resposta fosse “outros” (e não Curitiba e Região Metropolitana) também o 

questionário era encerrado, pois a amostra válida é apenas Curitiba e Região 

metropolitana.  

 

Seguiam então para questões sociodemográficas como idade, estado civil, e 

se possuíam filhos. Em seguida aparecia um aviso (de duas opções geradas de 

forma aleatória) “acesse o link abaixo, avalie o site de divulgação da festa e depois 

clique no botão “voltar para questionário” que está na parte inferior do site”. Desta 

forma, para cada link demonstrado de forma aleatória direcionava para um dos sites 

mencionados (comunicação com foto ou vídeo). Ao acessar o site, clicando no link, 

os respondentes eram submetidos a uma home page, no qual estava toda a 

informação da suposta festa, como nome da festa, horário, data, atrações, 

descrição, local e também o vídeo aftermovie ou foto (dependendo da 

randomização) da última edição da mesma. 

 

Após feita a visualização do site, era solicitado clicar no botão “voltar para 

questionário” localizado na parte inferior do mesmo, para continuar respondendo ao 

questionário. Ao voltar, pedia-se para assinalar quais as cenas dos vídeos mais 

chamaram a sua atenção no caso do respondente ter visto o site com vídeo, ou as 

fotos que mais chamaram atenção caso tenha sido site com foto.  

 

  Em seguida os indivíduos respondiam sobre a expectativa de qualidade 

detalhada por cada atributo considerada importante, a intenção de compra, a 

disposição de preço a pagar e depois a expectativa geral de qualidade. 

 

Como checagem para verificar se quem teriam realmente assistido o vídeo 

foi perguntado se a pessoa teria assistido ao vídeo inteiro, só um pedaço ou não 

teria assistido. Para aqueles que viram apenas o site com fotos, foi questionado se 

visualizam todas as fotos, só as primeiras ou não o visualizaram.  
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Por fim foi perguntado mais alguns dados demográficos, como escolaridade 

e renda mensal, dados estes expostos no final do questionário, para não ocorrer o 

risco influenciar as respostas anteriores.  

 

6.2 AMOSTRA  

 

 Iniciaram a pesquisa com 123 pessoas, sendo descartadas 9 por alegar não 

morar na cidade de Curitiba ou região metropolitana, 23 por não ter nenhuma 

frequência de ir em festas eletrônicas, e 5 por não ter clicado para ver as fotos, 6 

por não assistir o vídeo. Desta forma foram considerados 80 respondentes válidos 

que presenciaram a comunicação de uma festa com ferramentas visuais de fotos 

ou vídeo aftermovies. 

 

6.2.1 Perfil da amostra 

  

 O perfil demográfico da amostra é composto em sua grande maioria por mulheres, 

com 63,75%, já os homens compõem 36,25% da amostra. A média de faixa etária 

dos respondentes foi de 25,1 anos (DP=5,8), tendo respondentes de no mínimo 18 

anos e no máximo 54 anos.Quanto a classe econômica, a sua maioria alega 

possuir renda familiar maior do que R$8.433,01. 

 

Abaixo os detalhes quanto à classe econômica: 
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            Gráfico 1 - Perfil demográfico da amostra 

 

             Fonte: Elaborado pelo autor.                 

 

 Há predominância na amostra de 39,9% de respondentes com ensino superior 

incompleto, seguido de 27,8% de respondentes com superior completo; 17,7% com 

ensino médio completo; 13,9% com pós-graduação e 1,3% com ensino fundamental 

incompleto. 

 

                     Gráfico 2 - Grau de escolaridade da amostra 

 

                      Fonte: Elaboração pelo autor.  
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Outro dado levantado foi a cidade que o respondente reside, sendo 68,79% 

morando na região de Curitiba, seguido de 31,21% morando na região 

metropolitana. 

 

                 Gráfico 3 - Região da amostra. 

 

                            Fonte: Elaboração pelo autor.  

 

 Finalizando esta seção, os dados possibilitaram a identificação do estado 

civil da amostra, sendo 85,0% solteiros, 10,0% de casados/mora junto, 5,0% de 

divorciados/separado. 

Em seguida detalha-se no Gráfico X, o estado civil dos respondentes: 
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                           Gráfico 4 - Estado civil da amostra 

  

                           Fonte: Elaboração pelo autor.  

              

7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

   

 Para verificar se a manipulação de resultado foi efetiva, foram conduzidos uma 

série de testes t entre os grupos (aftermovies vs fotos). O teste t é um teste 

paramétrico utilizado para identificar se as diferenças entre médias dos grupos são 

grandes o suficiente para tornar possível concluir que isto acontece exclusivamente 

em decorrência da variável independente (DANCEY e REIDY, 2006). Também foi 

utilizado o teste de coeficiente de correlação de Pearson para medir a correlação 

entre a variável de expectativa geral de qualidade em relação a intenção de compra. 

 

7.1 ESCALA EXPECTATIVA GERAL DE QUALIDADE 

 

 Para verificar se a página com vídeos aftermovies aumentaria a expectativa geral 

de qualidade foi realizado um teste T de amostras independentes.  

 

 Os participantes que responderam o questionário sobre a comunicação do 

evento com o aftermovie obtiveram um score superior (média = 8,91 e D.P = 1,17) 
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comparado com os participantes que responderam o questionário sobre a 

comunicação com fotos (média = 8,11 e D.P = 2,12). O teste t de amostras 

independentes revelou que deve-se rejeitar a hipótese nula (t(78)= 2,010, p=0,035). 

Portanto conclui-se que há diferença significativa das médias de expectativa geral 

de qualidade entre comunicação com aftermovie e comunicação com fotos.  

 

 Como o teste de Levene do teste T apontou que não existe homogeneidade das 

variâncias (p = 0,004), também foi realizado um teste U de Mann-Whitney. Apesar 

do test T ter rejeitado a hipótese nula, o test U não apresentou diferenças 

significativas entre os grupos (U=652,500 p=0,178) indicando não haver diferenças 

expectativas de qualidade - rejeitando a hipótese 1. 

 

                Gráfico 5 - Média com vídeo e foto, expectativa geral de qualidade  

 

                Fonte: Elaboração pelo autor.   
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 7.2 ESCALA INTENÇÃO DE COMPRA  

 

 Para testar a hipótese H2 (O uso de aftermovies na comunicação de eventos 

aumenta a intenção de compra) foi realizado um teste T de amostras independentes 

sobre a média da escala. Para escala intenção de compra, o teste Cronbach’s 

Alpha que exige um mínimo de 0,7, obteve valor de 0,920, sendo considerada 

confiável.  

 

 O teste de Levene revelou heterogeneidade de variância entre os grupos (p = 

0,571). Os participantes que responderam o questionário sobre a comunicação do 

evento com o aftermovie obtiveram um score superior (média = 4,77 e D.P = 1,76) 

comparado com os participantes que responderam o questionário sobre a 

comunicação com fotos (média = 4,10 e D.P = 1,79). 

 

 O teste t de amostras independentes revelou apenas uma diferença marginal 

entre os grupos, (t(78)= 1,635, p=0,106) não podendo ser rejeitada a hipótese nula. 

Portanto, não se pode corroborar com a hipótese 2 apesar de haver uma maior 

média para àqueles que viram os aftermovies.  

 

            Gráfico 6 - Média com vídeo e foto, para intenção de compra. 

 

                Fonte: Elaboração pelo autor.  
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7.3 DISPOSIÇÃO A PAGAR 

 

 A seguir será apresentado os resultados da análise da H3 (O uso de aftermovies 

na comunicação de um evento aumenta a disposição a pagar). 

 

 O teste de Levene revelou heterogeneidade de variância entre os grupos (p = 

0,291). Ainda que os participantes que responderam o questionário sobre a 

comunicação do evento com o fotos obtiveram um score superior (média = 73,75 e 

D.P = 58,126) comparado com os participantes que responderam o questionário 

sobre a comunicação com aftermovie (média = 70,74 e D.P = 51,876), o teste t não 

apontou uma diferença significativa (t(78)= 0,241, p=0,810) rejeitando a hipótese 

H3. Portanto, conclui-se que não há diferença significativa entre as médias de 

disposição a pagar e comunicação com aftermovies e com fotos. 

 

        Gráfico 7 - Média com vídeo e foto, para disposição a pagar 

 

            Fonte: Elaboração pelo autor.  
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 7.4 CORRELAÇÃO 

 

 Para testar a hipótese H4 (Quanto maior a expectativa geral de qualidade, maior 

a intenção de compra) foi rodada uma Correlação de Pearson, servindo para 

determinar se existe uma relação linear entre as variáveis.  

 

 Existe uma correlação Positiva Fraca e significativa (β=,316 p>0,001) entre a 

disposição a pagar e expectativa geral corroborando a hipótese H4. Assim, H4 

quanto maior a expectativa geral de qualidade, maior a intenção de compra. 

 

 Ainda, foi verificado que a expectativa de qualidade possui uma correlação 

positiva fraca e significativa com a intenção de compra (β=0,366 P>0,001). Também 

foi verificada uma correlação significativa, positiva e fraca da intenção de compra 

com a disposição a pagar (β=,340 p>0,001). 

 

          Tabela 1 - Correlações entre as variáveis  

 

             Fonte: Elaboração própria 
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7.5 ATRIBUTOS ESPECÍFICOS 

 

 Em sua totalidade, o teste levene revelou algumas variações entre os grupos aos 

referidos atributos de expectativa de qualidade (entre os grupos de respondentes 

que assistiram o aftermovie e aos que clicaram nas fotos).  

 

Tabela 2 - Avaliação dos atributos pelas condições 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

 Os testes t demonstraram que, na percepção dos respondentes, os banheiros da 

condição aftermovie estariam mais limpos (1-Discordo Totalmente / 5-Concordo 

Totalmente) que na condição de fotos (aftermovie média= 3,46 e D. P= 1,146 / fotos 

média= 3,00 e D. P= 1,187 / p=0,087).  
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  A variável dependente “a festa vai tocar mais de um estilo musical”  apresentou 

diferença significativa entre as condições (aftermovie média = 2,54 e D.P = 1,291 / 

fotos média = 3,13 e D.P = 1,408 / p= 0.057) em que pessoas da condição de foto 

acreditam que mais que, iriam passar mais de um estilo musical. Isto pode ter 

ocorrido devido a música do próprio aftermovie - uma do início até o final - enquanto 

as fotos deixam para a imaginação das pessoas.   

 

 Para a variável dependente “a festa vai ter um atendimento personalizado” 

também apresentou diferença entre as condições (aftermovie média= 3,71 e D.P= 

0,825 / fotos média= 3,17 e D.P = 1,053 / p = 0,042) mas, com melhor escore para 

a condição de aftermovie. 

 

 Para os demais atributos não houve variações significativas entre as condições. 

Para a variável dependente “as filas não serão grandes” não apresentou diferença 

entre as condições (aftermovies média= 2,91 e D.P= 1,173 / fotos média= 2,80 e 

D.P= 1,036 / p=0,645).Já para a variável dependente “a festa vai tocar apenas um 

estilo musical” , não ocorreu uma diferença significativa entre as partes, ( aftermovie 

média= 3,31 e D.P= 1,278  / fotos média = 3,67 e D.P= 1,278 / p = 0.203).  Para a 

variável dependente “a música da festa vai estar animada” não houve diferença 

significativa entre as condições (aftermovie média= 4,31 e D.P= 0,832 / fotos 

média= 4,11 e D.P= 1,005 / p = 0,337). Para a variável dependente” atendimento 

rápido e eficaz”, não foi obtido uma diferença significativa entre as condições 

(aftermovie média = 3,43 e D.P= 1,008 / fotos média = 3,07 e D.P = 1,031 / p = 

0,120). A variável dependente “pessoas bem vestidas”, não houve uma diferença 

entre as condições (aftermovie média = 4,14 e D.P = 0,733 / fotos média 4,02 e 

D.P= 0,812 / p = 0,494). Para a variável dependente “pessoas bonitas na festa” não 

ocorreu diferença significativa entre as partes (aftermovie média= 3,86 e D.P= 0,845 

/fotos média = 3,92 e D.P= 0,845/ p = 0,689). A variável “os preços desta festa vão 

ser altos”, não teve diferença significativa entre as partes (Aftermovie média= 3,69 

e D.P= 1,078 / foto média= 3,47 e D.P= 0,919 / p = 0,330). Para a variável “esta 

festa vai ter preços acessíveis”, não ocorreu diferença significativa entre as variáveis 

(aftermovie média= 2,80 e D.P= 1,132 / fotos média = média= 2,84 e D.P= 1,186 / 

p = 0,866). 
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7.5.1 Impacto dos atributos na expectativa de qualidade 

 

Ao analisar quais atributos impactavam a expectativa de qualidade dos 

consumidores (F(11,668)=3,315 p<0,001) foi verificado que apenas a expectativa 

da festa estar animada (r=0,354 p=0,002) e se o seu atendimentos seria rápido e 

eficaz (r=0,408 p=0,010) tiveram relação significativa. Em ambas, quanto maior a 

expectativa do atributo, maior era a expectativa de qualidade geral da festa. Ou seja, 

julgavam a expectativa de qualidade por apenas dois atributos. 
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 Tabela 3 - Impacto dos atributos na expectativa de qualidade

    

Fonte: Elaboração própria 

 

7.5.2 Impacto dos atributos na disposição de preço a pagar 

 

Ao efetuar uma regressão linear sobre a disposição de preço a pagar 

(F(11,68)=1,690 p=0,094) foi verificado que, quanto maior a expectativa da festa ser 

animada, maior era a disposição a pagar por ela (r=0,305 p=0,015). Por outro lado,  

a percepção de haver poucos estilos musicais diminuía a disposição de preço (r=-

0,244 p=0,056) indicando uma decisão por apenas dois atributos. 
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Tabela 4 - Impacto dos atributos na disposição de preço a pagar 

Fonte: Elaboração própria 

7.5.3 Impacto dos atributos na intenção de compra 

 

Ao efetuar uma regressão linear sobre a intenção de compra (F(11,68)=2,607 

p=0,008) foi verificado que apenas, quanto mais acessíveis fossem os preços 

maiores seriam as intenções de compra (r=0,313 p=0,028) indicando uma decisão 

por um único atributo.  
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 Tabela 5 - Impacto dos atributos na Intenção de compra 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo geral deste projeto foi identificar o impacto de vídeos aftermovie 

sobre a expectativa de qualidade, intenção de compra e disposição de preço a pagar 

em relação a uma comunicação mais tradicional do setor, apenas por fotos do    

evento. Foi utilizado um experimento no qual os indivíduos foram direcionados de 

forma randômica para um dos sites (com fotos ou com vídeo). Com isto foi possível 

verificar as hipóteses levantadas, estas parcialmente conclusivas. 

 

Duas das quatro hipóteses apresentadas, do impacto do aftermovie 

impactando positivamente a expectativa de qualidade e disposição a pagar não 

foram corroboradas e assim, conclui-se que não interfere de forma significativa no 

resultado final. Já para a hipótese que testava a intenção de compra, foi obtido uma 

diferença marginal, assim também não podendo corroborar com a mesma. Já a 

hipótese para verificar se a presença do aftermovie impacta na expectativa dos 

atributos do próximo evento, houve um resultado significativo para três dos onze 

atributos pesquisados, sendo eles, "eu acho que os banheiros da festa estarão 

limpos e organizados", "a festa vai tocar mais de um estilo musical" e por fim, "a 

festa vai ter um atendimento personalizado".  

 

Resultados do teste de correlação, para testar a relação entre as variáveis 

expectativa geral de qualidade e intenção de compra, no que resultou, em uma 

correlação positiva, entre a disposição a pagar e expectativa geral de qualidade, 

com isto, quanto maior a expectativa de qualidade sobre o evento, maior será a 

intenção de compra.  

 

Portanto, conclui-se que a utilização do aftermovie na comunicação de festas 

por mais que não tenha obtido um resultado demonstraram que a expectativa de 

qualidade tem relação significativa com a disposição a pagar e intenção de compra 

do evento. 
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Ainda, as regressões lineares indicaram que poucos atributos influenciam 

significativamente na expectativa de qualidade, na disposição a pagar e na intenção 

de compras. 

 

Apenas a expectativa da festa estar animada e se o seu atendimento seria 

rápido e eficaz afetariam a expectativa de qualidade geral. Assim, indicando que os 

consumidores parecem formar a expectativa com poucos fatores, como em 

escolhas lexicográficas. De forma similar, apenas a expectativa da festa ser 

animada e a percepção de haver mais estilos musicais influenciava positivamente 

a disposição de preço. Ainda mais, apenas a percepção de acessibilidade dos 

preços aumentava as intenções de compra. 

 

Em eventos no qual o aftermovie faz parte da sua divulgação, ocorre uma 

melhora da expectativa de dois tributos, “atendimento rápido e eficaz” e “expectativa 

da festa estar animada”, no qual consequentemente interferem positivamente na 

expectativa de qualidade geral do evento, variável está, que está diretamente ligada 

a intenção de compra, quanto maior a expectativa geral sobre o evento do indivíduo 

maior será a probabilidade do mesmo efetivar a compra e ir até o mesmo, ajudando 

assim a aumentar suas vendas. 

 

Com isso, espera-se auxiliar as empresas e produtores de eventos a divulgar 

e vender os seus próximos eventos, utilizando o aftermovie em suas comunicações. 
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