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RESUMO 

 

O presente estudo aborda os efeitos dos e-WOM’s (boca-a-boca on-line) sobre a 

intenção de compra no dark mode (modo escuro). O objetivo deste estudo foi 

identificar se a disfluência (dificuldade de processamento cognitivo) da implantação 

do dark mode, anunciado por empresas desenvolvedoras de software de celulares 

como solução ao consumo de bateria de smartphones, poderia afetar a credibilidade 

e a qualidade de argumentação percebida dos e-WOM’s, consequentemente sobre 

intenção de usar os e-WOM’s e sobre as intenções de compra. A manipulação de 

cenários ocorreu através da apresentação de comentários positivos e negativos a 

respeito de compras em lojas on-line e também, da manipulação de diferentes 

contrastes de leitura via internet com o ambiente virtual e tempo controlados. A 

coleta de dados se deu por meio de pesquisa descritiva conclusiva de caráter 

quantitativo com amostragem por conveniência. Os resultados obtidos 

demonstraram que existe maior disfluência no dark mode em relação ao modelo 

convencional utilizado. Entretanto, não houve efeito esperado da Disfluência (Dark 

Mode) sobre a credibilidade e qualidade de argumentação percebida do e-WOM. 

Houve um efeito da valência do e-WOM na probabilidade de comprar na loja e, 

também houve efeito da Disfluência diretamente e em conjunto com esta valência. 

Desta forma, ainda que a Disfluência não tenha afetado a credibilidade e qualidade 

percebida, ela afetou positivamente (aumentou) a probabilidade de compra daqueles 

que viram os e-WOM’s negativos. 

 
Palavras Chave: (Dis)Fluência. Dark Mode. e-WOM. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study addresses the effects of e-WOM (online word-of-mouth) on purchase 

intent in dark mode. The aim of this study was to identify whether the disfluency 

(cognitive processing difficulty) of dark mode deployment, announced by mobile 

software developer companies as a solution for smartphone battery consumption, 

could affect the credibility and perceived argument quality of e-WOM's and 

consequently about the intention to use e-WOM's and about the purchase intentions. 

Scenario manipulation occurred through the presentation of positive and negative 

comments to respondents regarding online shopping and the manipulation of 

different contrasts of reading via the internet with controlled virtual environment and 

time. Data were collected through conclusive descriptive quantitative research with 

convenience sampling. The results showed that there is greater disfluency in dark 

mode compared to the conventional model used. However, there was no expected 

effect of Dark Mode on e-WOM's credibility and perceived argument quality. There 

was an effect of the valence of e-WOM on the probability of buying at the store and 

there was also an effect of disfluency directly and in conjunction with this valence. 

Thus, while Disfluency did not affect credibility and perceived quality, it positively 

affected (increased) the likelihood of buying from those who saw negative e-WOMs. 

 

Keywords: (Dis)fluency. Dark Mode. e-WOM. 
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1 INTRODUÇÃO 

A busca por novas formas de tecnologia que possam reduzir ou melhorar o 

consumo de energia e aumentar o ciclo de consumo das baterias é um dos grandes 

desafios da atualidade. Este desafio se estende desde a produção de carros 

elétricos até utensílios do dia a dia como aparelhos eletrônicos tais como celulares e 

tablets. 

Objeto de estudo e discussão deste documento, os aparelhos smartphones 

atingiram uma evolução tecnológica, em relação à aplicativos, câmeras e 

acessórios, muito superior à das baterias. Segundo Nadim Maluf CEO da Qnovo, 

empresa de otimização de consumo de baterias do Vale do Silício (polo tecnológico 

estadunidense localizado no estado da Califórnia) “As baterias melhoram em um 

ritmo muito lento, cerca de 5% ao ano, mas o consumo de energia dos telefones 

cresce mais rápido que 5%”. 

Um estudo feito pelo jornal eletrônico dos Estados Unidos da América The 

Washington Post (2018), concluiu que, devido ao avanço das tecnologias 

disponibilizadas através dos smartphones a duração das baterias está em declínio, 

segundo Geoffrey A. Fowler, autor do estudo e colunista do jornal, “as baterias de 

íon de lítio nos smartphones estão atingindo um ponto de inflexão em que 

simplesmente não conseguem acompanhar”. Fowler fez um estudo comparando os 

principais celulares lançados recentemente nos E.U.A. e afirmou que o único celular 

que não teve “prejuízo” em relação ao consumo de bateria comparado ao seu 

respectivo antecessor foi o iPhone XR da Apple, mas que em contrapartida o 

aparelho teve uma redução em sua resolução de imagem da tela. 

Com isso as duas principais empresas desenvolvedoras de softwares para 

celulares, Google desenvolvedora do sistema Android e Apple desenvolvedora do 

sistema IOS encontraram uma solução paliativa a respeito desse problema através 

do chamado “Dark Mode”, em tradução literal “Modo Escuro”. Este desenvolvimento 

tem como objetivo prático criar sistemas operacionais baseados em layouts com 

predominância de cores escuras, reduzindo assim a emissão de luz e 

consequentemente o consumo de energia da bateria, aumentando sua vida útil. 

Entretanto, segundo o estudo e resultados de Alter e Oppenheimer (2009), a 

leitura quando feita nos modelos de contraste com letras claras e fundo escuro, 

geram uma disfluência (dificuldade de processamento, em oposição à fluência, a 
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facilidade no processamento) maior que quando é feita com letras escuras e fundo 

branco. Ou seja, de acordo com a teoria da disfluência e os resultados desses 

autores, as pessoas tenderiam a ter uma maior dificuldade de leitura e 

processamento de informações ao usar o Dark Mode. Como um dos impactos da 

Disfluência verificado nos artigos é da confiança do que se está avaliando 

(processando de informação) e até na credibilidade percebida de quem a escreveu, 

isto também pode impactar a percepção de confiança e credibilidade do que se está 

lendo neste “Dark Mode”. Se pensarmos que as pessoas leem opiniões e 

comentários de outros consumidores na internet pelos celulares, isso pode 

influenciar também as intenções de compra. 

O WOM (word-of-mouth – boca-a-boca em inglês) já teriam se estabelecido 

como uma das fontes de informações mais relevantes para tomadas de decisão do 

consumidor devido a confiança nos comentários realizados por pessoas próximas e 

até mesmo anônimos (REICHELD, 2003). Entretanto, pouco avanço tem sido feito 

em estudos e utilização de e-WOM (ABRANTES, et al, 2013) apesar de ser 

considerado um componente essencial para a tomada de decisão do consumidor 

(MORAN, MUZELLEC e NOLAN, 2014) e relevante tanto para empresas quanto 

para políticos, instituições governamentais e celebridades (PFEFFER, ZORBACH e 

CARLEY, 2014). 

Com isto, esse estudo tem como objetivo verificar as possíveis mudanças de 

credibilidade e confiança dos e-WOM’s na modalidade de tela escura (Dark Mode). 

Ainda, verificar o impacto destas alterações na intenção de usar o e-WOM para 

decidir e desta forma, na própria intenção de compra dos produtos e nas lojas 

comentados nos e-WOM’s. 
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Conforme apresentado, este estudo tem como objetivo responder ao seguinte 
problema de pesquisa: 

Quais os efeitos da (dis)fluência nos e-WOM’s (positivos e negativos) sobre a 

credibilidade, intenção de usar os e-WOM’s e intenção de compra em lojas on-line? 

 

Figura 1 - Modelo Gráfico 

 
Fonte: Os Autores 

 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral do trabalho é verificar os efeitos da (Dis)Fluência nos e-

WOM’s (positivos e negativos) gerados pelas variações de “Dark Modes” sobre a 

intenção de compra em lojas on-line.  

2.1.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Verificar o impacto do e-WOM (positivo e negativo) na intenção de 

compra do consumidor em lojas on-line. 

b) Verificar o impacto da (Dis)Fluência gerada pelo “Dark Mode” nas 

intenções de compra em lojas on-line. 

c) Verificar a moderação da (Dis)Fluência gerada pelo “Dark Mode” sobre 

os efeitos dos e-WOM’s na intenção de compra em lojas on-line. 
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2.2 JUSTIFICATIVA 

Apesar de algumas diferenças entre o WOM (word-of-mouth – boca-a-boca 

em inglês) - mais unidirecional, com apenas uma valência - e sua versão eletrônica 

e-WOM (electronic word-of-mouth) - que pode ser anônima e, conter menções 

positivas e negativas - ambas são consideradas importantes fontes de tomada de 

decisão (REICHELD, 2003; CHEUNG, et al, 2009). Entretanto, o e-WOM (electronic 

word-of-mouth) teria mais efeito visto seu grande alcance e capilarização (CHEUNG, 

et al, 2009).  

De forma geral, os estudos sobre e-WOM, procuraram verificar as motivações 

dos consumidores que buscam e utilizam os e-WOM’s para tomada de decisão, 

demonstraram também, congruência com resultados de WOM tradicional, mas 

destacam que seria importante verificar a credibilidade percebida dos mesmos, que 

afetariam as atitudes dos consumidores. Como característica diferenciadora, o e-

WOM em geral é visto como mais confiável (PARK, LEE e HAN, 2007) e é aceito 

mesmo que seja feito por pessoas com quem o consumidor não teve qualquer 

contato prévio (DELLAROCAS, 2003). 

Sobretudo, conforme afirma Alter (2013) a disfluência, dificuldade cognitiva de 

processamento de novas informações, está diretamente ligada aos níveis de 

atenção despendidos durante a atividade ou recepção de possíveis estímulos. 

Segundo o autor quando da existência da disfluência, os níveis de atenção tendem a 

aumentar e serem mais profundos e demorados. Nos e-WOM’s o esforço de 

interpretação causado pela disfluência cognitiva pode afetar a percepção da 

qualidade de argumentação e em decorrência disso reduzir a percepção de fatores 

como credibilidade e confiança nos comentários expressos. Essas alterações de 

credibilidade e confiança nos e-WOM’s teriam efeito direto na intenção de compra 

dos consumidores. 

 Este estudo também tem como objetivo prático entender as possíveis 

mudanças na intenção de compras, ocorridas em decorrência da utilização do dark 

mode em celulares, visto que os smartphones hoje representam cerca de 74% dos 

equipamentos utilizados por brasileiros em pelo menos um dos estágios do processo 

de compras pela na internet segundo dados do SPC Brasil (2018). Sendo ainda que 

33% dos entrevistados pelo SPC Brasil, afirmaram utilizar seus smartphones em 

todo o processo de compra. Se comprovada a disfluência decorrente do dark mode 
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isso pode representar alteração tanto na intenção de compra por parte dos usuários, 

quanto na metodologia de consumo desses mesmos consumidores. Além disso, 

empresas podem se utilizar disso a fim de tentar manipular, através da disfluência 

(não apenas da disfluência de contraste), a opinião e percepção de marca dos seus 

consumidores, abrindo então questionamentos éticos a respeito dessa manipulação 

consciente e da interferência dos órgãos de defesa do consumidor e até alteração 

do código de defesa do consumidor (Lei Nº 8.078, De 11 De Setembro De 1990) 

quando comprovada essa manipulação. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 E-WOM 

O WOM (word-of-mouth – boca-a-boca em inglês) é considerado como uma 

das fontes de informações mais relevantes para tomadas de decisão do consumidor 

devido a confiança nos comentários realizados por pessoas próximas e até mesmo 

anônimos (REICHELD, 2003).  

Na sua versão eletrônica (e-WOM) estudos que procuraram verificar as 

motivações e influências daqueles que o buscam e utilizam demonstraram 

congruência com resultados de WOM tradicional.  

Os primeiros estudos procuraram determinar os principais fatores a serem 

considerados, principalmente quanto à motivação de fazer o e-WOM (HENNING-

THURAU, et al, 2004) como reduzir o risco nas decisões, um altruísmo em avisar os 

outros, uma gratidão que direcionava elogios à empresa por serviços bem prestados 

ou mesmo vingança das empresas que destratavam clientes.  

Algumas diferenças podem ser descritas. Por exemplo, enquanto o WOM 

possui uma tendência unidirecional (um indivíduo se concentra mais em aspectos 

positivos ou negativos), é comum no e-WOM incluir tanto informações positivas e 

negativas. Quando não da mesma pessoa, usualmente na mesma plataforma – site, 

blog, rede social, etc (CHATTERJEE, 2001). Outra característica diferenciadora é 

que, além do e-WOM servir tanto como informação quanto recomendação ao 

orientar compra e uso, o e-WOM é visto como mais confiável (PARK, LEE e HAN, 

2007) e é aceito mesmo que seja feito por pessoas com quem o consumidor não 

teve qualquer contato prévio (DELLAROCAS, 2003). 

Além disso, Kahneman (1988) sugere que, quando da necessidade da 

tomada de decisão de compra, os indivíduos tendem a utilizar-se de experiências 

similares para definir, como em estereótipos, suas decisões. Com isso implica-se 

que, ao serem expostos a estímulos, tais como e-WOM’s, majoritariamente positivos, 

o tomador de decisão tende a perceber a loja como sendo melhor ou mais positiva. 

Enquanto que ao receber estímulos predominantemente negativos, o mesmo 

tomador de decisão, inclina-se a crer que a loja seja pior ou mais negativa. 

Assim, apesar de algumas diferenças, resultados entre o WOM e o e-WOM 

seriam similares quanto a influência nas atitudes dos consumidores e, dependeriam 
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do que estariam recebendo como informação. Com isso, a primeira hipótese, a 

respeito de e-WOM’s, pode ser definida como: 

 

HIPÓTESE 1: o e-WOM positivo irá aumentar a probabilidade de comprar 

no fornecedor em relação ao e-WOM negativo. 

 

Para Cheung e Thadani (2010) a credibilidade percebida pode ser analisada 

pela motivação ou habilidade de um e-WOM (da pessoa que o fez) prover 

informação correta e confiável. Para Purcarea et al (2013) a credibilidade percebida 

dos e-WOM’s poderia ser definida como a medida em que uma pessoa percebe a 

recomendação do e-WOM como crível, verdadeira ou factual. Esta credibilidade se 

refere à própria mensagem on-line, bem como à fonte, ou seja, o comunicador da 

mensagem. Desta forma, ao considerar a informação recebida como crível, teriam 

mais confiança em adotar as mensagens do e-WOM e usá-las para tomar decisões. 

Por outro lado, a confiança pode ser definida como a segurança na 

credibilidade percebida de uma pessoa ou na fiabilidade de um sistema, no que diz 

respeito a um dado conjunto de resultados ou acontecimentos (MARINHO, 2000). 

Desta forma os conceitos de confiança e credibilidade estariam de certa forma com 

uma tendência de caminhar juntos. Exemplo disto seria a escala de qualidade da 

informação e credibilidade elaborada por Varanda (2010) em que a confiança é 

questionada de formas diferentes, para aferir a qualidade percebida (no fator de 

“precisão”) e o próprio fator de “confiança” que comporia parte da credibilidade geral. 

Se por um lado, matérias jornalísticas passam primeiramente por um 

processo de seleção e checagem - e somente após isso é publicado – resultando 

em uma confiança e credibilidade (SOUZA e TESSAROLO, 2017), isto não é 

comumente feito nos e-WOM’s. Mesmo nas matérias jornalísticas Souza e Tessarolo 

(2017) aponta que somente a confiança na fonte não é suficiente para garantir a 

veracidade da notícia. 

Ainda no ramo jornalístico, segundo Schmitz (2011) existem alguns conceitos 

para qualificar fontes, entre eles conforme a credibilidade percebida, se a informação 

é exclusiva ou é compartilhada. A confiança seria adquirida através de um histórico 

de veracidade, fontes fidedignas, posição social, inserção ou proximidade do fato. 

Entretanto, para Cheung et al (2009) é necessário diferenciar um pouco mais 

a credibilidade da fonte com a credibilidade de um e-WOM em si. A credibilidade do 
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e-WOM seria a medida em que o indivíduo percebe a recomendação como crível, 

verdadeira ou factual devendo se atentar que se refere à recomendação on-line em 

si, e não às crenças de confiança sobre uma pessoa ou uma organização. Como 

exemplo os autores apresentam que uma pessoa pode perceber uma informação de 

um e-WOM como crível, mas pode duvidar de outro e-WOM no mesmo site. Desta 

forma, como a percepção e a qualidade de uma mensagem (aqui o e-WOM) pode 

impactar na aceitação da mesma, é proposto que: 

 

HIPÓTESE 2: quanto maior a credibilidade e qualidade percebida no e-

WOM, maior será a probabilidade de usar e-WOM nas decisões. 

3.2 FLUÊNCIA E DISFLUÊNCIA 

Segundo Alter e Oppenheimer (2007, p.569) “O raciocínio humano envolve 

dois sistemas de processamento distintos: um que é rápido, sem esforço, 

associativo e intuitivo e outro que é lento, trabalhoso, analítico e deliberado.” 

Schwarz (2004) define esse sistema de processamento rápido como fluência, que é 

a facilidade que um indivíduo pode processar uma nova informação, que por sua vez 

pode sofrer influências de experiências metacognitivas como sentimentos e 

questões de memória, mudanças de clareza de argumentos, contraste visual, 

questões que facilitam resgate de memórias e afetam a familiaridade, sentimentos, 

emoções e humores. A Fluência pode ser caracterizada de duas formas, fluência 

perceptiva, que leva em consideração o processamento de características físicas-

visuais de um estímulo e a fluência conceitual, que trata sobre a facilidade de 

processamento do significado de um determinado estímulo. 

Por outro lado, a Disfluência trata da dificuldade que um indivíduo tem em 

processar novas informações. A disfluência também sofre influência de experiências 

metacognitivas, questões de memória, mudanças de clareza de argumentos, 

contraste visual, questões que possam dificultar o resgate de memórias e afetam a 

familiaridade, sentimentos, emoções e humores. 

Tanto Fluência quanto Disfluência afetam diretamente no julgamento do 

indivíduo receptor a respeito do assunto abordado. Conforme afirma Schwarz 

(2004), o indivíduo que percebe uma facilidade de recordar ou interpretar o que lhe 
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está sendo apresentado tende a acreditar que compreendeu melhor que o indivíduo 

que apresenta certa dificuldade de recordação e interpretação: 

Por toda parte, a facilidade de recordação ou geração de pensamento 
experimentada resultou em julgamentos consistentes com o conteúdo 
evocado, ao passo que a dificuldade de recordação ou geração de 
pensamento resultou em julgamentos opostos às implicações do conteúdo 
evocado. (SCHWARZ 2004) 

Song e Schwarz (2008) fizeram um estudo manipulando a (dis)fluência a 

respeito da percepção de previsão de esforço através da facilidade versus 

dificuldade de leitura de um determinado texto. No estudo manipularam o 

experimento de 3 formas sendo a fonte das letras a única variação com a qual o 

texto seria apresentado ao leitor: consideraram Arial 12pt como fonte de fácil leitura 

e, como fontes difíceis de ler, Brush 12pt (para o primeiro estudo), Mistral 12pt (para 

os estudos 2 e 3). Em todos os casos foram apresentadas instruções a respeito de 

uma tarefa, exercícios físicos e receitas culinárias respectivamente, em seguida as 

pessoas foram questionadas a respeito da dificuldade de leitura. Em ambos os 

estudos, indivíduos que leram em fonte Arial 12pt afirmaram terem maior facilidade 

de leitura. Em seguida responderam questões de memória e atenção para validação 

de leitura do texto. Por fim, lhes foi questionado a respeito do tempo em que os 

exercícios físicos e as receitas respectivamente levariam para serem executados e, 

sobre a necessidade de alta ou baixa habilidade específica para a execução das 

atividades. Nos 3 estudos, o tempo, considerado pelos participantes que tiveram de 

ler as instruções nas fontes Brush 12pt e Mistral 12pt, para realizar as atividades 

descritas nas instruções, foi maior que o tempo considerado pelos respondentes que 

leram em fonte Arial 12pt. O mesmo fenômeno foi descrito pelos autores em relação 

a percepção de habilidade necessária para executar tais atividades, nos casos de 

leitura de fácil percepção (Arial 12pt) os participantes consideraram que havia uma 

necessidade baixa de habilidade específica para realizar a atividade em relação ao 

que leram nas fontes de leitura dificultada (Brush e Mistral 12pt). 

Apesar disso, Alter (2013) afirma que um dos benefícios da disfluência é 

aumentar o nível de atenção do leitor, o autor sugere que “...a disfluência induz as 

pessoas a processar informações com mais cuidado, profundidade e abstração, e 

mitiga os problemas sociais da divulgação excessiva e da xenofobia reflexiva.” 

Segundo o autor, a disfluência gera, em decorrência da dificuldade, um 
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processamento de informações um pouco mais profundo e prolongado em relação 

às situações de fluência. 

Em estudo similar, Sanchez & Allison J. Jaeger (2015) identificaram além da 

(dis)fluência, o tempo de leitura e resposta dos participantes do estudo e concluiu 

que “...a disfluência aumenta o tempo necessário para ler, mas não parece aumentar 

os processos de integração.” Ou seja, segundo os autores a disfluência atrasa a 

leitura em si, aumentando o seu tempo, os esforços de leitura e também a atenção e 

que esse atraso na leitura se deve à fatores como releitura e tempo médio de 

fixação maior que na leitura fluente e não apenas pela disfluência de processamento 

em si. 

Alter e Oppenheimer (2009a estudo 4) ainda fizeram um estudo manipulando 

a fluência através do contraste de uma página de web do já extinto site 

www.grouphug.us, onde examinaram se a fluência do formato do site influenciava a 

disposição dos colaboradores em divulgar confissões embaraçosas de forma 

anônima. Na ocasião o site originalmente era apresentado de forma disfluente em 

fonte cinza contra um fundo preto e em agosto de 2008 o site alterou essa 

combinação para um fundo mais fluente branco com letras escuras. O estudo 

consistiu em observar as confissões imediatamente publicadas antes e depois da 

mudança. Com isso identificaram que os relatos publicados no modo fluente (fundo 

branco e letras escuras) continham informações prejudiciais potencialmente mais 

relevantes que as publicadas no modo disfluente (dark mode), concluindo que a 

percepção de confiança e credibilidade passada pelo site no modo escuro era 

significativamente menor que a percebida com o site no modo fluente (fundo branco 

e letras escuras). Ao mesmo tempo, os autores notaram que a atenção dos 

colaboradores no modo disfluente era maior que no modo fluente, decorrente da 

baixa percepção de credibilidade e confiança apresentada pelo site. 

Desta forma, como a Disfluência devido a sua dificuldade de processamento 

tem uma tendência de afetar a credibilidade percebida e confiança no que se está 

interpretando é proposto que: 

 

HIPÓTESE 3: a Disfluência (Dificuldade) irá diminuir a credibilidade e 

qualidade de argumentação percebida dos e-WOM’s (positivos e negativos), 

afetando a intenção de usar os e-WOM’s. 
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Ainda, ao reduzir a credibilidade e qualidade de argumentação percebida dos 

e-WOM’s, a Disfluência deverá impactar de forma diferente nas diferentes valências 

de e-WOM’s. Assim, consumidores poderão não acreditar em e-WOM’s positivos, 

diminuindo suas atitudes positivas. Por outro lado, consumidores poderão não 

acreditar em e-WOM’s negativos, melhorando um pouco suas atitudes positivas. 

Desta forma propõe-se que: 

 

HIPÓTESE 4a: quando o e-WOM for negativo a disfluência irá aumentar 

as intenções de compra na loja em relação à Fluência.  

HIPÓTESE 4b: quando o e-WOM for positivo a disfluência irá diminuir as 

intenções de compra na loja em relação à Fluência. 
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4 METODOLOGIA 

O presente estudo analisou questões a respeito dos efeitos da (dis)fluência 

dos e-WOM’s sobre a intenção de compra, através de um experimento científico. Um 

experimento científico consiste na observação de fatos, reações e consequências 

sob o contexto de um ambiente controlado e que pode sofrer algumas manipulações 

por parte dos autores do estudo em si, a fim de responder ou refutar hipóteses pré-

estabelecidas e a partir disso, gerar novos conhecimentos e tecnologias 

(MALHOTRA, 2001). Neste estudo, de forma específica, o experimento científico se 

deu através da manipulação de contrastes em um ambiente de leitura de texto 

simples e respostas ao questionário apresentado aos respondentes e que segue 

anexo a este documento. 

 

4.1 PRÉ-TESTE 

4.1.1 Procedimentos 

Para verificar o objetivo de acordo com a teoria de Alter e Oppenheimer 

(2009a estudo 4) em relação aos efeitos da (dis)fluência sob a manipulação do 

contraste, foi realizado inicialmente um teste preliminar via survey com amostragem 

por conveniência. O objetivo deste era verificar se as manipulações de contraste 

causavam diferentes níveis de (dis)fluência (dificuldade/facilidade) percebida para ler 

e, diferentes índices de acertos nas respostas. 

 Para isso o teste preliminar contou com três cenários de fluência com 

manipulação de contraste: 

a) RECEITA 1: Um texto contendo uma imagem-texto com fundo preto e 

letras brancas e; (Figura 2) 

b) RECEITA 2: Um texto contendo uma imagem-texto com fundo cinza-

escuro e letras cinza-claro. (Figura 3) 

c) RECEITA 3: Um texto contendo uma imagem-texto com fundo branco e 

letras pretas; (Figura 4)  

 (Inicialmente foram desenvolvidos mais 3 cenários que possuíam contrastes 

de vários tons de cinza tanto no fundo quanto nas letras, porém por questão factual 

de realidade foram excluídos do teste).  



 
 

24 

 Preliminarmente não foram testadas influências de valência (ex: e-WOM’s 

positivos ou negativos), por esta razão, as imagens-textos continham três receitas 

de bolo retiradas da internet, e foram feitas para que fossem similares entre si em 

tamanho, forma e conteúdo (com exceção dos respectivos ingredientes principais). 

 Abaixo seguem as imagens das ilustrações usadas: 

 

Figura 2 - Receita 1 

 

Fonte: Os autores 
 
 

Figura 3 - Receita 2 

 

Fonte: Os autores 
 
 

Figura 4 - Receita 3 

 

Fonte: Os autores 
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O questionário, que pode ser visto no Apêndice A - Questionário Teste 

Preliminar - continha questões para mensurar a dificuldade percebida, questões de 

atenção sobre os ingredientes para verificar a quantidade de acertos, questões 

sócio-demográficas e, temporizadores (questões que analisam o tempo de resposta 

mas que não foram apresentadas aos respondentes e funcionaram apenas como 

controle) para identificar possíveis diferenças de tempo para ler cada manipulação. 

Os três cenários foram apresentados a todos os respondentes em ordem 

aleatória para que o efeito das manipulações não fosse influenciado pela sequência.  

Cada uma das receitas foi seguida de uma pergunta de checagem de atenção 

(questão sobre o ingrediente principal) e uma pergunta de checagem de 

facilidade/dificuldade de leitura (ancorada em 1 para “Muito Difícil de Ler” e 7 para 

“Muito Fácil de Ler”). Por fim, quatro perguntas de perfil. 

4.1.2 Descrição da amostra 

A coleta foi realizada com uma amostra por conveniência, obtendo 59 

respostas iniciais. Destas, 37 foram considerados válidos por terminar o questionário 

(44 pessoas terminaram) e responder em menos de 500 segundos (8,3 minutos, 

pela análise de outliers). Do total de respondentes, 70,7% eram mulheres e 29,3% 

homens, com idade média de 27 anos, 56,1% eram solteiros, 29,3% casados e 9,8% 

vivem juntos. 

4.1.3 Resultados do Pré-teste 

Como todos os indivíduos analisaram e responderam as questões dos 3 

cenários, foram utilizados “Testes T” pareados nas análises. Testes t pareados são 

utilizados quando analisados indivíduos em pelo menos duas situações distintas, 

geralmente pré e pós exposição às manipulações. Suas médias são então 

comparadas e a partir dos resultados analisa-se se há diferença significativa entre 

as médias encontradas. Para este estudo os testes t pareados foram utilizados para 

identificar a apresentação das imagem-textos alteravam de alguma forma os 

resultados de tempo de leitura e facilidade/dificuldade percebida.  

Como resultado geral não foi identificada diferença na fluência entre as 

manipulações (Dificuldade/Facilidade percebida na leitura). O principal resultado 

esperado seria que a versão RECEITA 1 (“fundo preto e letra branca”) tivesse maior 
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dificuldade percebida de leitura. Entretanto, a RECEITA 1 (“fundo preto e letra 

branca”) teve uma percepção de maior facilidade e menor tempo de leitura, ambos 

os resultados no sentido contrário ao desejado. 

Conforme mostra o Gráfico 1 “Dificuldade/Facilidade” (ancorada em 1 para 

“Muito Difícil de Ler” e 7 para “Muito Fácil de Ler”), a RECEITA 1 (“fundo preto e letra 

branca”) obteve maior facilidade (média=5,84;  D.P=1,86), seguida da RECEITA 2 

(“fundo e letras em tons de cinza”) (média=5,53; D.P=2,20) e a RECEITA 3 (“fundo 

branco e letra preta”) (média=5,35; D.P=2,30). Foi verificada uma diferença 

significativa da RECEITA 1 em relação à RECEITA 3 (Levene p<0,001 / t(36)=2,104, 

p=0,042) mas sem efeito significativo (Levene p<0,001 / t(35)=1,056, p=0,298) 

comparado a RECEITA 2. Não houve diferença significativa entre a RECEITA 2 

(Levene p<0,001 / t(35)=0,849, p=0,401) comparado com a RECEITA 3.  

 

Gráfico 1 - Dificuldade/Facilidade 

 
Fonte: Os autores, 2019. 

  

A RECEITA 1 (“fundo preto e letra branca”) foi lida mais rapidamente 

(média=14,13; D.P=9,44) conforme aponta o Gráfico 2 “Tempo de Leitura Pré-

Teste”, seguida da RECEITA 2 (“fundo e letras em tons de cinza”) (média=16,77; 

D.P=14,74) e RECEITA 3 (“fundo branco e letra preta”) (média=20,35; D.P=13,27). 

Não houve diferença significativa da RECEITA 1 comparada a RECEITA 2 (fundo e 

letras em tons de cinza) (Levene p<0,264 / t(36)=-0,887, p<0,381) mas sim 

comparada a RECEITA 3 (Levene p<0,002 / t(36)=-3,174, p<0,003) mas, sem 
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diferença significativa entre a RECEITA 2 e 3 (Levene p=0,207 / t(35)=-1,312, 

p=0,198).  

Gráfico 2 - Tempo de Leitura Pré-Teste 

 
Fonte: Os autores, 2019. 

 

 Apesar destes resultados incongruentes, da percepção de 

dificuldade/facilidade e tempo de leitura, a RECEITA 3 foi a que teve maior índice de 

acertos (94,6%), seguido da RECEITA 1 (89,2%) e da RECEITA 2 (83,8%). 

Entretanto, testes qui-quadrado indicaram apenas diferença marginal de acertos 

entre a RECEITA 1 e RECEITA 2 (p=0,103) mas, sem diferença entre a RECEITA 1 

e a RECEITA 3 (p=0,422) e Receita 1 e RECEITA 2 (p=0,487).  Esses dados estão 

representados no Gráfico 3 “Índice de Acertos de ingredientes principais”. 

 

Gráfico 3 - Índice de Acertos de Ingredientes Principais 

 
Fonte: Os autores, 2019. 



 
 

28 

4.1.4 Discussão do Pré-teste 

Contrariando os resultados esperados, o teste preliminar demonstrou não 

haver uma diferença significativa na leitura e interpretação do texto apresentado em 

contraste de fundo preto e letras brancas em relação aos outros textos apresentados 

respectivamente em letras pretas e fundo branco e em letras e fundo em tons de 

cinza. 

Entretanto, pode-se verificar que o índice de acertos do texto de maior 

fluência, RECEITA 3 é congruente com a teoria. Pode não ter havido diferença entre 

todos os grupos pois os indivíduos podem ter apreendido o que fazer durante a 

tarefa e, a tarefa ser extremamente simples. Ainda, a dificuldade real pode estar 

sendo diferente da dificuldade percebida - e esta última, a percebida, sim ligada à 

velocidade. 

4.2 EXPERIMENTO 

4.2.1 Procedimentos 

Como o teste preliminar não apresentou os resultados esperados, voltou-se 

novamente ao estudo de Alter e Oppenheimer (2009) para refazer as manipulações. 

Apesar dos autores não citarem a respeito da manipulação sobre a apresentação 

dos textos aos respondentes, pôde-se notar que as informações não eram 

apresentadas como imagem-texto conforme feito no teste preliminar deste estudo e 

sim com as páginas de web inteiramente escuras e com letras claras (cinza). 

Devido a isso, o experimento final foi realizado com as páginas de navegação 

da web inteiramente nos respectivos modos, a exceção das páginas introdutórias 

que foram feitas com fundo branco e letras pretas. 

O estudo foi feito via survey com amostragem por conveniência. A coleta de 

dados ocorreu de forma on-line através do software de pesquisa Qualtrics, com um 

link da pesquisa divulgado via e-mail, aplicativos de mensagens e redes sociais. (O 

questionário pode ser visto em sua íntegra no “Apêndice B - Questionário Do 

Experimento Final” deste documento, foi aplicado o mesmo para todos os 

respondentes apenas com diferenças de contraste conforme segue explicado ao 

longo do estudo). 
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Para alcançar o objetivo do estudo foram construídos seis cenários para um 

experimento de acordo com a literatura de fluência (Song e Schwarz 2008) 

consistindo em design fatorial 3 (contrastes, DarkMode:Preto = fundo preto e letras 

brancas versus DarkMode:Cinza = fundo preto e letras cinzas versus 

DarkMode:Branco = fundo branco e letras pretas) x 2 cenários (valências, positivo 

versus negativo). Cada um dos cenários apresentou apenas um e-WOM, positivo ou 

negativo.  

Foi seguido o referencial de Alter e Oppenheimer (2009) a respeito das 

manipulações de contraste. Desta forma, o grupo que estaria na tarefa “Difícil” (com 

dificuldade de leitura) encontraria baixo contraste de texto com fundo preto e letras 

brancas ou cinzas, enquanto que o grupo que estaria na tarefa fácil (com facilidade 

de leitura) encontraria o contraste de texto com fundo branco e letras pretas. Com 

todos estes fatores se espera que os indivíduos tenham maior dificuldade em ler os 

relatos on-line nas tarefas de baixo contraste.  

Desta forma os cenários foram separados em três contrastes diferentes de 

cores, um denominado “DarkMode:Preto” que seria considerado difícil, onde toda a 

pesquisa, a exceção da página introdutória, foi apresentada em fundo preto e letras 

brancas, um denominado “DarkMode:Cinza”, considerado o mais difícil devido o 

menor contraste, onde toda a pesquisa, a exceção da página introdutória, foi 

apresentada com fundo preto e letras cinzas e o terceiro contraste denominado 

“DarkMode:Branco”, o mais fácil, onde toda a pesquisa, a exceção da página 

introdutória, foi apresentada em fundo branco e letras pretas. 

Para garantir a aleatoriedade e a homogeneidade na quantidade de 

respostas, a distribuição para as manipulações de fundo/letras se deu por um link 

único que continha a página introdutória do questionário seguido de um botão 

intitulado “Clique Aqui Para Continuar” que direcionou aleatoriamente o respondente 

para uma das manipulações de contraste fundo/letra. 

Para os cenários de e-WOM havia duas valências de comentários, um com 

relato positivo e outro com um relato negativo. Os relatos, positivo e negativo, foram 

baseados em relatos reais retirados do site de reclamações na internet Reclame 

Aqui a respeito da empresa Amazon e, foram adaptados para que o relato positivo 

fosse similar, em tamanho, forma e conteúdo (com exceção de ser “positivo”) ao 

negativo. Deu-se o nome fictício “Livrarias O Fundador” para a empresa a fim de que 
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conhecimentos prévios sobre empresas reais não tivessem qualquer efeito sobre o 

experimento. 

Desta forma, os indivíduos foram designados aleatoriamente a um dos 6 

grupos de valências de cenários (relato “positivo” versus “negativo”) e com fluência 

de leitura diferentes (“fácil” – DarkMode:Branco: fundo branco e fonte preta versus 

“difícil” – DarkMode:Preto: fundo preto e fonte branca versus “mais difícil” 

DarkMode:Cinza: fundo preto e fonte cinza). Isto resultou na seguinte configuração 

de grupos:  

Grupo 1 – Relato positivo & DarkMode:Preto 

Grupo 2 – Relato negativo & DarkMode:Preto 

Grupo 3 – Relato positivo & DarkMode:Cinza 

Grupo 4 – Relato negativo & DarkMode:Cinza 

Grupo 5 – Relato positivo & DarkMode:Branco 

Grupo 6 – Relato negativo & DarkMode:Branco 

Em seguida, como variável dependente principal foi utilizada uma escala de 

intenção de compra, em uma questão simples previamente utilizada para situações 

similares (VIACAVA, 2016). A pergunta foi “Pensando que você precisa de um 

produto que a loja Livrarias O Fundador vende, qual a probabilidade de você 

comprar com esta empresa?" ancorada em “1-Nenhuma probabilidade” até “10-Total 

probabilidade”.  

Depois, foi utilizada a escala de Park e Lee (2009) sobre a intenção de utilizar 

os e-WOM’s (“I will refer to this e-WOM information in a purchase decision” / “This e-

WOM information will crucially affect my purchase decision”) respectivamente 

adaptadas para este experimento como "Vou utilizar essas informações do boca-a-

boca sobre a empresa Livrarias O Fundador em uma decisão de compra nela." e 

"Estas informações do boca-a-boca afetarão crucialmente minha decisão de compra 

na loja Livrarias O Fundador" mas não o último item (“Overall, I think this e-WOM 

information is credible” – tradução: No geral, acho que esta informação do e-WOM é 

crível”) por abordar aspectos da credibilidade, que serão mensuradas por outras 

escalas. 

Em seguida os indivíduos responderam sobre a credibilidade e a qualidade de 

argumentação dos e-WOM’s. Na primeira escala, de uma percepção de credibilidade 

global foi utilizada a escala de Cheung et al (2007) também utilizada por  Akyüz 
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(2013), composta por três afirmações (escala Likert) (“I believe on-line review is a 

credible information source.” / “I believe on-line review is an important information 

source.” / “I believe on-line review is written under responsibility”), respectivamente 

adaptadas para este experimento como "Eu acredito que o comentário on-line que 

eu vi sobre a loja Livrarias O Fundador é uma fonte CONFIÁVEL de informação" e 

"Eu acredito que o comentário on-line que eu vi sobre a loja Livrarias O Fundador é 

uma fonte IMPORTANTE de informação" e "Eu acredito que o comentário on-line 

que eu vi sobre a loja Livrarias O Fundador é escrito com RESPONSABILIDADE" 

todas ancoradas em 1-Discordo Totalmente a 10-Concordo Totalmente (e seus 

pontos intermediários). 

Em seguida, foi utilizada a escala para verificar a qualidade das 

recomendações baseada no estudo de Park et al (2007) e Lee (2009), ancoradas 

em 1-Discordo Totalmente a 10-Concordo Totalmente composta de 3 afirmações 

(“Do these on-line reviews present sound arguments?” / “Are these on-line reviews 

credible?” / “Do these on-line reviews provide facts in support of their position?”.) 

adaptadas para o presente experimento como "Este comentário on-line sobre a loja 

Livrarias O Fundador apresenta argumentos sólidos" e "Este comentário on-line 

sobre a loja Livrarias O Fundador é digno de confiança" e "Este comentário on-line 

sobre a loja Livrarias O Fundador fornece fatos para embasar sua posição". 

Na sequência, foram introduzidas seis questões de verificação, com 

perguntas relacionadas ao conteúdo do texto apresentado e da resolução do 

problema apresentado. Por exemplo “Qual foi o principal problema apresentado 

nessa situação?” com as seguintes opções de respostas “Atraso, Preço, 

Atendimento, Pedido que veio errado, Pedido não entregue, Reembolso” onde o 

respondente deveria escolher uma das opções. As outras perguntas podem ser 

vistas no Apêndice B - “Questionário do Experimento Final”. 

Como checagem da manipulação de (dis)fluência foi questionada a 

dificuldade percebida em ler os fatos do cenário (“O quanto você considerou difícil 

ler o comentário solicitado sobre compra na loja on-line Livrarias O Fundador?” 1-

Muito fácil, 10-Muito Difícil) e também a dificuldade de ler devido o contraste (“O 

quanto você considerou difícil ler o texto do comentário solicitado sobre compra na 

loja on-line Livrarias O Fundador, em relação ao contraste entre o fundo e a cor das 

letras?” 1-Muito fácil, 10-Muito Difícil).  
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Como checagem da manipulação da valência do relato (“positivo” versus 

“negativo”) foi questionada uma avaliação geral da empresa relatada (“De forma 

geral, qual era a predominância do comentário apresentado sobre a loja Livrarias O 

Fundador?” 1-Muito Negativo, 10-Muito Positivo). Ainda, foi questionado sobre a 

atenção de leitura do relato (“De forma geral, você leu o texto de que forma?” 1-Com 

Nenhuma atenção, 10-Com total atenção). 

A cada bloco de questões e no bloco de leitura, foram adicionados 

temporizadores, que não foram apresentados aos respondentes, mas serviram como 

controle para medir o tempo de leitura e resposta em cada bloco e, o tempo de 

leitura e resposta geral do questionário. 

Também foram coletados dados por questões sócio-demográficas para traçar 

um perfil da amostra (gênero, idade, renda e etc.). No final da pesquisa foram 

solicitadas recomendações dos respondentes para melhorar o processo em si. 

4.2.2 Descrição da amostra experimento 

O experimento obteve um total de 206 respondentes que começaram a 

realizar o teste. Destes, 146 terminaram a tarefa, sendo que 54 responderam o 

cenário de contraste “DarkMode:Preto”, 40 responderam o “DarkMode:Cinza” e 52 

responderam “DarkMode:Branco”. Entre os 146 respondentes que chegaram ao final 

do questionário, 66,4% eram homens e 33,6% eram mulheres, a idade média dos 

respondentes foi de 33 anos (desvio padrão 11,54), 44,5% se declararam casados, 

38,4% solteiros e 11,6% vivem juntos. Ainda, 35,6% dos respondentes afirmaram ter 

renda familiar até R$4.000, 37% entre R$4.000 e R$8.000 e os demais responderam 

que possuem renda acima de R$8.000,00. 

4.2.3 Checagens dos Experimento 

4.2.3.1 Checagem de dificuldade 

O teste one-way Anova para variável “Difícil de ler”  (1-Muito fácil, 10-Muito 

Difícil) (Levene p=0,348 / F(2,143)=0,077, p=0,926, ηp²=0,001), não indicou 

diferenças significativas entre os grupos (MDarkMode:Preto  =3,43 e D.P=2,57; MDarkMode:Cinza  =3,43 e 

D.P=2,21; MDarkMode:Branco  =3,60 e D.P=2,67) para a dificuldade percebida em ler. 
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Entretanto, ao analisar os resultados do teste one-way Anova para variável 

“Dificuldade do Contraste” (1-Muito fácil, 10-Muito Difícil) o questionário 

“DarkMode:Cinza” teve diferença significativa em relação ao “DarkMode:Branco” 

(Levene p=0,192 / F(2,143)=3,272, p=0,041, ηp²=0,044) (MDarkMode:Preto  =3,37 e D.P=2,50; 

MDarkMode:Cinza =4,68 e D.P=2,78; MDarkMode:Branco =3,71 e D.P=2,24). Desta forma, apesar dos 

respondentes afirmarem não ter dificuldade geral de leitura, resultado contrário ao 

esperado, a dificuldade percebida nos contrastes indica que os fundos pretos foram 

mais difíceis (Post Hoc Tuckey: pDarkMode:Branco/DarkMode:Cinza =0,161 / pDarkMode:Branco/DarkMode:Preto =0,761 / 

pDarkMode:Cinza/DarkMode:Preto =0,035), consolidando assim a teoria apresentada por Alter e 

Oppenheimer (2009) de que o menor contraste (fundo escuro com letras cinzas, ou 

brancas) gera maior disfluência de leitura. 

Não foram encontradas diferenças significativas na soma dos acertos na 

etapa de “teste de memória”, (Levene p=0,146 / F(5,140)=1,052, p=0,391, 

ηp²=0,036), apenas uma tendência não significativa dos respondentes da valência 

positiva de acertarem mais (F(1,140)=2,065, p=0,153, ηp²=0,015 / Mnegativo =1,75 e 

D.P=0,89, Mpositivo =1,93 e D.P=0,84). Também houve uma tendência, mas não 

significativa, do “DarkMode:Branco” acertar um pouco mais que os outros dois 

(F(2,140)=1,537, p=0,219  ηp²=0,021 / MDarkMode:Preto =1,72 e D.P=0,88; MDarkMode:Cinza =1,80 e 

D.P=0,97; MDarkMode:Branco =2,00 e D.P=0,77). Ainda, não foi verificada uma interação 

(gráfico 4) entre os grupos (F(2,140)=0,262, p=0,770, ηp²=0,004) sobre esta variável 

dependente.   

 

Gráfico 4 - Acertos Teste de Memória 

 
Fonte: Os autores, 2019. 
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 A variável “tempo de leitura” dos e-WOM’s (Levene=0,257 / F(5,140)=1,426, 

p=0,219, ηp²=0,048) não apontou diferenças significativas na valência 

(F(1,140)=0,379, p=0,539, ηp²=0,003 / Mnegativo=72,545 e D.P=40,04, Mpositivo=67,982 e 

D.P=32,34), nem entre os grupos facilidade/dificuldade manipulados 

(F(2,140)=0,742, p=0,478  ηp²=0,010 / MDarkMode:Preto =74,786 e D.P=44,15; MDarkMode:Cinza 

=68,053 e D.P=32,06; MDarkMode:Branco =67,267 e D.P=30,13). Contudo, foi verificada uma 

interação marginal entre as variáveis (F(2,140)=2,558, p=0,081, ηp²=0,035), 

conforme gráfico 5, o grupo “Fundo Preto Letra Branca” foi o que leu de forma mais 

devagar os e-WOM’s negativos. 

   

Gráfico 5 - Tempo de Leitura Experimento 

 
Fonte: Os autores, 2019. 

 

4.2.3.2 Checagem de valência de cenários 

Com o teste T de amostras independentes, foi verificado uma diferença 

significativa entre os grupos (Levene p=0,498 / F(1,144)=160,355, p<0,001, 

d=0,527), onde quem viu e-WOM’s positivos considerou maior predominância de e-

WOM’s positivos e vice-versa (Mnegativo =3,47 e D.P=2,06, Mpositivo =7,92 e D.P=2,19). 
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4.2.3.3 Checagens de controle geral 

O teste two-way Anova (Levene p=0,927 / F(5,140)=2,110, p=0,068, 

ηp²=0,070), revelou que não há efeito significativo das Variáveis Independentes sobre 

a Variável “Relevância” (Relevância percebida dos e-WOM’s). Indicou ainda um 

efeito pequeno, porém significativo da VI de valência “e-WOM positivo” sobre a VD 

(F(1,140)=7,415, p=0,007, ηp²=0,050/ Mnegativo =7,11 e D.P=2,13, Mpositivo =8,14 e 

D.P=2,08), sendo assim os e-WOM’s positivos foram considerados mais relevantes. 

Não foi verificado efeito na VI Dificuldade/Facilidade (F(2,140)=0,217, p=0,805  

ηp²=0,003). 

Não foram verificadas diferenças significativas quanto à atenção dada na 

leitura dos e-WOM’s na valência (Negativo versus Positivo) (F(1,140)=2,154, 

p=0,144, ηp²=0,015 / Mnegativo =6,82 e D.P=2,24, Mpositivo =7,47 e D.P=2,17), nem entre os 

grupos de Dificuldade/Facilidade manipulada pelos contrastes (F(2,140)=0,437, 

p=0,647  ηp²=0,006 / MDarkMode:Preto =7,39 e D.P=23; MDarkMode:Cinza =7,13 e D.P=2,19; MDarkMode:Branco 

=6,90 e D.P=2,40). 

4.2.4 Teste de hipóteses 

Para testar a HIPÓTESE 1 (o e-WOM positivo irá aumentar a probabilidade de 

comprar no fornecedor em relação ao e-WOM negativo) foi feito um teste two-way 

Anova. O teste apontou (Levene p=0,025 / F(5,140)=75,323, p<0,001, ηp²=0,729), um 

efeito significativo forte das VI’s sobre a VD “Probabilidade de comprar na loja”. 

Mostrou também um efeito forte significativo na valência dos e-WOM’s 

(F(1,140)=343,868, p<0,001, ηp²=0,711 / Mnegativo =2,33 e D.P=2,10, Mpositivo =8,60 e 

D.P=1,92), no qual, quem viu os e-WOM’s positivos teve maior probabilidade de 

compra, corroborando a hipótese 1. 

Ainda, foi verificado um efeito de interação marginal entre os fatores 

(F(2,140)=2,755, p=0,067, ηp²=0,038). Conforme mostra o gráfico 6 “Probabilidade 

de Compras na loja”, quando o e-WOM era “negativo”, houve diferença significativa 

no grupo “Fundo Preto Letra Cinza” com relação aos outros dois grupos, o que 

identificou-se maior probabilidade de compra (MDarkMode:Preto =1,88 e D.P=1,97; MDarkMode:Cinza 

=3,50 e D.P=2,77; MDarkMode:Branco =2,00 e D.P= 1,41), corroborando a hipótese 4a (quando 

o e-WOM for negativo a disfluência irá aumentar as intenções de compra na loja em 
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relação à Fluência) mas rejeitando a hipótese 4b (quando o e-WOM for positivo a 

disfluência irá diminuir as intenções de compra na loja em relação à Fluência) pois 

não houve variações de probabilidade de compras dentro do e-WOM positivo.  

 
Gráfico 6 - Probabilidade de Comprar na Loja 

 
Fonte: Os autores, 2019. 

 

Para verificar os efeitos na “intenção de usar” o e-WOM, foi utilizada a média 

dos dois itens depois de verificar a confiabilidade geral da escala (Alpha de 

Cronbach = 0,665). Em análise da variável “intenção de usar” (Levene=0,10 / 

F(5,140)=3,839, p=0,003, ηp²=0,121), notou-se um efeito na valência, conforme 

mostra o gráfico 7 “Intenção de Usar o e-WOM”, em que quem viu o e-WOM positivo 

teve maior intenção de usar o e-WOM na decisão de compra (F(1,140)=14,746, 

p<0,001, ηp²=0,095 / Mnegativo =6,86 e D.P=2,44, Mpositivo =8,25 e D.P=1,77), mas sem 

diferenças entre os grupos facilidade/dificuldade manipulados (F(2,140)=0,775, 

p=0,463  ηp²=0,011/ MDarkMode:Preto  =7,32 e D.P=2,37; MDarkMode:Cinza =7,90 e D.P=1,88; MDarkMode:Branco 

=7,53 e D.P=2,36) rejeitando a parte final da hipótese 3, pois a (dis)fluência não 

afetou a intenção de usar os e-WOM’s.  O efeito da valência corrobora com a 

percepção de relevância, provavelmente por ser uma marca que não conhecem. 

Ainda, não foi verificada uma interação entre os grupos para esta variável 

dependente (F(2,140)=1,069, p=0,346, ηp²=0,015).  
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Gráfico 7 - Intenção de Usar o e-WOM 

 
Fonte: Os autores, 2019. 

  

Para verificar a primeira parte HIPÓTESE 3 (efeitos da Disfluência na 

credibilidade e qualidade de argumentação percebida dos e-WOM’s) foi analisado 

primeiro os efeitos na “credibilidade percebida” e depois na “qualidade de 

argumentação”. 

Para verificar os efeitos na “credibilidade percebida” do e-WOM, foi utilizada a 

média dos três itens depois de verificar a confiabilidade geral da escala (Alpha de 

Cronbach = 0,771). Em análise da variável “Credibilidade Percebida” (Levene 

p=0,250 / F(5,140)=3,424, p=0,006, ηp²=0,109), também identificou-se um efeito 

apenas sobre a valência, em que o e-WOM positivo foi visto com maior credibilidade 

de forma geral (F(1,140)=13,898, p<0,001, ηp²=0,090 / Mnegativo =6,40 e D.P=1,97, Mpositivo 

=7,62 e D.P=1,76). Foi rejeitada a hipótese 3 quanto à credibilidade percebida, pois 

não houve efeito entre os grupos facilidade/dificuldade manipulados 

(F(2,140)=0,548, p=0,579  ηp²=0,008 / MDarkMode:Preto  =6,91 e D.P=2,05; MDarkMode:Cinza =7,33 e 

D.P=1,63; MDarkMode:Branco =6,86 e D.P=2,10) e sem interação dos fatores (F(2,140)=0,346, 

p=0,708, ηp²=0,005) conforme mostra o gráfico 8 “Credibilidade Percebida”. 
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Gráfico 8 - Credibilidade Percebida 

 
Fonte: Os autores, 2019. 

  

 Para verificar os efeitos na “qualidade de argumentação percebida” do e-

WOM, foi utilizada a média dos três itens depois de verificar a confiabilidade geral da 

escala (Alpha de Cronbach = 0,833). A variável “Qualidade de Argumentação” 

(Levene p=0,389 / F(5,140)=3,107, p=0,011, ηp²=0,100) também apresentou 

significância apenas na valência, com efeito geral no e-WOM positivo, considerado 

com maior qualidade de argumentação (F(1,140)=12,583, p=0,001, ηp²=0,082 / Mnegativo 

=6,26 e D.P=2,20, Mpositivo =7,48 e D.P=1,90) vide gráfico 9 “Qualidade de 

Argumentação”, sem efeito nos grupos facilidade/dificuldade manipulados 

(F(2,140)=0,250, p=0,779  ηp²=0,004 / MDarkMode:Preto =6,98 e D.P=2,12; MDarkMode:Cinza =6,74 e 

D.P=1,91; MDarkMode:Branco =6,86 e D.P=2,35) e sem efeito de interação (F(2,140)=1,082, 

p=0,342, ηp²=0,015), desta forma também rejeitou-se a hipótese 3 em relação à 

qualidade de argumentação pois o tipo de contraste (fundos e letras) e tampouco a 

interação produziu efeitos.  
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Gráfico 9 - Qualidade de Argumentação 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

  

 Para testar a HIPÓTESE 2 (quanto maior a credibilidade e qualidade 

percebida no e-WOM,  maior será a probabilidade de usar e-WOM nas decisões) foi 

feita uma análise de correlação entre estas variáveis. Foi verificado que, quanto 

maior a credibilidade e quanto maior a qualidade de argumentação percebida maior 

era a intenção de usar o e-WOM, corroborando a hipótese 2.  Em análise das 

variáveis dependentes, foi verificado que existe uma correlação significativa 

moderada conforme pode ser visto na Tabela 1 - Correlação, em que quanto maior a 

confiabilidade (β=0,546 p<0,001), a credibilidade percebida (β=0,546 p<0,001) e a 

qualidade de argumentação (β=0,495 p<0,001), maior será a intenção de usar o e-

WOM no processo de decisão de compra. 
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Tabela 1 - Correlação 

MDintusarewom MDcredibilidade MDqualiargumentacao

Person 

Correlation 1 0,562** 0,492**

Sig. (2-

tailed) 0,000 0,000

N 146 146 146

Person 

Correlation 0,562** 1 0,716**

Sig. (2-

tailed) 0,000 0,000

N 146 146 146

Person 

Correlation 0,492** 0,716** 1

Sig. (2-

tailed) 0,000 0,000

N 146 146 146

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

MDintusarewom

MDcredibilidade

MDqualiargument

acao

 

Fonte: Os autores 

 

Uma análise adicional dentro dos grupos de valência dos e-WOM’s 

demonstrou não haver correlação significativa entre probabilidade de compra com a 

intenção de usar o e-WOM (r=-0,064 p=0,592), a credibilidade percebida (r=0,057 

p=0,629) e tampouco entre com a qualidade de argumentação (r=-0,007 p=0,950).  

Entretanto, dentro do grupo que viu os e-WOM’s de valência positiva houve 

correlação significativa da probabilidade de compra e a intenção de usar o e-WOM 

(r=0,627 p<0,001), com a credibilidade percebida (r=0,537 p<0,001) e com a 

qualidade de argumentação (r=0,469 p<0,001). 
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5 DISCUSSÕES E CONCLUSÃO 

Verificou-se a afirmação das duas primeiras hipóteses de estudo, da primeira, 

a respeito da probabilidade de compra, ficou evidente que sob exposição de e-

WOM’s predominantemente positivos a probabilidade de compra com a loja fictícia 

citada aumentava. E que sob exposição de comentários negativos, é possível notar 

que essa mesma intenção de comprar com esse fornecer reduz. A hipótese 4b foi 

rejeitada pois os resultados apontaram que quando positivos, os e-WOM’s não 

sofrerem efeitos da disfluência, as intenções de compra para esse caso não se 

alteraram. 

Para a hipótese 4a também se confirmou a teoria a respeito da disfluência no 

caso do grupo “DarkMode:Cinza” (Fundo Preto e Letra Cinza) onde, em caso de 

comentários negativos, houve um aumento marginal na probabilidade de compra. De 

forma prática, por mais trivial que isso possa parecer, nota-se que lojas on-line que 

possuem mais comentários positivos que negativos se inclinam a passar a seus 

clientes uma imagem mais positiva. Logo, preocupar-se com o tratamento de 

possíveis problemas de forma adequada e eficiente, com foco na percepção positiva 

do cliente é uma estratégia recomendada. Além disso, para os casos em que houver 

comentários negativos, se apresentados por meio de disfluência cognitiva, é 

possível reduzir impactos desfavoráveis. 

A busca por informações, um dos passos no processo de decisão de compra, 

se reflete e fundamenta a segunda hipótese, a respeito da credibilidade e qualidade 

dos e-WOM’s sobre a intenção de compra. Com isso pode-se perceber que além de 

importantes nesse processo, os e-WOM’s que são percebidos com maior clareza, 

objetividade e boa argumentação (ainda que não resultantes diretos da manipulação 

aqui), resultam em uma melhor percepção de credibilidade e confiança e em 

decorrência disso, melhoram a intenção de compra no fornecedor ou lojista 

específico. 

Apesar da teoria de Alter e Oppenheimer (2009) conter análises a respeito da 

disfluência por meio de contraste que geraram a terceira hipótese deste estudo, ela 

foi rejeitada devido a (dis)fluência (Dificuldade/Facilidade) não ter apresentado efeito 

nem interação significativa entre os grupos, tampouco apresentou efeitos sobre a 

credibilidade percebida e qualidade de argumentação. Estes resultados díspares 

podem ser resultado da falta de controle da amostra quanto ao pré-requisito de 
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efetuar compras on-line, tampouco de já ter efetuado compras de livros (objeto da 

descrição dos e-WOM’s apresentados e principal produto da loja, visto que o nome 

dado era de uma livraria). Outro possível fator que pode ter afetado os resultados é 

o fato de a loja ser fictícia e assim, não conhecida, e devido a isso, não apresentar 

ao leitor e respondente credibilidade suficiente para que o efeito seja significativo. 

Ainda assim, é possível verificar que os efeitos de valência e de (dis)fluência 

sobre os e-WOM’s implicam diretamente na intenção de compra já que, no caso do 

e-WOM negativo apresentado em “DarkMode:Cinza” (Fundo Preto e Letra Cinza), 

houve uma maior probabilidade de compra em relação a textos mais fáceis de ler - 

ainda que uma intenção menor que os e-WOM’s positivos. Logo, com a implantação 

dos sistemas operacionais de smartphones com dark mode, na etapa de busca de 

informações, os comentários que por algum motivo tiverem aspectos negativos, 

poderão não resultar em tanto prejuízo de imagem às lojas on-line se vistos nesse 

contraste e isso pode significar uma mudança significativa na metodologia de 

consumo na web. 

Conclui-se também que, para esta amostra, a intenção de usar o boca-a-boca 

aumenta ou diminui de acordo com a valência do e-WOM, quem viu positivo tem 

mais intenção de usar, o que corrobora com a percepção de relevância, 

provavelmente por ser uma marca que não conhecem. Em conjunto a isso, as 

alterações dos sistemas operacionais dos smartphones para o dark mode, com o 

objetivo de reduzir o consumo de baterias pode influenciar e desenvolver um novo 

modelo de consumo, afetado pela percepção de relevância e do aumento da 

atenção em decorrência da disfluência cognitiva aplicada nesses casos. 

Esse estudo, ainda que muito primariamente, pode representar o início de 

uma sequência de estudos a respeito do consumo on-line em lojas que se utilizem 

de cores predominantemente escuras em suas plataformas. Sugere-se para estudos 

futuros, a utilização de lojas reais a fim de identificar se a (dis)fluência tem um efeito 

moderador forte sobre a intenção de compra na loja específica e ainda que sejam 

aplicados filtros de pré-requisitos aos respondentes com o objetivo de restringir a 

amostra apenas à indivíduos que já tenham realizado compras na web, 

preferencialmente em períodos recentes e se for o caso, já tenham comprado 

produtos específicos, a serem definidos, como possíveis complementos de estudos.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO TESTE PRELIMINAR 

Bloco 1 - Introdução 

Página 1 - Bloco 1 

Prezados,  

Contamos com a sua participação numa pesquisa dos alunos de marketing da 

PUCPR, sobre receitas de bolos que você encontra na internet. 

Serão apresentadas algumas perguntas sobre as receitas lidas. A pesquisa dura 

aproximadamente 5 minutos. 

Pedimos que respondam o questionário até o final para validação das suas 

respostas. 

Por gentileza, leia o parágrafo a seguir e caso esteja de acordo siga com a 

pesquisa.    

"Eu estou ciente do propósito deste estudo. Compreendo que a participação no 

mesmo é voluntária, que posso parar de responder a qualquer momento, que 

minhas respostas serão totalmente confidenciais e somente serão utilizadas para 

fins acadêmicos." 

Página 2 - Bloco 1 

- Você costuma cozinhar? 

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

- Se sim, com que frequência você costuma cozinhar? 

(  ) Todos os dias, sou o principal cozinheiro da minha casa.  

(  ) As vezes, cozinho com pouca frequência  

(  ) Não cozinho  

 

- Você gosta de fazer bolos? 

(  ) Sim  

(  ) Não  

- Você costuma fazer bolos? 
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(  ) Sim  

(  ) Não  

 

Página 3 - Bloco 1 

- Onde você geralmente busca novas receitas? 

[  ] Livros e revistas de receita  

[  ] Internet  

[  ] Procuro perguntar à conhecidos  

[  ] Programas de TV  

[  ] Não cozinho/Não busco  

 

- Na internet, você geralmente procura receitas que: 

[  ] São fáceis de fazer  

[  ] Têm bons comentários  

[  ] São menos complexas  

[  ] Usam os ingredientes que tenho  

[  ] São indicadas por pessoas famosas  

 

- Com que frequência você procura receitas na internet? 

(  ) Sempre que vou fazer algo novo  

(  ) Quando vejo o bolo em algum lugar e fico curioso em como fazer  

(  ) Não costumo buscar por esse meio  

 

Página 4 

- Agora vamos mostrar algumas receitas usualmente vistas na internet. 

Leia elas e em seguida responda algumas perguntas simples sobre elas. 

Bloco 2 - Receita 1  

Página 1 - Bloco 2 
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Figura 2 – Receita 1 

 

Fonte: Os autores 

 

Página 2 - Bloco 2 

- Qual o principal ingrediente da receita que você acabou de ler? 

(  ) CHOCOLATE 

(  ) CENOURA  

(  ) FUBÁ  

 

- A respeito da leitura, responda o quanto você considerou fácil ou difícil ler o texto 

da receita. Considere 1 para "Muito Difícil de Ler" e 7 para "Muito Fácil de Ler". 

 

Bloco 3 - Receita 2 

Página 1 - Bloco 3 
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Figura 3 – Receita 3 

 

Fonte: Os autores 

 

Página 2 - Bloco 3 

- Qual o principal ingrediente da receita que você acabou de ler? 

(  ) CHOCOLATE  

(  ) CENOURA  

(  ) FUBÁ  

 

- A respeito da leitura, responda o quanto você considerou fácil ou difícil ler o texto 

da receita. Considere 1 para "Muito Difícil de Ler" e 7 para "Muito Fácil de Ler". 

Bloco 4 - Receita 3 

Página 1 - Bloco 4 

Figura 4 – Receita 3 

Fonte: Os autores 
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Página 2 - Bloco 4 

- Qual o principal ingrediente da receita que você acabou de ler? 

(  ) MANDIOCA 

(  ) CENOURA  

(  ) FUBÁ  

 

- A respeito da leitura, responda o quanto você considerou fácil ou difícil ler o texto 

da receita. Considere 1 para "Muito Difícil de Ler" e 7 para "Muito Fácil de Ler". 

 

Bloco 5 - intro e perfil básico 

Página 1 - Bloco 5 

Agora algumas perguntas básicas para saber seu perfil demográfico. 

- Seu sexo: 

(  ) Masculino  

(  ) Feminino  

 

- Estado civil: 

(  ) Solteiro(a)  

(  ) Casado(a)   

(  ) Vive junto(a)   

(  ) Separado(a)   

(  ) Divorciado(a)   

(  ) Não desejo informar   

 

- Idade: 

(Clique e mova o cursor. Se necessário, coloque o cursor em pontos intermediários). 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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- Informe abaixo o seu grau de escolaridade. 

(  ) Ensino Fundamental Incompleto (1º grau)  

(  ) Ensino Fundamental Completo (1º grau)  

(  ) Ensino Médio Incompleto (2º grau)  

(  ) Ensino Médio Completo (2º grau)  

(  ) Ensino Superior Incompleto  

(  ) Ensino Superior Completo  

 

Bloco 6 - Final e agradecimentos 

Página 1 - Bloco 6 

Nossa pesquisa chegou ao fim, agradecemos muito sua resposta!! 

- Se tiver algum comentário, por favor nos escreva no campo abaixo: 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DO EXPERIMENTO FINAL 

 

Bloco 1 - Introdução 

Página 1 - Bloco 1 

Prezados,  

Contamos com a sua participação numa pesquisa dos alunos de marketing da 

PUCPR, sobre as compras online. 

Serão apresentadas algumas perguntas sobre a prestação de serviços. A pesquisa 

dura aproximadamente 5 minutos, e não existem respostas certas ou erradas 

(apenas responda o melhor que puder).    

Por gentileza, leia o parágrafo a seguir e caso esteja de acordo siga com a 

pesquisa.   

"Eu estou ciente do propósito deste estudo. Compreendo que a participação no 

mesmo é voluntária, que posso parar de responder a qualquer momento, que 

minhas respostas serão totalmente confidenciais e somente serão utilizadas para 

fins acadêmicos."  

Bloco 2 - Direcionamento 

Página 1 - Bloco 2 

Clique Aqui Para Continuar 

Obs1: Ao clicar o respondente era direcionado para uma das manipulações de 

contraste 

Obs2: A partir deste ponto toda a pesquisa era respondida pelo respondente em um 

único contraste a ser apresentado de forma aleatória pelo Qualtrics. As questões e 

suas respectivas ordens de apresentação eram a mesma em todos os cenários. 

Bloco 3 - Intro e perfil básico 

Página 1 - Bloco 3 

Primeiro queremos saber um pouquinho sobre você. 
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-Seu sexo: 

(  ) Masculino  

(  ) Feminino  

 

-Estado civil: 

(  ) Solteiro(a)  

(  ) Casado(a)   

(  ) Vive junto(a)   

(  ) Separado(a)   

(  ) Divorciado(a)   

(  ) Não desejo informar   

 

-Idade: 

(Clique e mova o cursor. Se necessário, coloque o cursor em pontos intermediários). 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

-Informe abaixo o valor aproximado de sua renda familiar bruta (a renda de todos 

que trabalham em sua residência): 

(  ) Até R$2.000,00  

(  ) R$2.000,00 até 4.000,00  

(  ) R$4.000,01 até 6.000,00  

(  ) R$6.000,01 até 8.000,00  

(  ) Acima de 8.000,00  

(  ) Não desejo informar  

 

Bloco 4 - explicações 

Página 1 - Bloco 4 

“Imagine que você estava procurando um livro e, antes de fechar a compra, decidiu 

procurar informações a respeito da loja na internet. 

 

Desta forma, leia o comentário a seguir com atenção pois as informações nele serão 

importantes para responder o restante do questionário. 
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Clique em >> para iniciar” 

 

Bloco 5 - e-WOM 

Obs: Neste bloco o respondente era exposto à apenas um dos e-WOM’s positivo ou 

negativo 

Página 1 - Bloco 5 

(e-WOM negativo apresentado ao respondente)  

“Olá, comprei um livro de nome "Caroline" na versão de colecionador, com 

capa dura e maior, no site da Livrarias O Fundador. Porém, quando recebi o pedido, 

percebi que na verdade era a versão econômica, com as páginas de folhas mais 

simples, sem capa dura e menor. Entrei no site da loja através do chat para avisar e 

procurar resolver, mas a atendente falou que o produto chegou de acordo com o 

pedido e valor pago, em seguida me mandou um link mostrando o livro em capa 

dura (que era o que eu comprei) porém com um valor bem maior. Ou seja, ela não 

entendeu minha reclamação, não é que eu não havia gostado da qualidade, eu 

simplesmente não recebi o livro com a qualidade que comprei. Se eles erraram na 

hora de colocar o preço, a culpa não é minha. 

Depois de insistir muito, ela me disse que falou com o pessoal e que houve 

sim um problema no site com a precificação e com o produto e que fariam a minha 

troca. Ela não me passou muita credibilidade mas tudo bem, seguimos com as 

orientações de troca. Ela falou que eu receberia um e-mail com os códigos do 

correio para reenvio do produto que veio errado e então encerramos o atendimento. 

Por fim, depois desse péssimo atendimento, meu pedido está atrasado, 

fazem 10 dias que estou aguardando e nada. Já liguei na central pedindo o código 

de rastreio, porém me informaram que esse código não existe e ninguém resolve 

nada.” 

 

(e-WOM positivo apresentado ao respondente) 

“Olá, comprei um livro de nome "Caroline" na versão de colecionador, com 

capa dura e maior, no site da Livrarias O Fundador. Porém, quando recebi o pedido, 

percebi que na verdade era a versão econômica, com as páginas de folhas mais 
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simples, sem capa dura e menor. Entrei no site da loja através do chat para avisar e 

procurar resolver, mas a atendente falou que o produto chegou de acordo com o 

pedido e valor pago, em seguida me mandou um link mostrando o livro em capa 

dura (que era o que pensei ter comprado) porém com um valor semelhante mas 

acima do meu. Ou seja, ela entendeu meu problema onde na verdade eu havia feito 

a compra de forma incorreta e me deu opção de realizar a troca pagando apenas a 

diferença. 

Enquanto eu a aguardava para realizar os procedimentos do processo de 

troca, a atendente me informou que falou com o pessoal a respeito de minha 

coleção e que diante disso eles assumiriam o prejuízo da compra, realizando a troca 

dos meus livros sem a necessidade do pagamento da diferença para a versão do 

livro que eu queria. Ela falou que eu receberia um e-mail com os códigos do correio 

para reenvio do produto que recebi e após receber o e-mail, encerramos o 

atendimento. 

Por fim, depois desse excelente atendimento, meu pedido chegou, fazem 10 

dias que estou desfrutando de uma leitura maravilhosa. Já liguei na central 

agradecendo pelo atendimento prestado e afirmando que continuarei comprando 

com a loja.” 

Bloco 6 - dependentes e mediadoras 

Página 1 - Bloco 6 

Pensando que você precisa de um produto que a loja Livrarias O Fundador vende, 

qual a probabilidade de você comprar com esta empresa? 

Considere 1 para "Nenhuma Possibilidade" e 10 para "Total Possibilidade" 

 

Página 2 - Bloco 6 

A partir do comentário feito pelo consumidor e postada na internet (chamado de  

"Boca-a-Boca On-line"), analise as afirmações a seguir e marque se Concorda ou 

Discorda delas: 
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"Vou utilizar essas informações do boca-a-boca sobre a empresa Livrarias O 

Fundador em uma decisão de compra nela." 

  

"Estas informações doboca-a-boca afetarão crucialmente minha decisão de compra 

na loja Livrarias O Fundador" 

 

Página 3 - Bloco 6 

Considerando o comentário que você leu, indique qual sua concordância com as 

afirmações abaixo: 

"Eu acredito que o comentário on-line que eu vi sobre a loja Livrarias O Fundador é 

uma fonte CONFIÁVEL de informação" 

 

 

"Eu acredito que o comentário on-line que eu vi sobre a loja Livrarias O Fundador é 

uma fonte IMPORTANTE de informação" 

 

 

"Eu acredito que o comentário on-line que eu vi sobre a loja Livrarias O Fundador é 

escrito com RESPONSABILIDADE" 
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Página 4 - Bloco 6 

Considerando o comentário on-line contido no texto que você leu, indique qual sua 

concordância com as afirmações abaixo. 

"Este comentário on-line sobre a loja Livrarias O Fundador apresenta argumentos 

sólidos" 

 

 

"Este comentário on-line sobre a loja Livrarias O Fundador é digno de confiança" 

 

 

"Este comentário on-line sobre a loja Livrarias O Fundador fornece fatos para 

embasar sua posição" 

 

 

Bloco 7 - Verificação 

Página 1 - Bloco 7 

Você considera que o problema apresentado foi resolvido? 

(  ) Sim, totalmente  

(  ) Sim, porém parcialmente  
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(  ) Não foi resolvido  

 

De acordo com o texto apresentado, como você considera que esse problema foi 

resolvido? 

(  ) Com muita atenção e eficiência  

(  ) Sem muita atenção e sem eficiência  

(  ) Com muita atenção e pouca eficiência  

(  ) Sem muita atenção e com eficiência  

(  ) O problema não foi resolvido  

 

De acordo com o texto apresentado e em uma escala de 1 a 10, como você 

considera que ficou a satisfação do cliente após esse atendimento? 

Considere 1 para "Muito insatisfeito" e 10 para "Muito satisfeito" 

 

Página 2 - Bloco 7 

Qual foi o principal problema apresentado nessa situação? 

(  ) Atraso  

(  ) Preço  

(  ) Atendimento  

(  ) Pedido que veio errado  

(  ) Pedido não entregue  

(  ) Reembolso  

 

Qual era o nome do livro comprado pela pessoa que escreveu o comentário na loja 

Livrarias O Fundador? 

(  ) Coraline  

(  ) Caroline  

(  ) Coralina  

(  ) Carolina  
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Respectivamente qual era a versão que a pessoa queria comprar? E qual foi a 

versão recebida 

(  ) Queria capa dura, veio econômica  

(  ) Queria versão econômica, veio versão colecionador  

(  ) Queria versão luxo, veio versão econômica  

(  ) Queria versão colecionador, veio versão econômica  

 

Bloco 8 - checagens 

Página 1 - Bloco 8 

O quanto você considerou difícil ler o comentário solicitado sobre compra na loja 

online Livrarias O Fundador? 

 

De forma geral, qual era a predominância do comentário apresentado sobre a loja 

Livrarias O Fundador? 

 

De forma geral, você leu o comentário de que forma? 

 

Página 2 - Bloco 8 

De forma geral, como você considerou o comentário? 
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O quanto você considerou difícil ler o textos do comentário solicitado sobre compra 

na loja online Livrarias O Fundador, em relação ao contraste entre o fundo e a cor 

das letras? 

 

 

Bloco 9 - Conhecimento prévio marca O Fundador 

Página 1 - Bloco 9 

Considerando os conhecimentos que já tinha antes desta pesquisa, quanto você 

considera que já conhecia a respeito da loja Livrarias O Fundador? 

 

Até antes desta pesquisa, qual era a sua percepção em relação a prestação de 

serviços feita pela lojas online das Livrarias O Fundador? 

 

Você faz (ou já fez) compras através do site das Livrarias O Fundador? 

 

Em algum momento, já leu os comentários online (reviews) antes de comprar? 

(  ) Sim  

(  ) Não  
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Página 2 - Bloco 9 

Você participou de alguma pesquisa similar a esta nos  últimos 6 meses? (sobre 

comentários de alguma empresa com este tipo de apresentação ou perguntas?) 

(  ) Não  

(  ) SIM  

 

Por favor, descreva de forma geral como era essa pesquisa. 

 

 

Página 3 - Bloco 9 

Agradecemos a sua participação nas pesquisas! 

Não se preocupe se não conseguiu lembrar de algo ao responder, mesmo assim 

você está participando do sorteio! 

Para encerrá-la clique em >> abaixo. 

Se tiver qualquer comentário sobre a pesquisa, por favor, nos escreva no campo 

abaixo: 

 

 

 

 

 


