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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa investigou se a utilização das mídias sociais, em particular, o 

Twitter promovem lealdade do cliente para com a empresa. Para tanto foi organizado um 

constructo teórico, que apresentou o encadeamento de conceitos baseado na literatura 

revisada. Com o objetivo de examinar a consistência da relação proposta, esta investigação 

determinou como metodologia, uma triangulação de pesquisas qualitativas e quantitativas. A 

primeira fase foi a realização de uma survey, que analisou a questão da fidelidade dos 

usuários ao Twitter. Em seguida, foi realizada uma pesquisa documental, na qual foram 

reunidos e analisados os conteúdos dos perfis de Twitter das empresas escolhidas (Microsoft, 

Intel, Google e IBM). O resultado esperado para esta pesquisa de campo era a confirmação do 

constructo teórico. A contribuição que essa dissertação produziu foi o desenvolvimento de um 

modelo de lealdade, baseado na utilização do Twitter. Inicialmente apresenta-se o primeiro 

capítulo com uma introdução a pesquisa, o problema, o objetivo, s hipóteses e justificativas 

do estudo. O segundo capítulo consiste na revisão teórica, na qual são apresentadas as 

seguintes variáveis: mídias sociais, interatividade, relacionamento e lealdade, concluindo com 

a apresentação de um constructo teórico desenvolvido com base na literatura reunida. O 

terceiro capítulo descreveu a metodologia escolhida, uma na triangulação para a pesquisa de 

campo. Apresentou-se a justificativa do estudo e as escolhas epistemológicas feitas pela 

autora. O quarto capítulo exibe a análise e interpretação dos dados das pesquisas quantitativas 

e qualitativas. Na seqüência, o quinto capítulo apresenta as considerações finais, e o sexto 

capítulo apresenta as limitações da pesquisa e sugestões para o avanço da mesma. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

 

As mídias sociais revelam-se como novo instrumento para criar, consolidar e 

estabelecer relacionamento com clientes, por meio da interatividade que ela proporciona. Esse 

tema têm sido discutido desde 2003 em revistas como a RCN e por autores como Kajan 

(2009) e Brzozowski, Sandholm e Hogg (2009).  

O relacionamento digital tornou-se importante para as empresas, pois, auxiliam na 

redução dos custos de transação, eliminando intermediários, uma vez que as mídias sociais 

permitem a comunicação direta com o cliente. Dessa maneira a empresa tem a possibilidade 

de melhor adequar suas ofertas às necessidades dos clientes (REBER e FOSDICK, 2005). 

Nesse sentido, faz-se interessante compreender o escopo no qual as mídias sociais 

estão inseridas para que o entendimento de sua aplicação tenha como consequência aumentar 

o retorno sobre o investimento feito pela empresa. Deve-se analisar, portanto as ferramentas 

de mídias sociais no desenvolvimento de relacionamento e lealdade de clientes e potenciais 

clientes (REBER e FOSDICK, 2005).  

A vantagem na utilização das mídias sociais está na diminuição de custos de 

divulgação, liberdade sobre como e quando os comunicados e/ou anúncios serão realizados, 

interação do cliente com a empresa, eliminação de propagandas invasivas, já que o receptor 

decide se quer ou não receber a mensagem da empresa, o que vem sendo chamado de 

propaganda permissiva (LLOYD-MARTIN, 2009). Esse meio inclui comunidades digitais 

mantidas pela empresa, como blogs, Twitter, Facebook e LinkedIn, com o fim de divulgar 

novos produtos e serviços, seminários, cursos, eventos, lançamentos e o que mais a empresa 

considerar relevante.  

Esse novo meio de comunicação, as redes sociais, possibilita que o cliente pergunte 

diretamente, esclareça dúvidas, reclame, peça auxílio técnico e o que mais ele julgue 

necessário. Essa ponte pode ser construída de ambos os lados, porém a empresa que se 

adiantar nesse campo poderá arregimentar seus clientes em torno de si, iniciar o 

relacionamento com um cliente potencial ou melhorá-lo no caso de quem já é cliente. Por 

meio das mídias sociais a empresa também pode monitorar o que é dito sobre ela, como ela é 

vista pelo seu público, o que ele deseja e então adequar sua oferta de acordo com objetivos 

previamente estabelecidos, mesclando-os com as informações produzidas pelo seu próprio 

público alvo (REBER e FOSDICK, 2005). 
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O ponto chave na questão do relacionamento com cliente é que a empresa tem a 

chance de aumentar sua retenção e gerar lealdade. Conquistar um cliente é um processo longo 

e trabalhoso e a sua retenção acontece no pós venda, onde os produtos e serviços prestados 

irão de fato demonstrar se atendem as necessidades do cliente e desenvolver no mesmo um 

senso de dependência, afetividade e finalmente lealdade (MORGAN e HUNT, 1994). 

Assim, esta pesquisa se propõe a verificar o quanto a utilização das mídias sociais 

contribui nas relações entre cliente e empresa e por consequência  se promovem lealdade à 

marca e seus produtos. O capítulo seguinte realizou uma revisão teórica das mídias sociais, 

interação, relacionamento e lealdade. O terceiro capítulo apresenta as escolhas metodológicas 

da presente pesquisa, bem como os procedimento aplicados. O quarto capítulo apresenta os 

resultados da pesquisa de campo e em seguida, têm-se o quinto capítulo com as considerações 

finais da autora. Finaliza-se o estudo com as limitações e sugestões de avanços para o tema 

abordado. 

 

 

1.1 PROBLEMA 
 

 

O estudo da utilização das mídias sociais é um campo fundamental a ser analisado, 

uma vez que, desde 2007, as empresas perceberam que a comunicação digital poderia 

incrementar seus pontos de contatos com os clientes. Para fins de relacionamento, as mídias 

sociais começaram a ser construídas por redes de blogs, criados pelas empresas e escrito por 

seus próprios funcionários, redes sociais como LinkedIn e Facebook e, mais recentemente 

(2008) o Twitter (REBER e FOSDICK, 2005). 

Os blogs foram criados no intuito de deixar o cliente saber no que as empresas 

estavam trabalhando no momento, quais seriam as novidades e tendências em suas área e 

proporcionaram a possibilidade do aprofundamento de discussões (REBER e FOSDICK, 

2005).  

O Twitter por sua vez, apesar de mais superficial por permitir apenas 140 caracteres 

por mensagem, trouxe agilidade e a possibilidade de interação mais rápida entre empresa e 

cliente (LLOYD-MARTIN, 2009). 

Esse estudo analisa as variáveis mídias sociais, interação, relacionamento e lealdade 

considerada nessa pesquisa a definição de Oliver (1999) como “apego ou profundo 
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comprometimento a um produto, serviço, marca ou organização”. Dessa maneira relacionou-

se os campos de conhecimento citados para entender o papel do Twitter enquanto agente na 

promoção da lealdade entre clientes e empresa. 

Assim o problema a ser respondido por essa pesquisa é: 

O Twitter contribui para a promoção da lealdade do cliente para com a empresa? 

 

 

1.2 OBJETIVO 

 

 

A utilização das mídias sociais na promoçnao da lealdade é uma área crítica de estudo 

desde que, a partir de 2008 a utilização da internet para esse fim pelas empresas aumentou 

70%. Esses meios são utilizados para realização de pesquisas, venda de produtos e serviços, 

comunicação entre clientes e empresa, além de divulgação. Pesquisadores como Reber e 

Fosdick, (2005) concordam que existem resultados eficientes e significativos no 

desenvolvimento do relacionamento online quando se comparam estes a modelos tradicionais 

de encontros pessoais, correspondência e telefone. 

De acordo com Oliver (1999) e Dick e Basu (1994), antecedentes cognitivos, afetivos 

e conativos que levam ao controle de ação, ou seja, a recompra propriamente dita, são 

elementos fundamentais na consolidação da lealdade do cliente. As ferramentas de mídia 

social vieram fortalecer o arsenal de mecanismos utilizados pelas empresas para consolidar 

relacionamentos e promover a lealdade. (REBER e FOSDICK, 2005).  

Nesse sentido essa pesquisa se propõe a investigar se à lealdade a mídia social Twitter 

auxilia na promoção da lealdade que, como mencionado acima é um constructo formado por 

antecedentes cognitivos, afetivos, conativos e de controle de ação.  

 

Desta feita o objetivo desta pesquisa é: 

Investigar se o Twitter contribui para a promoção da lealdade do cliente para com empresa.  
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1.3 HIPÓTESE 

 

 

A presente pesquisa investiga se o Twitter contribui para a promoção de lealdade, por 

meio de uma revisão teórica e pesquisa de campo. Para tanto, se pautou nas hipóteses abaixo, 

que se iniciam na mídia social a ser analisada, o Twitter, uma ferramenta com potencial de 

estabelecimento de interação e lealdade entre clientes e empresa. Dessa maneira apresentam-

se as seguintes hipóteses: 

H1 - Usuários do Twitter são leais à mídia social Twitter. 

A H1 se utiliza de uma survey para identificar o nível da lealdade existente entre 

usuários e o Twitter por meio da aplicação de questionários eletrônicos.  

H2 - Os usuários do Twitter estendem sua lealdade às paginas de Twitter de empresa. 

 A H2 é explicada por meio de uma pesquisa documental do perfil de quatro emrpesas 

da área de tecnologia, Microsoft, Google, IBM e Intel. 

H3a - Antecedentes cognitivos, conativos, afetivos e de ação levam a lealdade à empresa.  

Segundo resultados de pesquisas realizadas por Dick e Basu (1994), Oliver e Swan 

(1989), o conceito que completa o constructo é a lealdade que apresenta antecedentes 

cognitivos, afetivos, conativos e de ação que em equilíbrio promovem atitude positiva em 

relação à empresa, aumenta os níveis de intenção de compra ou recompra, recomendação, 

atitude positiva em relação a empresa e satisfação com o desempenho dos produtos. Dessa 

maneira tem-se a primeira parte da terceira hipótese. 

H3b - A lealdade à página do Twitter das empresas reforça a lealdade 

A presente pesquisa se utiliza novamente da pesquisa qualitativa para explicar a H3b. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

 

Esta pesquisa justifica-se para três públicos de interesse a saber: estudantes, 

pesquisadores e empresários.  

Em relação aos empresários, essa pesquisa é relevante porque investiga um dos meios de 

comunicação digital, o Twitter, que possibilita o estabelecimento de relacionamento com 

clientes e tem o potencial de promover lealdade para com os mesmos. Os dados providos por 
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esse estudo não só apresentam o perfil do usuário do Twitter, como também o que eles 

consideram importante em relação a ferramenta e seus interesses no que diz respeito as 

mensagens veiculadas dos perfis que seguem. Por outro lado, este estudo verificou o modo 

pelo qual as empresas da área de tecnologia se comunicam, ou seja, os tipos de mensagem que 

veiculam, a maneira como o discurso é formulado e os resultados que o Twitter tem potencial 

de oferecer, na comunicação direta com o seguidor. 

Para os pesquisadores, por sua vez, essa pesquisa se justifica porque amplia as teorias de 

lealdade existentes, acrescentando a variável da ferramenta de comunicação digital. 

Verificou-se como o Twitter se comporta dentro dos constructos teóricos previamente 

estabelecidos nesse campo de estudo, para a promoção da lealdade do cliente para com a 

empresa. Essa pesquisa se justifica também, pois a partir das considerações geradas pelos 

dados apresentados, os pesquisadores podem contar com maior número de informações para a 

ampliação dos estudos no campo das mídias sociais e lealdade. 

No que tange aos estudantes, a justificativa para uma pesquisa na área de mídias sociais 

e lealdade é prover conceitos e informações com base em dados estatisticamente verificados, 

além das evidências geradas pela pesquisa qualitativa, que mostra o ponto de vista da empresa 

em suas estratégias de comunicação no campo digital. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1.  APRESENTAÇÃO 

 

 

A revisão teórica da presente pesquisa envolve as variáveis apresentadas no capítulo 

introdutório: Mídia Social, Interação, Relacionamento e Lealdade. O objetivo deste capítulo é 

a contruir um mapa conceitual a partir das variáveis citadas, ao final deste capítulo. 

O subcapítulo 2.2 exibe a apresentação do que se considera mídia social. Realiza-se uma 

perspectiva histórica das mídias sociais e sua evolução. Sendo um meio novo (Twitter) em um 

veículo ainda considerado recente (internet) frente aos outros disponíveis (televisão e rádio) 

essa organização de dados é fundamental no entendimento desta pesquisa. 

A questão da interação, no subcapítulo subsequente (2.3), é definida por Quiring e 

Schweiger, (2008) como a comunicação interpessoal onde os sujeitos comunicam-se 

baseando-se em símbolos e significados e antecede o conceito de relacionamento de 

marketing no mapa conceitual apresentado ao final deste capítulo. Uma vez que a interação 

pode ocorrer via meios que não requerem a presença física das partes, este não é mais 

considerado um critério fundamental para que interação se estabeleça.  

Discute-se se o uso da interatividade é positivo no que diz respeito à efetividade da 

propaganda e no estabelecimento de relacionamento. A questão da interação ser positiva para 

a propaganda, no entanto, neste estudo não tem relevância, uma vez que, a capacidade das 

mídias sociais de promoverem interatividade entre empresa e público é sua razão de ser, ou 

seja, sem interatividade não haveria discussão. Cabe, porém, refletir se a inclusão das mídias 

sociais na  comunicação das empresas impactará positivamente seu público–alvo (BUCY, 

1994). 

No contexto do mercado de trocas entre cliente e empresa (Business to Consumer, B2C) e 

empresa e empresa (Business to Business, B2B), o papel do relacionamento é determinante no 

desenvolvimento da lealdade (ROSS, ANDERSON, E WEITZ, 1997). Tema fundamental, o 

relacionamento de marketing antecede a lealdade é explicado no subcapítulo 2.4. 

Compradores leais demonstram maior probabilidade de se focar em benefícios a longo prazo 

e se engajarem em ações cooperativas que sejam benéficas para ambas as partes (OLIVER, 

1999).  
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A lealdade (sub-capítulo 2.4) é um tema de grande relevância tanto para o mercado B2C 

quanto para o mercado B2B. A retenção de clientes é fundamental para todas as empresas em 

quaisquer tipos de mercado, porém é ainda mais crítica no B2B, uma vez que em geral sua 

base de clientes é menor. No B2B os elementos envolvidos na compra corporativa são 

predominantemente formados por elementos de escolhas racionais, há pouco espaço para 

compras por impulso. Isso ocorre principalmente por conta da natureza dos produtos desse 

mercado, que envolvem extensa pesquisa sobre desempenho e funcionalidades do produto, 

adequação às necessidades da empresa, realizações de pré-testes, treinamento de recursos 

humanos, necessidade de suporte técnico permanente entre outros aspectos. Ou seja, são bens 

duráveis de alto custo de compra e manutenção (ANDERSON e NARUS, 2004).  

Inicia-se esse capítulo com a explanação do conceito de mídias sociais e interatividade 

seguido do relacionamento de marketing e seus componentes para contextualizar a discussão 

e verificar se o Twitter promove a lealdade. Finalmente foi realizada uma verificação dos 

itens que compõe a lealdade e os conceitos utilizados pela literatura para a medição da 

mesma. O capítulo será concluído com a apresentação de um mapa conceitual, no qual as 

mídias sociais são a plataforma da interatividade que leva ao relacionamento, cujos 

componentes quando equilibrados sobre as necessidades do cliente levam a lealdade do 

mesmo para com a empresa. Esse mapa será aberto ao longo do texto entre os componentes 

de relacionamento e lealdade para deixar claro o caminho seguido para o desenvolvimento do 

mesmo. 

 

 

2.2 – MÍDIAS SOCIAIS  

 

 

Para existir comunicação são necessárias duas partes, a que emite e a que recebe. Para 

tanto, precisa-se que exista um meio pela qual a mensagem deixe o emissor e chegue ao 

receptor. A maneira mais primitiva é a pessoal, que se inicia nas tradições orais. Depois da 

comunicação escrita, outros meios, que não só a fala, começaram a ser usados para 

transmissão de mensagens. Desde a carta levada por um mensageiro até o atual short 

messages system (SMS). Ou seja, conforme McLuham (2000) afirma o meio escolhido pelo 

indivíduo para se comunicar é uma extensão dele mesmo, e carrega em si, parte do 

significado da mensagem, portanto o meio já é a mensagem. 
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O crescimento da internet e da Web está revolucionando a comunicação nos negócios. 

Diversas organizações começaram a utilizar a web para estabelecer relacionamento com seus 

clientes. E isso se tornou possível pela evolução da internet.  

No Brasil, segundo dados do IDG NOW, NIELSEN, TERRA e WEBINSIDER (2009) 

eram 64,8 milhões de pessoas utilizando a internet em casa, no trabalho, em lan houses e 

telecentros, 43,7 milhões, considerando somente usuários residenciais, ou seja, 35 em cada 

100 brasileiros têm acesso a rede. Na Rússia são 26% da população, no México e China são 

23% e na Índia 6%. Em relação ao tempo que se passa na internet, o usuário brasileiro fica em 

média 46 horas por mês conectado, mais que norte americanos e japoneses.  

Em dezembro de 2009 a Global Web Index criou um mapa que mostra a penetração e as 

diferente tecnologias sociais nos grandes mercados globais. A pesquisa foi baseada em 

entrevistas com 32 mil usuários em 16 países com o objetivo de apresentar uma perspectiva 

sobre o comportamento do usuário na web e seu envolvimento em mídias sociais no mundo: 
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Figura 1: Penetração de Tecnologias Sociais no Mundo  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
* Número de usuários em milhões 

Fonte: Global Web Index, 2009 
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A figura acima é uma fotografia global do envolvimento ativo em redes sociais na 

internet. Os gráficos mostram a porcentagem das pessoas que estão ativas em cada tipo de 

ferramenta de envolvimento social. O tamanho dos arcos representam o volume da audiência 

em milhões (GLOBAL WEB INDEX, 2009). 

Do ponto de vista sociológico, as mídias sociais podem ser descritas como uma 

mercadoria produzida por meio da ação coletiva mediada por computadores. Por exemplo, no 

caso da Wikipédia, a mercadoria são artigos e a ação coletiva é o processo de co-edição dos 

mesmos. No caso do Facebook, Linkedin e outros a mercadoria é o capital social, medido no 

número e tipos de pessoas ativas na rede social e a ação coletiva é o processo de 

desenvolvimento de perfis individuais e links entre os membros (SMITH, GETOOR, 

BARASH E LAUW, 2008). 

A mídia social se define pela geração e troca de conteúdo por um grupo de pessoas 

com base em suas conexões pela internet. Esse conceito se constroe nas fundações ideológicas 

e tecnológicas da Web 2.0, transformando consumidores de conteúdo em produtores de 

conteúdo, democratizando o conhecimento e a informação. Acredita-se que a mídia social está 

transformando a maneira pela qual as pessoas recebem e compartilham informações, sendo 

seu principal atributo, o alto nível de interatividade, uma vez que, promove conversas com e 

entre usuários. A mídia social oferece oportunidade para que os indivíduos se expressem e se 

conectem sendo que a interatividade proporciona um senso de comunidade que transcende as 

ofertas da mídia tradicional (STASSEN, 2010). 

 De maneira simplificada, a mídia social é um meio aberto para comunicação 

interativa, desenvolvida por indivíduos. Diferente do conceito de rede social, que é uma 

comunidade ou rede de pessoas e não se limita a um só meio, como o Twitter ou o Facebook. 

Pode-se dizer que o grupo de pessoas que gostam de música clássica formam uma rede social, 

mas não quer dizer que estejam presentes somente no Facebook, esta sim uma mídia social. 

Diferente da mídia tradicional que produz e propaga informações e notícias de maneira 

unilateral, a mídia social permite que qualquer um se torne produtor de conteúdo e publique 

na internet (DU-HONG, 2010).  

Esse meio teve um crescimento expressivo desde seu lançamento, porque provê aos 

usuários uma janela que satisfaz o desejo de se expressar e ser reconhecido. Outro motivo é a 

rapidez pela qual se pode obter informações sobre quaisquer assuntos, como acontece, por 

exemplo, com o Twitter. A informação nessa rede social é mostrada por uma linha do tempo 

que é estabelecida de acordo com o que faz sentido ao usuário e não por uma editora. Notícias 
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divulgadas por pessoas que interessam são mais relevantes do que as informações aleatórias 

da mídia de massa. Mais uma razão é que se pode acompanhar a vida das pessoas em quem 

estão interessadas por meio de suas páginas de blogs, Facebook ou Twitter (DU-HONG, 

2010).  

As mídias sociais têm vantagens sobre as tradicionais em relação à rapidez. Usuários 

podem rapidamente criar mensagens e postá-las no Twitter disseminando conteúdo 

imediatamente sem se preocuparem com edições ou prazos. A distribuição também é mais 

rápida porque é feita pelas redes sociais dos usuários, uma espécie de boca a boca digital. A 

diversidade do público também é um ponto positivo na mídia social se comparado a 

tradicional. O conteúdo é transmitido a um público amplo, por exemplo, um link divulgado no 

Twitter transcende nacionalidade, língua e classe social. Outra questão é o custo que é 

praticamente eliminado nas mídias sociais, uma vez que a distribuição de notícias não 

necessita de estrutura como a mídia tradicional. A maioria das mídias sociais é livre de custos 

e as notícias trafegam sem precisar de intermediários (DU-HONG, 2010).  

Diferentemente da mídia tradicional de comunicação unilateral, os relacionamentos 

nas mídias sociais são estabelecidos, em sua maioria, com base na adição de amigos e por 

meio de interação. Dessa maneira, é possível construir uma comunicação mais transparente e 

sincera. Compartilhando eventos triviais do dia a dia, empresas podem mostrar traços mais 

pessoais e construir uma imagem amigável de suas marcas. Também, encorajando clientes a 

participarem de eventos, discussões e campanhas inovadoras elas podem fazer sua marca mais 

conhecida. Além disso, comunicação interativa pode eliminar mal entendidos que ocorrem na 

comunicação unilateral e ajudar a construir uma reputação positiva da empresa. Quando a 

empresa tem clientes que confiam nela, estas tem maior probabilidade de evitar que um 

problema pequeno se transforme em uma crise (DU-HONG, 2010). 

A utilidade das mídias sociais, dentro da chamada comunicação digital, no que tange 

às empresas está em oferecer um novo meio que permita que as mesmas possam se comunicar 

com seus clientes e potenciais clientes de maneira mais direta. (LLOYD-MARTIN, 2009).  

Boyd e Ellison (2007) definem mídias sociais online como websites que permitem aos 

usuários (1) construir um perfil público ou semi-público dentro das fronteiras de um sistema, 

(2) articular a lista de outros usuários com quem compartilham uma conexão e (3) ver e cruzar 

sua lista de conexões e as feitas por outros membros dentro de um sistema, sendo que a 

natureza e nomenclatura podem variar dependendo do site. O que faz esse tipo de site ser 

especial não é o fato de permitir aos indivíduos conhecerem pessoas estranhas, mas a 
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organização e a articulação entre membros conhecidos, além de tornar sua rede social visível. 

Isso pode resultar em conexões entre indivíduos, que de outra maneira, não aconteceriam.  

A característica principal dos sites de mídia social consiste em perfis visíveis que 

mostram uma lista de amigos e/ou conhecidos que também são usuários do sistema. Perfis são 

páginas únicas nas quais o indivíduo se define para iniciar o uso. Após se juntar ao site é 

requisitado que ele preencha formulários com uma série de questões. O perfil é gerado 

utilizando as respostas a questões que tipicamente incluem informações como idade, 

localização, interesses e uma seção de auto descrição. A maioria dos sites encoraja os usuários 

a inserirem suas fotos e alguns permitem melhorar suas páginas por meio da adição de 

conteúdo multimídia ou a customização visual das mesmas. O Facebook, por exemplo, 

permite aos usuários adicionarem módulos (aplicativos) para inúmeros fins, seja ajudar em 

sua auto descrição, seja para interagir com outros usuários (BOYD e ELLISON, 2007)..  

A visibilidade de um perfil varia de site para site de acordo com a vontade do usuário 

e as funcionalidades oferecidas pelas ferramentas. No Friendster e no Tribe.net, os perfis eram 

formados lentamente por ferramentas de busca, sendo visíveis a qualquer pessoa, não 

importando se o usuário possuía ou não uma conta no site. O LinkedIn, por outro lado, 

controla o que o usuário pode ver de acordo com o tipo de conta que ele assina. Sites como o 

MySpace permite aos usuários escolher se querem ter seu perfil público ou só para amigos. O 

Facebook tem uma abordagem diferente – em princípio usuários que fazem parte da mesma 

rede podem ver o perfil um do outro, a não ser que o sujeito decida negar permissão para 

algum membro. Variações estruturais em torno da visibilidade e acesso são uma das maneiras 

pelas quais os sites de mídia social se diferenciam (BOYD e ELLISON, 2007).  

Depois de se associar, os usuários podem identificar outros indivíduos no sistema com 

o qual tenham alguma relação. Os rótulos desses relacionamentos diferem dependendo do 

site. A maioria requer confirmação de amizade de ambos os membros. Os laços unidirecionais 

são rotulados como fãs e seguidores, mas muitos também os chamam de amigos, rótulo mais 

comum a relações bi-direcionais – o termo amigo nesse caso pode ser confuso porque não 

quer necessariamente dizer amizade no sentido estrito da palavra. A razão pela qual as 

pessoas se conectam podem variar e o site pode não oferecer gradação para a rotulação dos 

membros (conhecido, amigo, melhor amigo, familiar, colega). A mostra pública das conexões 

é um componente crucial dos sites de redes sociais, deixando amigos verem as conexões dos 

outros, havendo exceções como o MySpace e LinkedIn. A maioria dos sites possui 
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mecanismos de mensagem, cuja característica envolve deixar mensagens ou comentários 

públicos e/ou privados, na mesma linha de e-mails (BOYD e ELLISON, 2007). 

De acordo com a definição acima, o primeiro site de rede social surgiu em 1997. O 

Sixdegrees.com permitia aos usuários criar perfis, listar amigos e em 1998 visitar a lista dos 

amigos. Cada um desses recursos existia de alguma maneira antes do Sixdegrees.com. Perfis 

existiam na maioria dos grandes sites de encontros e comunidades, o ICQ e o AIM, por 

exemplo, possuíam listas de amigos, apesar de estas não serem visíveis a todos. O 

Classmates.com permitia às pessoas se associarem a colegas de colégio ou faculdade e 

visitarem a rede de outros membros, mas os usuários não podiam criar perfis ou listas de 

amigos. O Sixdegrees.com foi o primeiro a combinar todos esses recursos, promovendo-se 

como uma ferramenta para ajudar as pessoas a se conectarem e mandarem mensagens umas 

para as outras. Mesmo tendo atraído milhões de usuários, o site falhou em se tornar um 

negócio sustentável e fechou suas portas em 2000. Na época, apesar das pessoas já se 

reunirem na internet, a maioria não estendia sua rede de amigos por meio dela. Os primeiros 

usuários reclamavam não ter mais nada a fazer depois de aceitarem amizades e a maioria não 

estava interessada em se relacionar com estranhos (BOYD e ELLISON, 2000).  

De 1997 a 2001, diversas ferramentas de comunidades virtuais começaram a apoiar 

várias combinações de perfis e interação pública com amigos. O AsianAvenue, BlackPlanet e 

MiGente permitiam aos usuários criarem perfis profissionais, pessoais e românticos – os 

usuários podiam identificar amigos em seus perfis pessoais sem precisar da aprovação deles. 

Em 2001 surgiram Ryze.com, Tribe.net, LinkedIn e Frienster, dos quais somente o LinkedIn 

continua ativo, mas foram o Friendster, MysPace e Facebook que moldaram o quadro cultural 

atual, de negócios e pesquisa das redes sociais (BOYD e ELLISON, 2000) 

 

 

2.2.1 Histórico do Twitter 

 

 

O Twitter foi criado em 2006, quando Jack Dorsey trabalhava na empresa Odeo Inc. 

em São Francisco. Durante uma reunião ele propôs a idéia de uma ferramenta que 

transmitisse SMS (Short Message System) em grupo, com o nome de Twttr, inspirado no 

nome Flickr, rede social de compartilhamento de fotos e pelo fato dos códigos de SMS 

americanos terem 5 caracteres. Em 2007 os fundadores Evan Williams, Jack Dorsey e Biz 
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Stone criaram outra empresa, a Obvious Corp e compraram a Odeo Inc. e relançando o 

sistema como Twitter.com. O nome foi alterado, pois Twitter em inglês têm dois significados: 

pequena explosão de informações inconsequentes e pios de pássaros. Ambos os significados 

servem para traduzir a funcionalidade do serviço e como inspiração para seu logotipo 

(www.twitter.com/aboutus).  

No início não havia limite de caracteres no sistema. Por causa de problemas técnicos 

na montagem da SMS a equipe decidiu colocar um limite permitido para cada post. 

Estabeleceram em 140 caracteres por TT(s)1 e RT(s)2, a fim de deixar espaço para o usuário e 

os dois pontos na frente da mensagem. Foram adicionados feeds3, permalinks4 e integração 

com mensagens instantâneas (www.twitter.com/aboutus).  

O Twitter se define atualmente como uma rede de informações em tempo real que 

conecta usuários a informações sobre assuntos que consideram interessantes. O usuário deve 

encontrar outros usuários que postem assuntos de seu interesse e segui-lo, ou achar um 

assunto, por meio de uma # (hashtag5) acompanhada uma palavra, por exemplo: 

#copadomundo, e seguir a conversa. No campo empresarial, o Twitter conecta empresas a 

clientes em tempo real. As empresas podem utilizar o Twitter para compartilhar rapidamente 

informações com pessoas interessadas em seus produtos e serviços, reunir inteligência de 

marketing, feedback em tempo real e construir relacionamento com seus clientes, parceiros e 

formadores de opinião. O próprio Twitter abre uma página que ensina as empresas como 

utilizar a ferramenta de maneira mais eficiente (www.twitter.com/aboutus)  

O Twitter tem uma interface que permite aos usuários inserir mensagens que podem 

ser lidas por qualquer pessoa, a não ser que ele configure seus TTs como privados. Os 

membros seguem seus perfis de interesse e recebem em sua timeline6 as atualizações em 

tempo real. Um usuário que está sendo seguido por outro não precisa segui-lo de volta, o que 

faz com que não seja necessário conhecer ou ser efetivamente amigo de alguém para segui-lo, 

não é necessária aprovação do usuário para que alguém veja seus TTs. Esse ponto difere o 

                                                
1 TT(s) é a sigla para tuítes, ver na lista de siglas. 
2 RTs é a sigla para retuítes, ver na lista de siglas. 
3 Feeds são formato de dados utilizados para atualização de conteúdo. Provedores de conteúdo disponibilizam 
essa ferramenta em sites, blogs e etc. a fim de que usuários possam se inscrever e receber instantaneamente 
atualizações sem a necessidade de acessar o provedor de informações. 
4 Permalink é uma URL que quando clicado leva ao blog, fórum, site, entre outros. É muito utilizado por 
serviços de microbblogging porque permanece inalterado indefinidamente. 
5 Hashtag, representada pelo símbolo # indica um assunto que está sendo comentado no Twitter. Por exemplo 
#stevejobs, ou #CES2011, ou ainda #queroganharumxbox360. 
6 Linha do tempo em tradução livre, é como o Twitter chama o local onde as atualizações são colocadas. 
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Twitter de outros sites de rede social, uma vez que não pressupõe amizade pré-estabelecida ou 

aprovação do dono do perfil (HUBERMAN, ROMERO e WU, 2009).  

Os usuários do Twitter são capazes de enviar mensagens diretas. Mensagens Diretas 

(Direct Message - DM) só podem ser usadas por usuários que se seguem, ou seja, é uma 

comunição particular.  Outra maneira de se comunicar diretamente com outro seguidor é 

escrever o símbolo @7 mais  o nome da pessoa (@patricia, por exemplo), dessa maneira, 

porém o TT é público e qualquer pessoa pode ler. Muitas vezes dois ou mais usuários terão 

conversas por meio de mensagens diretas um para o outro. Em torno de 25,4% de todos os 

TTs do Twitter são DMs, o que mostra que esse recurso é amplamente utilizado pelos 

usuários (HUBERMAN, ROMERO e WU, 2009).   

A partir de 2006 as mídias sociais, tais como fóruns de discussão, microblogs e 

serviços de bookmarking8 ultrapassaram barreiras para a auto publicação na web. O prospecto 

de receber ampla atenção motiva os usuários a fazerem contribuições em sites como, por 

exemplo, o YouTube (HUBERMAN, ROMERO e WU, 2009).   

Levando-se em consideração o que foi apresentado em relação às mídias sociais nesta 

seção pode-se elencar alguns fatos sobre as mesmas: (1) são um meio recente, (2) não são 

extensivamente estudado como meio de relacionamento, (3) permitem a conexão entre as 

pessoas, pessoas e empresas, empresas e empresas, (4) são uma arena de interação e 

relacionamento internacional, (5) a internacionalização das empresas é implícita na própria 

natureza da ferramenta, (6) o Twitter é uma rede democrática, pois não pressupõe amizade 

para que um usuário conheça os pensamentos dos outros membros, (7) as empresas têm 

condições de monitorar o que é dito a seu respeito, acompanhar a formação pública de sua 

imagem e interferir rapidamente se necessário, (8) não é necessária a presença de 

intermediários entre empresa e cliente, podendo-se resolver, congratular, dialogar diretamente 

com o cliente ou pontencial cliente, (9) é uma arena aberta para tentativas diretas de 

interatividade, tópico discutido a na seção seguir. 

 

 

 

 

 
                                                
7 O símbolo @ é utilizado no Twitter para definir o nome dado ao perfil de um membro do Twitter. 
8 Serviço para marcar um documento ou local específico (URL) para revisita ao website específico. A maioria 
dos web browsers possuem esse serviço. 
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2.3 – INTERATIVIDADE 

 

 

Os termos “interatividade” e “mídia interativa” tornaram-se significativos durante o 

final da década de 1980 e começo de 1990. No entanto, desde o começo do debate científico a 

utilização inconsistente do termo interatividade complicou enormemente a compatibilidade 

dentre estudos empíricos (QUIRING e SCHWEIGER, 2008).  

Até metade da década de 1990, interatividade era referido primeiramente como um 

atributo tecnológico de novas mídias e pesquisadores começaram a analisar mais 

detalhadamente o papel do usuário (HÖFLICH, 1995 apud QUIRING e SCHWEIGER, 2008; 

MCMILLAN, 2000). Portanto, um conceito mais amplo e extensivo se fez necessário para 

descrever interatividade e comunicação interativa adequadamente. Quando se examina as 

origens do termo interatividade, algumas as disciplinas de sociologia e ciência da computação 

se desatacam. A ciência da comunicação começou a lidar com o termo no final da década de 

1980, quando novas tecnologias computacionais se tornaram relevantes na distribuição e 

concepção do conteúdo da mídia de massa. 

A origem do termo interatividade é relacionado com o termo interação, que tem um 

papel central no contexto sociológico da teoria da ação. Nela, interação significa ações 

humanas endereçadas a outros seres humanos e, como consequência, entre dois ou mais 

indivíduos. O aspecto central da interação é a orientação mútua e a percepção de parceiros 

interagindo. De acordo com o interacionismo simbólico, que lida explicitamente com 

comunicação interpessoal, as pessoas se comunicam baseando-se em símbolos e significados 

que então emergem dentro do processo de comunicação e são sujeitos a mudanças históricas.  

Originalmente essa definição se aplica à comunicação face-a-face que pode ser verbal 

ou não verbal. A interação dessa maneira toma lugar dentro da chamada “sequência de 

reações”, nas quais as ações de uma pessoa resultam na reação de outra. Uma vez que tais 

interações podem ocorrer via meios técnicos de comunicação, tais como telefone ou 

computadores, a presença física na interação dos parceiros não é mais um critério essencial 

(QUIRING e SCHWEIGER, 2008). 

A ciência da computação adotou o termo e o transferiu para o uso de sistemas de 

computadores por seres humanos. A Interação-Ser-Humano-Computador (HCI) como área de 

pesquisa examina a estrutura de interfaces dos usuários para melhorar e facilitar o diálogo 

entre homem e máquina (BIOCCA, 1993; MCMILLAN, 2002).  
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O ponto inicial dessa pesquisa foram os avanços técnicos. Quando os computadores 

pessoais entraram nas casas das pessoas, a melhora e a facilidade do diálogo entre homem e 

máquina se tornaram centrais, pois os usuários tinham habilidades técnicas limitadas. Na 

sociologia, interação se refere à comunicação interpessoal, não importa se pessoalmente ou 

por meios eletrônicos. Em contraste, a ciência da computação encara o diálogo puro entre 

homem e máquina pelo ponto de vista da HCI, que não considera a comunicação por uma 

perspectiva social, ou seja, a comunicação direta interpessoal não é do interesse da ciência da 

computação (BIOCCA, 1993; MCMILLAN, 2002).  

A mídia tradicional permite interações na noção sociológica. Mesmo assim 

argumenta-se que o conceito de interatividade limita-se à comunicação baseada na 

computação. Na verdade pelo menos quatro diferenças entre interações tradicionais e 

interatividade online podem ser apontadas. Na interatividade online quando se usa 

ferramentas de mídia online para obter feedback dos usuários não é necessário alterar o 

instrumento que estão utilizando no momento. Enquanto que feddback de programas de 

televisão, por exemplo, são feitos por meio de cartão postal, telefone ou SMS. Visitantes de 

webites podem se comunicar via formulários online ou emails. Em segundo lugar, serviços 

baseados em computador, tais como emails, salas de bate papo ou fóruns de discussão 

permitem ao público contatar seus interlocutores diretamente, em tempo quase real e com 

baixo ou nenhum custo. Em terceiro lugar, empresas também podem responder a seus clientes 

rapidamente quando incorporam tais conversas em seus sistemas como, por exemplo, fóruns 

de discussões, votações ou pesquisas em sites de jornais diários (SCHWEIGER e QUIRING, 

2006).  

Adicionalmente, dados como visitas por dia, impressões de páginas são coletados 

facilmente, sem custo nem reação, ou seja, por meio da interatividade (SCHWEIGER e 

QUIRING, 2006). No entanto, a questão de se o significado de interatividade é o mesmo de 

interação ainda está aberta. É ainda mais difícil distinguir os termos quando os mesmos são 

utilizados parcialmente como sinônimos e parcialmente para diferenciar a comunicação social 

e diálogo entre homem e máquina. Pelo menos três critérios podem agir como indicadores 

para distinção do termo: (1) interatividade clama por interações reais e observáveis entre 

humanos por meio de máquinas ou entre homem e máquina e consequentemente implica 

comportamento humano real; (2) no caso da interatividade um componente técnico ocupa 

uma posição chave dentro do processo de comunicação e (3) não são necessárias mudanças de 

ferramentas para a comunicação interativa.  
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Schweiger e Quiring (2008) sugerem o conceito de interatividade como um processo de 

comunicação entre humanos por meio de ferramentas técnicas. Os autores distinguem a troca 

de significado de um lado e o comportamento observável em relação a outras pessoas ou 

sistemas de outro, o que chamam de ação presente e pós-ação. De acordo com o entendimento 

dos autores, a troca de significados somente ocorre entre seres humanos. Uma troca de 

significados entre homem e máquina é impossível. Ações ocorrem sempre que um ser 

humano conscientemente interage com outro ser humano. Exemplos de relações interpessoais 

são: conversas, expressões faciais, gestos e linguagem corporal. Ações típicas no contexto de 

utilização de mídia são: seleção e controle por meio do clique do mouse, navegação por meio 

de teclado, mouse, joystick ou direção, troca de texto ou entrada de voz, leitura de conteúdos 

online ou utilização de aplicações multimídia. Sistemas de mídia interativos reagem às ações 

dos usuários demonstrando resultados de buscas ou transferências de e-mails. Três cenários 

exemplificam esses conceitos: 

(1) Quando se está lidando com comunicação pessoal, a troca de significados e ações 

normalmente coincide. O indivíduo interage com quem está trocando significado, não 

importando se a comunicação é com uma ou mais pessoas. Como a ferramenta técnica 

não participa, a comunicação face a face não preenche o critério crucial para 

interatividade. 

(2) Quando duas ou mais pessoas se comunicam via sistemas técnicos, a troca de 

comunicação e ações pessoais se perde porque os emissores e receptores referem 

significados um ao outro interagindo por meio de sistema técnico. Nesse caso, todas as 

condições para interatividade são preenchidas. Chama-se esse tipo de interatividade de 

“usuário-usuário”. O exemplo mais comum desse tipo é a troca de e-mail. Mensagens 

instantâneas (instant messaging) uma variação mais sofisticada de salas de bate-papo 

permitem uma troca ainda maior de mensagens. Interatividade usuário-usuário não se 

limita necessariamente a dois indivíduos, mas permite que inúmeros sujeitos se 

comuniquem (um para vários ou vários para vários, como por exemplo, fóruns online, 

malas diretas eletrônicas, newsletters 

(3) O termo interatividade “usuário-sistema” descreve um cenário no qual humanos 

interagem com um sistema midiático que apresenta conteúdos e pode reagir à 

contribuição do sujeito, mas não permite comunicação real devido ao fato que não é 

capaz de ativamente construir significado. O sistema é encarado não como um 

parceiro de comunicação, mas como referência para a ação do usuário. 
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No entanto, comunicação interpessoal auxilia na melhora de sistemas técnicos e seus 

conteúdos. A imitação de tal tipo de comunicação é um dos principais objetivos de 

desenvolvedores de mídias interativas e softwares. Ainda que sistemas não sejam capazes de 

trocarem significados, não quer dizer que a interação usuário-sistema exclua completamente a 

transmissão de significados. Cada sistema de mídia e seus conteúdos são originalmente 

desenvolvidos, e continuarão sendo por seres humanos, e dessa maneira não é possível se 

excluir os significados das comunicações interativas (SCHWEIGER e QUIRING, 2008). 

Haeckel (1998) afirma que a essência da interatividade é a troca. O grau de frequência 

está entre as dimensões mais importantes deste intercâmbio. A tecnologia da informação e o 

potencial colaborativo da internet poderão eventualmente alterar o processo cognitivo humano 

tanto ou mais que a tecnologia escrita já fez. Em 1996, participantes de uma conferência sobre 

o Futuro da Interatividade em Marketing na Harvard Business School deram sua contribuição 

para a definição do que seria interatividade. O autor supracitado sintetizou as respostas 

oferecendo a seguinte definição:  
Interatividade de marketing é uma troca entre pessoas ou entre pessoa e máquina 
elaborada para efetuar uma troca de conhecimento ou comportamento de pelo menos 
uma pessoa (HAECKEL, 1998, p.2). 

Em 1984 em uma conferência sobre marketing eletrônico em Harvard demonstraram-

se as conclusões de um estudo realizado em relação à evolução de aplicações computacionais 

e a maneira pela qual os indivíduos assimilam novas tecnologias. Foram demonstrados que 

são necessários três estágios, uma vez que em sua maioria as pessoas parecem não serem 

capazes de resolverem problemas novos com tecnologias que não lhes são familiares. 

Primeiramente tenta-se resolver problemas de maneira mais eficiente, em seguida de maneira 

diferente e finalmente quando o indivíduo internalizou as capacidades da tecnologia é que 

aplicar-se-á a engenhosidade desenvolvida a novas áreas do problema. No segundo estágio, 

quando a fase de experimentação termina, se inicia o momento de aplicações por 

conveniência e eficiência. O terceiro estágio, previamente impensável, é exemplificado por 

sistemas desenvolvidos por demanda. Nesta fase o problema é reavaliado e foi dado esse 

nome porque na primeira fase ninguém imaginou uma solução que fosse tão diferente e mais 

eficiente do que a aplicada até aquele momento. Um exemplo disso são as aplicações de 

mainframe que deram origem ao computador pessoal, fato inimaginável aos desenvolvedores 

da época, porque alguém teria a necessidade de ter um computador pessoal em casa, ou qual 

seria sua função (HAECKEL, 1998). Os estágios explanados nesse parágrafo foram colocados 

na figura abaixo, demonstrando como acontece a assimilação de novas tecnologias.
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Figura 2 – Assimilação de novas Tecnologias 
 

 
 

Fonte: HAECKEL, 1998 

 

De acordo com Bucy (2004), desde o aparecimento da mídia digital os processos 

interativos geralmente são pensados como uma ferramenta de melhora de relacionamento, 

motivação, aceitação, satisfação e aprendizado, ou seja, como forma de melhorar tarefas. No 

entanto, observa-se que as consequências da interatividade não necessariamente são sempre, 

ou mesmo em sua maioria positivas. Da mesma maneira, não se pode afirmar que a 

publicidade invariavelmente é benéfica para a estratégia de determinado produto ou que a 

cobertura jornalística 24 horas deixe o público mais bem informado. De fato, segundo o autor, 

esse tipo de ciclo informacional não leva a uma melhora ou mesmo uniformidade de 

conhecimento do público. O chamado, paradoxo da interatividade, se relaciona ao exagero de 

informação e interatividade, que podem levar o indivíduo a confusão e frustração emocional.  

No campo do marketing a efetividade da propaganda interativa pode ser um fator de 

detrimento ao produto, especialmente se acompanhada por tarefas consideradas difíceis pelo 
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usuário. Pesquisas demonstram que sofisticação intelectual é um fator fundamental na 

eficiência da interatividade. Indivíduos com menor capacidade cognitiva apreciam mais as 

propagandas que não exigem interação, enquanto o inverso ocorre no caso de indivíduos com 

maior poder de cognição (VORDERER, KNOBLOCH E SCHRAMM, 2001).  

Já foi observado que altos níveis de estímulo são benéficos até certo ponto, uma vez 

que este é ultrapassado e a intensidade continua a aumentar, o desempenho da atividade sofre. 

Em um ambiente interativo, como a internet, o papel do usuário é procurar ativamente por 

informações, realizando sua própria conduta de comportamento e utilização. Educação e alto 

nível de cognição parecem ser, portanto fundamentais para que a interatividade na web tenha 

resultados positivos (VORDERER, KNOBLOCH E SCHRAMM, 2001). 

Liu e Shrum (2002) definem interatividade como “o grau pela qual duas ou mais 

partes da comunicação podem agir com o outro no meio comunicacional e de mensagem e o 

grau que tais influências estão em sincronia”. Os autores especificam a existência de três 

dimensões de interatividade:  

(1) controle ativo, que se caracteriza pelo controle de ação do usuário no que ele quer 

ou não ver, ler ou escutar. Em uma estrutura não linear como a internet, o usuário pode 

customizar o fluxo de informação e ir de um site para outro de acordo com sua vontade. 

Diferentemente de outros meios, o usuário pode simplesmente ignorar um anúncio 

indesejado, enquanto que no caso da televisão ele teria que mudar de canal ou virar a página 

de uma revista para continuar lendo uma reportagem;  

(2) Comunicação de mão dupla se refere a reciprocidade de comunicação entre usuário 

e empresa, mais especificamente na habilidade do usuário em responder ao chamado da 

empresa, seja via e-mail, seja comprando eletronicamente ou entrando no site da empresa para 

conhecê-la melhor. Na internet a empresa pode rastrear o retorno dos usuários pelo 

acompanhamento do seu comportamento, onde ele clica, que padrão de construção de frases 

utiliza para fazer uma busca, ou quanto tempo permanece no site. Ou seja, a possibilidade de 

manter registros dos caminhos que o usuário faz gera inúmeras possibilidades para o 

entendimento do comportamento do internauta. Outro aspecto importante dessa dimensão é a 

possibilidade de o usuário efetuar transações sem precisar da outra parte. O próprio sistema 

efetua a interatividade nesse caso, o que abarca um dos aspectos intrínsecos do conceito de 

interatividade.   

(3) Sincronicidade se refere ao grau de simultaneidade em que os usuários recebem 

respostas às suas questões, e na rede, geralmente são segundos. Analogamente pode ser 
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considerado um serviço de atendimento ao consumidor, porém ampliado, pois na internet a 

comunicação não se limita a usuário-empresa. As respostas podem vir de outros usuários e 

serviços de busca. Em outro exemplo o usuário tem o poder de customizar suas páginas 

pessoais (e-mails, redes sociais, web sites). Nesse caso a tecnologia é fundamental, pois se o 

sistema não tiver tempo de resposta satisfatório a sincronicidade sofrerá e a experiência de 

interatividade não ocorrerá.  

 Não só a interatividade é fundamental na web, o que a distingue de outros meios, mas 

as ferramentas diferem em grau. Os autores Liu e Shrum (2002) compararam sete tipos de 

ferramentas mais populares na internet em suas relações com as dimensões descritas acima: 

No grupo de controle ativo encontram-se os websites ou presença eletrônica (empresas), lojas 

online e comunidades digitais. Os usuários navegam na internet e escolhem o que verão, 

controlando sua conduta o tempo todo. Dentre os websites, as lojas são as que oferecem maior 

controle ao usuário. Quando comparado à navegação aleatória, compras tendem ser mais 

focadas e exige maior atenção, o usuário é obrigado a fazer comparações e escolhas o tempo 

todo. Newsletters também oferecem algum tipo de controle ao usuário, mas não tanto quanto 

sites e sua maior vantagem é o poder de se inscrever ou cancelar sua assinatura. Banners e 

pop-ups por outro lado utilizam exposição forçada e interferem diretamente com as atividades 

online do usuário. Os pop-ups têm de ser ativamente fechados, portanto do ponto de vista de 

controle são ainda menos interativos que banners, que podem simplesmente ser ignorados. 

Finalmente os spams são o que oferecem o menor nível de controle ao usuário, uma vez que 

são caracterizados por serem e-mails não solicitados e é provavelmente o tipo menos 

apreciado de marketing online.  

Na dimensão de comunicação de mão dupla as comunidades virtuais aparecem no 

topo, uma vez que a interação é sua propriedade essencial. Membros das comunidades podem 

interagir uns com os outros por meio de salas de bate-papo e discussões de grupo. Apesar de 

tais comunicações geralmente ocorrerem entre clientes, oferece a empresa um grande número 

de informações em relação às suas atitudes e preferências. Outros tipos de websites podem 

forjar esse tipo de comunicação já que oferecem formulários de retorno, pesquisas de 

satisfação, informação de contato da empresa. Com a facilidade de se utilizar essas 

ferramentas a comunicação tende a ser encorajada. O desenvolvimento de técnicas de 

rastreamento online possibilitam a empresa medir o retorno implícito dos visitantes ao seu 

website. Técnicas similares de rastreamento podem também ser utilizadas com banners, pop-

ups e newsletters por meio de registros de cliques e precisam ser combinados com websites 
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corporativos para responder a demanda dos usuários. Na newsletter a empresa pode rastrear a 

resposta a e-mails promocionais adicionando links as mensagens e os usuários oferecem 

opinião explicita quando se inscrevem para seu recebimento. Em contraposição, spams 

oferecem nenhuma maneira de comunicação de mão dupla, uma vez que o usuário raramente 

tem espaço para dar sua opinião em relação a esse tipo de instrumento (LIU E SHRUM, 

2002).  

No nível de sincronicidade, newsletters não desempenham tão bem quanto websites e 

propagandas online por causa do atraso ou interrupção inerente a comunicação por email. 

Banners e pop-ups também oferecem menos sincronia que websites porque os usuários têm 

que clicar para obter informação detalhada. Websites bem desenhados e com manutenção 

oferecem ótima comunicação com usuários, e apesar das empresas normalmente colocarem 

seus materiais em websites na internet com antecedência, desenhar um sistema de resposta 

possibilita a empresa promover um senso de comunicação em tempo real. Os autores não 

citam as mídias sociais, mas estas são exemplo perfeito de sincronicidade entre cliente e 

empresa uma vez que são ferramentas que possibilitam a comunicação em tempo real, como o 

caso do Twitter, por exemplo, (LIU E SHRUM, 2002). 

O Twitter pode ser considerado, portanto, uma ferramenta de interação, uma vez que 

atende aos conceitos explanados neste capítulo: (1) atende ao conceito de que as pessoas se 

comunicam por meio de símbolos e significados. Por exemplo, no Twitter, quando um 

seguidor quer que sua mensagem faça parte de um tópico de discussão, ou quer indicar aquele 

assunto como como tal, se utiliza do símbolo # antes de uma expressão, como neste post: 

“Muitos cabos no PC? O Open FCoE não faz mágica mas pode sumir com 80% deles. 

http://bit.ly/eypFj2 #intelfuturo”.  

A ferramenta também atende (2) ao conceito HCI, que estabelece a existência da 

comunicação entre indivíduos e máquinas, apontando que a necessidade da presença para o 

estabelcimento da interação não é mais imprescindível; (3) as ferramentas digitais oferecem 

maior facilidade de medição de retorno, financeiro ou não, para que as empresas tenham a 

possibilidade de verificar com maior precisão a eficiência de sua estratégia de comunicação. 

Esse é um avanço que a comunicação digital proporciona em relação às mídias tradicionais, 

que precisam realizar pesquisas diretamente com os sujeitos para saberem sua opinião, 

enquanto que nas mídias sociais os usuários espontâneamente expressam suas opiniões. 

Finalmente (4) o Twitter é uma ferramenta de interação, uma vez que permite o contato 

direto, sem intermediários, com empresas e/ou pessoas. 
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2.4 - RELACIONAMENTO DE MARKETING 

 

 

Pesquisadores como Morgan e Hunt, (1994), Dwyer, Schurr e Oh, (1987) buscaram na  

teoria de relacionamentos, no tipo mais antigos entre seres-humanos, o casamento, bases para 

desenvolver teorias que expliquem o relacionamento entre empresa e cliente. As pesquisas 

que analisam a atração interpessoal e interdependente do relacionamento entre esposa e 

marido oferecem um quadro adequado na analogia que descreve a evolução da relação entre 

empresa e cliente:  

 
O casamento é um acordo de troca restritivo. Os dois indivíduos concordam em 
trocar apenas um com o outro, pelo menos até o momento em que o equilíbrio das 
trocas se torna desfavorável (MCCALL,1966, p.197-8). 
 

No relacionamento entre marido e mulher os benefícios do companheirismo, da 

intimidade, da procriação, do crescimento pessoal, da divisão de tarefas domésticas e do apoio 

social são alguns dos aspectos do quadro. De outro lado, o casamento fecha as possibilidades 

para opções sociais e sexuais, expande responsabilidades de ambas as partes, demanda 

cuidado e carinho e ainda assim pode terminar em separações envolvendo altos custos, sejam 

eles emocionais e/ou financeiros. O relacionamento entre empresa e cliente envolve 

benefícios e custos análogos, incluindo redução de incertezas, gerenciamento de dependência, 

troca de eficiência e satisfação social pela parceria. Mais relevante ainda é a possibilidade de 

ganhos conjuntos e individuais resultante dos processos de comunicação e colaboração para 

atingir objetivos. A concepção do cliente na efetividade da relação de troca, no entanto, pode 

representar uma barreira ou uma potencial vantagem competitiva para a empresa no 

estabelecimento do relacionamento (MCCALL, 1996).  

De acordo com Morgan e Hunt (1994) relacionamento de marketing significa o 

estabelecimento, desenvolvimento e manutenção de uma relação bem sucedida de troca, ou 

seja, uma transação que beneficie as partes envolvidas. Segundo os autores, para que essa 

equação se realize adequadamente é necessário que exista comprometimento e confiança 

entre as partes, conceitos considerados chave para a manutenção das relações. A questão do 

relacionamento de marketing se desenvolve, a partir do reconhecimento, de que as esferas de 

relações que uma empresa se envolve vão além das relações de trocas realizadas com o 

cliente.  
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Kumar (2002) demonstrou que empresas que mantém relacionamentos de longo prazo 

com seus clientes são mais lucrativas ao longo do tempo, e como consequência descobrem 

que essa lucratividade está diretamente vinculada à longevidade das relações. Por essa razão, 

entender os fatores que aumentam ou determinam o término do relacionamento é crucial para 

o sucesso das empresas. Não é de se espantar que pesquisadores tenham empregado uma 

ampla diversidade de perspectivas para entender fatores que estabelecem relacionamento e 

aqueles que podem ser responsáveis pelo término do mesmo. 

Antes, porém de apresentar esse quadro de relações é necessário estabelecer a 

diferença entre transações discretas e relacionais. De acordo com Dwyer, Schurr e Oh (1987), 

as transações discretas em sua forma pura nunca são atingidas, uma vez que seu aspecto 

fundamental é o fato de não haver nenhuma interferência entre as partes no presente, passado 

ou futuro. A transação discreta prevê a separação completa na transação de tudo o mais entre 

os participantes durante, antes e depois do processo de compra. Nesse caso a identidade das 

partes é ignorada e não apresenta relevância para o acontecimento da transação.  

A troca relacional, por outro lado, é a mais usual e complexa. Inicialmente têm-se os 

aspectos situacionais que envolvem a (1) duração da troca: mais longa, pois reflete um 

processo em andamento e na qual as partes reveêm acordos firmados previamente; (2) número 

de parceiros envolvidos em algum aspecto da transação: esse tipo de acordo frequentemente 

envolve duas ou mais partes no processo; (3) obrigações: promessas que compreendem 

costumes e leis são detalhadas e administradas dentro da relação; (4) expectativas em relação 

a conflitos de interesse potenciais: tentam ser antecipados e problemas futuros são 

contrabalanceados pela confiança na unidade e nos esforços das partes (DWYER, SCHURR e 

OH, 1987).  

Em seguida, apresentam-se os aspectos do processo que abarcam (1) relações 

pessoais primárias de interação social e comunicação: formal e informal, da qual se derivam 

importantes fatores de satisfações pessoais e não econômicos; (2) solidariedade contratual: dá 

ênfase crescente na auto-regulamentação comportamental, legal e satisfação psicológica por 

meio da realização de ajustes internos; (3a) transferibilidade: habilidade de transferir direitos, 

obrigações e trabalhar para a satisfação das partes e (3b) transferibilidade limitada: na qual a 

troca é fortemente dependente da identidade das partes; (4) cooperação: encarada como 

esforços conjuntos relativos a desempenho e planejamento ao longo do tempo, com ajustes 

realizados de acordo com a região; (5) planejamento: como processo e mecanismo para lidar 

com mudança e conflitos, tem foco significativo na metodologia de permuta, planejamento 
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detalhado para trocas futuras dentro de novos ambientes e satisfação de objetivos sujeitos a 

alterações; (7) medição e especificidade: cálculo e reconhecimento da mudança. Deve ser 

dirigida atenção significativa a medição, especificidade e quantificação de todos os aspectos 

do desempenho, incluindo benefícios futuros e psicológicos; (8) poder estabelecido: a 

imposição da vontade de um indivíduo sobre outros. Porém, a interdependência crescente 

entre cliente e empresa aumenta a importância da aplicação judiciosa do poder nas trocas, e, 

finalmente a (9) divisão de benefícios e encargos: intens de provável inclusão no 

compartilhamento de benefícios, encargos, ajustes e parcelamento dos fatores estabelecidos 

ao longo do tempo (DWYER, SCHURR E OH 1987). 

A figura 3, apresentada por Morgan e Hunt (1994) organiza os 10 tipos de trocas 

relacionais no relacionamento de marketing, divididos em quatro grupos de stakeholders: 

 
Figura 3: Trocas Relacionais no Relacionamento 

 

 
 
Fonte: MORGAN E HUNT, 1994 

 

Inicia-se a explanação da figura 3 pelas parcerias de fornecimento: parcerias que 

envolvem trocas relacionais entre fornecedores de serviço e de mercadorias; parcerias laterais 

alianças estratégicas e/ou globais de co-marketing e entre empresas e seus concorrentes; 

alianças entre empresas e organizações não-governamentais; parcerias para pesquisa e 
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desenvolvimento conjuntos com governos; parcerias/clientes, parceria entre compradores; 

trocas em longo prazo entre empresas e clientes; e  parcerias internas trocas envolvendo 

departamentos funcionais, trocas entre a empresa e seus funcionários e trocas entre unidades 

de negócios (MORGAN e HUNT, 1994).   

A teoria das trocas relacionais dos autores se baseia no que eles chamam de variáveis 

mediadoras chave (Key Mediating Variable - KMV), como se vê na figura 4 abaixo. 

Comprometimento e confiança estão no centro do modelo como variáveis mediadoras com 

cinco antecedentes – custo do término do relacionamento, benefícios do relacionamento, 

valores compartilhados, comunicação e comportamento oportunista - e cinco consequências – 

aceitação, propensão a deixar o negócio, cooperação, conflitos funcionais e incertezas no 

processo de tomada de decisão (MORGAN e HUNT, 1994).   

 
Figura 4 – Modelo KMV de Relacionamento de Marketing 

 

 
 
Fonte: MORGAN E HUNT, 1994 

 

As teorias de troca social explicam que o relacionamento parte do principio de 

reciprocidade generalizada, uma vez que desconfiança gera desconfiança, e como tal atua na 

diminuição do comprometimento e leva a relação para trocas de curto prazo. Portanto, 

Morgan e Hunt (1994) concordam com a literatura e afirmam que a confiança e 
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comprometimento são determinantes no relacionamento de marketing. A variável satisfação 

permeia as considerações dos clientes antes mesmo que a empresa esteja consciente disso. Ela 

é fundamental, pois se inicia a priori e seus níveis são fundamentais na continuidade ou 

término das relações, portanto é uma variável elástica e presente em todas as fases do 

processo (OLIVER, 1976).  

A seguir apresenta-se uma tabela que reúne algumas das principais definições na 

literatura de marketing de relacionamento: 

Quadro 1 – Definições de Relacionamento de Marketing 
 

Gummenssson, 2005 O marketing de relacionamento é o marketing baseado em interação dentro das redes de 
relacionamento. 

Berry, 1983 O marketing de relacionamento está atraindo, mantendo e – em organizações de vários 
serviços – melhorando os relacionamentos com os clientes. 

Jackson, 1985ª, p, 165 O marketing de relacionamento é o marketing para ganhar, construir e manter 
relacionamentos fortes e duradouros com clientes industriais. 

Grönroos, 2000, p.242-3 

O objetivo do marketing é identificar e estabelecer, manter e melhorar, e quando necessário, 
terminar relacionamentos com clientes (e outras partes), para que os objetivos relacionados a 
variáveis econômicas e outras de todas as partes sejam cumpridos. Isso é possível por meio de 
uma troca mútua e do cumprimento de promessas. 

Ballantyne, 1994, p.3 
Uma estrutura disciplinar emergente para criar, desenvolver e manter trocas de valor entre as 
partes envolvidas, pela qual os relacionamentos de troca evoluem para oferecer ligações 
contínuas e estáveis na cadeia de fornecimento. 

 
Fonte: Organizado pela autora, 2010 

 

Estabelecendo-se o conceito de marketing de relacionamento é fundamental 

contextualizá-lo no processo de troca. O cliente identifica uma necessidade e a partir de então 

inicia a busca de empresas que apresentem soluções adequadas para a resolução de seu 

problema. O relacionamento nesse caso então se inicia antes da compra de fato. Neste 

momento começam a ser formadas percepções e expectativas que independem da ação direta 

da empresa. Esse aspecto emocional é que dá o início ao processo de satisfação, uma vez que 

a expectativa é um elemento antecedente dessa variável (TSE e WILTON, 1988).  

 

 

2.4.1 Satisfação 

 

 

O conceito de satisfação é estudado em diversas áreas de conhecimento, cada uma 

com seu objetivo, uma vez que a satisfação está vinculada a diferentes experiências. De 

acordo com os etimologistas, satisfação deriva do latim satis (suficiente) e facere (fazer ou 
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produzir). Produtos ou serviços satisfatórios têm, portanto, a capacidade de prover o que está 

sendo procurado até o limite do suficiente. Duas palavras se relacionam: saciedade, que quer 

dizer suficiente até o ponto de excesso e saturação, muito do que já é suficiente ou como dizer 

que demais não é necessariamente desejável. Esses termos ilustram o ponto em que a 

satisfação implica em uma sensação de completude a um ponto de efeitos indesejáveis, como 

comer demais. Interpretações mais recentes vão além dessa sensação, que afirmam que o 

nível de satisfação é conhecido em suas características básicas. Porém, pesquisadores 

avançaram do significado literal da satisfação para tentar defini-lo como o conceito de 

experiência de consumo e a maneira pela qual os compradores as descrevem (OLIVER, 

1976).  

O autor supracitado aponta algumas ideias para responder à premissa de que o 

consumidor deseja ser satisfeito: a satisfação em si é a consequência desejável do consumo, 

ou seja, uma experiência prazerosa; a necessidade adicional de se certificar sobre a escolha ou 

sofrer as consequências de uma má decisão reafirma o processo de decisão do consumidor. A 

satisfação é um evento que aparece quase inevitavelmente como consequência da compra ou 

do consumo. Apesar das consequências de algumas compras serem pouco relevantes, aquelas 

que são processadas de acordo com a satisfação esperada trazem insights poderosos no 

entendimento das engrenagens do mercado. A seguir observa-se a respostas possíveis às 

definições de satisfação: 
 

Quadro 2 – Definições de Satisfação 
 
Autor Definição 
Hunt, 1977 Processo de avaliação ou medição uma experiência de compra nas quais as expectativas 

comparadas aos resultados mostraram-se tão boas quanto o consumidor esperava. 
Uluga e Eggert, 2001 Estado de espírito emocional resultante da avaliação de todos os aspectos relevantes do 

relacionamento entre empresa e cliente. 
Oliver, 1981 O estado psicológico resultante de quando a emoção que envolve expectativas não 

confirmadas está em conjunto com os sentimentos antecedentes do consumidor a 
respeito da experiência de consumo. 

Tse e Wilton, 1988 A resposta do consumidor a avaliação da discrepância percebida entre expectativas 
antecessoras (ou outra forma de padrão de desempenho) e o desempenho de fato do 
produto como percebido após seu consumo. 

 
Fonte – Organizado pela autora, 2010 

 

As definições acima são conhecidas como definições de processo, pois determinam 

conceitos-chave e seus mecanismos de interação. Cada uma delas reconhece que satisfação é 

um estado final de um processo psicológico e como tal é o resultado da atividade de consumo 

e não ocorre necessariamente durante o seu uso. Nesse caso é necessário deixar claro dois 
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tipos de identificação de satisfação, a imediata, como no consumo de um doce e a que pode 

ser identificada antes, durante e após o consumo de um produto ou serviço, como uma ida a 

um cinema, ou a frequência em um curso. Nesses casos é possível identificar as expectativas 

do consumidor antes da compra, sua satisfação durante o processo de consumo e o resultado 

final daquela compra ou experiência (OLIVER, 1976). Alguns exemplos de satisfação 

completa seguem no quadro abaixo:  

 
Quadro 3 – Satisfação com a experiência de completa de consumo 
 
Satisfação com eventos que 
acontecem durante o consumo 

Satisfação com resultados 
finais 

Satisfação com o nível de 
satisfação 

Esperar na fila 
Sentar-se confortavelmente 
Prévias 
Concessão  
Ação 

Apreço 
Entretido 
Aprendizado 
Excitação 
Emoção 
Envolvimento 

Inadequado 
Adequado 
Excessivo 

 
Fonte – OLIVER, 1976 

 

O resultado final do nível de satisfação pode adicionalmente ser avaliado com base em 

como foi satisfatório, ou seja, em termos da expectativa do consumidor. Indo além, o 

consumidor pode ficar satisfeito ou insatisfeito com o nível de satisfação recebido, pode 

desejar mais satisfação da satisfação em si, o que sugere que os níveis de satisfação dos 

clientes podem não ser satisfeitos em um nível mais alto de abstração. Essa dualidade de 

significados é um dos aspectos que dificultam a definição de satisfação. Como afirmam Fehr 

e Russel (1984), “todos sabemos o que é (satisfação) até que nos pedem uma definição. Então 

parece que ninguém sabe”.  

Uma boa definição, segundo Oliver (1976) teria de generalizar a satisfação dos 

elementos individuais em relação a produtos e serviços, o resultado final da experiência e a 

satisfação com a satisfação. As definições apresentadas acima são o início dessa tentativa, 

pois reconhece os processos psicológicos utilizados no julgamento dos consumidores, mas 

falha em especificar a avaliação, o estado de espírito e a resposta. O autor chega à definição 

que propõe reunir todos os aspectos apresentados até então: 
Satisfação é a resposta do consumidor em relação a sua sensação de completude. É 
um julgamento de que os aspectos de um produto ou serviço, ou eles em si mesmos, 
ofereceram, ou estão oferecendo um nível prazeroso de completude relacionado ao 
consumo, incluindo níveis de satisfação acima ou abaixo das expectativas 
(OLIVER, 1981)  
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O conceito de satisfação é amplamente aceito entre pesquisadores como uma variável 

importante na previsão do comportamento do cliente, com elementos de intenção de 

recompra, boca a boca e lealdade (RAVALD E GRÖNROOS, 1996; LILJANDRER E 

STRANDVIK, 1995).  

Adicionalmente aos vários tipos de satisfação que consumidores experimentam 

durante o processo de compra, ainda há a distinção entre níveis verticais, onde o foco está no 

estado de espírito do consumidor, baseado em observações ou transações únicas. Em um nível 

mais alto de abstração está a satisfação acumulada depois de muitas compras. Ainda no nível 

alto de experiências agregadas, Anderson e Fornell (1994) a definem como satisfação 

microeconômica e sugerem que estariam relacionadas ao lucro da empresa. Os autores 

realizaram sua pesquisa em diferentes segmentos de mercados e perceberam diferenças não só 

no nível de satisfação, mas também nos efeitos relativos de medições de agregação que 

causam satisfação em determinados níveis. Na dimensão horizontal o interesse está no 

comportamento sequencial da compra que resultam em satisfação. É fundamental aqui 

diferenciar satisfação de qualidade, aspecto ligado ao desempenho do produto e valor, 

frequentemente vinculado ao preço dos produtos, além de conceitos psicológicos como 

atitude, dissonância e arrependimento. 

 
Quadro 4 – Visões de Satisfação Horizontal e Vertical 
 

Ponto de vista Antecedentes Concepção básica Conseqüências 
Individual: uma transação Desempenho ou encontro do 

serviço 
Transação – satisfação 
específica 

Elogio, Reclamação e 
Recomendação 

Individual: compra 
acumulada 

Histórico de desempenho Resumo da satisfação Atitude, Lealdade, Troca 

Consumidores agregados 
de uma empresa 

Reputação, Qualidade e 
Promoção 

Satisfação média, Índices de 
recompra e Ranking de 
competitividade 

Compartilhamento, Lucro 

Indústria ou setor 
comercial 

Qualidade média e Poder de 
monopólio 

Sentimento Regulamentação, Tributação 

Sociedade Variedade e Qualidade média Bem estar psicológico Tranqüilidade, Produtividade, 
Progresso social, Alienação e 
Consumo 

 

Fonte: OLIVER, 1976 

 

O quadro 4 estende a contextualização para os níveis macro da empresa e a satisfação em 

sociedade onde algumas consequências são demonstradas. Nesse sentido, não há somente o 

julgamento de satisfação com o mix de produtos da empresa ou das ofertas da sociedade. 

Observam-se também manifestações de satisfação agregada, tais como repetição de compras. 
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Isso não quer dizer que indivíduos que formam julgamentos agregados não estejam em 

ancoradouros na avaliação da satisfação. Isso quer dizer que gestores de empresas tipicamente 

encaram comportamentos individuais por meio de estatísticas agregadas (OLIVER, 1976). 

A pesquisa na área de satisfação, nas ciências sociais aplicadas, é principalmente 

influenciada pelo paradigma de não confirmação (PARASURAMAN et. al., 1988) que define 

os sentimentos de satisfação do cliente como resultado de um processo comparativo entre 

desempenho percebido e expectativa. O cliente ficará satisfeito quando sente que o 

desempenho do produto é o que ele esperava (confirmação). Se o produto supera suas 

expectativas, o cliente fica muito satisfeito (não confirmação positiva), e se fica abaixo das 

expectativas o cliente ficará insatisfeito (não confirmação negativa). Apesar da maioria dos 

pesquisadores concordarem com o paradigma da não confirmação, a natureza da satisfação 

permanece ambígua. De um lado, satisfação claramente se estabelece por meio de um 

processo cognitivo de comparação em relação ao desempenho percebido e expectativas 

formadas. De outro lado, os sentimentos de comparação representam essencialmente um 

estado de espírito emocional. Consequentemente, algumas escalas de satisfação representam 

timidamente a dimensão cognitiva da satisfação, enquanto outras capturam sua natureza 

emocional. É importante frisar que dentro no paradigma da não confirmação a satisfação a ser 

considerada é a que resulta na consequência da compra, medida por quão bem a empresa está 

entregando sua oferta na percepção de seus clientes e seus resultados oferecem guias para 

melhorar o produto ou serviço em andamento.  

A questão da medição de satisfação passa pelos componentes de determinação de 

desempenho do produto. Nesse momento, portanto é fundamental distinguir entre os 

elementos que levam a satisfação e critérios de escolha de compra. Nos estudos realizados por 

Woodruff e Gardial (1995) resultados mostraram diferenças importantes nos critérios usados 

nas fases de pré e pós compra. Especificamente, o pensamento de pré compra é centrado nas 

características ideais e atributos específicos na variedade das marcas pesquisadas, enquanto 

pensamentos pós-compra são mais abstratos com foco nas consequências da compra. 

Pensamentos de satisfação pré compra são similares aos de avaliação, porém, mais orientados 

a comparação.  

Finalmente fechando o círculo dos componentes da satisfação temos a questão da 

expectativa que é um indicador de satisfação em níveis agregados e individuais. A expectativa 

tem um papel na formação da satisfação quando sugere níveis de antecipação do consumidor 

e pode adicionar as predições de satisfação para além da contribuição dada pela medição de 
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desempenho do produto. Consumidores perceberão os níveis de alta ou baixa qualidade do 

produto oferecido pelas empresas e formarão julgamentos de satisfação ou insatisfação. A 

insatisfação resultante da qualidade de desempenho, no caso da recompra, promove 

expectativas de desempenhos satisfatórios para aquelas empresas que se mostrem mais 

capazes de se redimirem e proverem desempenhos melhores (OLIVER, 1976). Dessa 

maneira, chega-se a uma organização dos componentes da satisfação com base no que foi 

reunido da literatura nesta seção: 

 
Figura 5 – Mapa conceitual de Satisfação 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora, 2010 

 

 

2.4.2 Confiança 

 

 

O Marketing de Relacionamento busca construir relações de longo prazo, sendo que a 

confiança é uma das variáveis chaves (MORGAN E HUNT, 1994) para o desenvolvimento de 

relações de sucesso. Segundo os autores, a confiança existe quando “um lado tem confiança 

na integridade de seu parceiro”. Outra definição é: a confiança de uma empresa em sua 

parceira está na crença de que ela realizará ações que resultem em consequências positivas 

para ambas, bem como não tenha um rumo inesperado de ações com resultados negativos 
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como consequência (ANDERSON E NAURUS, 1990). Ou seja, pode-se observar que existe 

consenso na literatura de que confiança é crucial no relacionamento (GANESAN, 1994).  

A literatura sobre as relações produziu diversas definições de confiança que demonstram 

algumas diferenças. A primeira está na percepção de quem iniciará o processo de confiar. 

Algumas definições se referem à confiança entre pessoas, ou seja, no contato, apesar de a 

maior parte dos estudos adotarem o conceito de confiança inter organizacional (MORGAN E 

HUNT, 1994; ANDERSON E NARUS, 1990). Blois (1999) questionou que empresas 

poderiam confiar, uma vez que confiança envolve um componente emocional e concluiu que 

confiança inter organizacional acontece quando os grupos que se relacionam confiam um no 

outro. Outro aspecto a ser considerado é o escopo das definições, sendo que algumas delas 

equivalem confiança a dependência, pois se referem somente à confiança no sentido de 

preenchimento de um papel ou uma promessa, enquanto outros adicionam um componente 

emotivo tais como expectativas e intenções positivas.   

Confiança em uma relação profissional e suas implicações para as ações das empresas tem 

sido definido como:  
“a crença de uma empresa que a outra irá desempenhar ações que resultarão em 
resultados positivos para a empresa, bem como não tomar atitudes inesperadas que 
causem resultados negativos. A forca dessa crença pode levar a empresa a ter uma 
resposta ou ação baseada em confiança, de onde a empresa se compromete a 
possíveis perdas dependendo das ações subsequentes da outra empresa.” 
(ANDERSON e NARUS 1986, P. 326).  

De acordo com Anderson e Narus (1987) a confiança será mantida se a empresa 

acreditar que seu parceiro tomou atitudes inesperadas, por conta de forças além de seu 

controle e por essa razão houve resultados negativos. Algum cuidado deve ser tomado, porém, 

em generalizar confiança como relações interpessoais para confiar em parcerias profissionais. 

Nesse tipo de relação, os participantes se expõem e a seus recursos a potenciais perdas 

enquanto que em relações inter organizacionais é a empresa que pode potencialmente ter 

perdas.  

O estabelecimento de um caminho positivo nos resultados das relações deve ser 

considerado no contexto de comparações nos níveis de confiança. O pensamento racional é 

que as análises dos resultados passados em comparação com expectativas levam as empresas 

a prever ou estimar a extensão na qual seu o cliente repetirá a compra. Com base nessas 

estimativas a empresa se engaja ou freia respostas ou atitudes de confiança. A interpretação 

da literatura é que construir e sustentar parcerias é um processo interativo. A comunicação é 

um instrumento fundamental entre empresa e cliente, e, é um antecedente da confiança. Em 
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períodos subsequentes a acumulação da confiança leva a uma melhor comunicação. Acredita-

se também que uma relação de confiança fortemente desenvolvida tem maior probabilidade 

de resolver desacordos de maneira amigável e de fato podem até aceitar algum nível de 

conflito como sendo somente um elemento que faz parte dos negócios (ANDERSON E 

NARUS, 1990). 

Morgan e Hunt, (1994) definem o conceito de confiança de maneira paralela ao da 

literatura existente: uma das partes tem confiança na reputação e integridade de seu parceiro 

de troca. A literatura sugere que uma parte confia porque acredita na consistência de seu 

parceiro, em sua integridade, competência, honestidade, justiça, responsabilidade e 

benevolência. As teorias de troca social explicam que o relacionamento parte do principio de 

reciprocidade generalizada uma vez que desconfiança gera desconfiança e como tal atua na 

diminuição do comprometimento e leva a relação para trocas de curto prazo. Portanto, a 

literatura afirma que confiança é determinante no relacionamento de marketing.  

Os antecedentes das variáveis de confiança segundo os autores supracitados são: 

Compartilhamento de valores: antecedentes diretos dos conceitos de comprometimento e 

confiança, é o caso no qual cliente e empresa compartilham das mesmas visões sobre 

comportamentos, objetivos, políticas que são importantes ou não, apropriadas ou não, certas 

ou erradas. Comunicação: a percepção do cliente de que a comunicação prévia entre eles foi 

positiva e de alta qualidade resultando em maior confiança. Comportamento Oportunista: 

quando uma das partes se engaja em comportamento oportunista, tais percepções levarão a 

uma diminuição do comprometimento, porque uma das partes não acredita que pode confiar 

na outra (MORGAN e HUNT, 1994).   

A seguir os autores supracitados discutem as consequências de um relacionamento de 

comprometimento e confiança. Apesar de serem altamente desejáveis que comprometimento 

e confiança fossem os resultados do processo de desenvolvimento da relação de marketing, os 

autores listam alguns itens adicionais:  

Conflitos funcionais: acontecem quando as disputas são resolvidas amigavelmente, 

evitando estagnação, estimulam interesse e curiosidades e, portanto aumentam a 

produtividade da relação de marketing. A confiança faz com que os parceiros percebam que 

conflitos futuros serão funcionais. Incertezas no processo decisório: podem acontecer se o 

cliente não tiver informações suficientes, não puder prever consequências e não tiver 

confiança nas decisões da empresa. Em um relacionamento onde há confiança, no entanto 

essa incerteza diminui (MORGAN e HUNT, 1994).  
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Cooperação promove relacionamento de marketing bem sucedido, uma vez que 

comportamentos conflituosos podem coexistir temporariamente. É necessário esclarecer que 

cooperação não é simplesmente ausência de conflito. Empresa e cliente podem ter objetivos 

diferentes e mesmo assim cooperarem, pois o custo de terminar a relação seria alto para 

ambos. Cooperação é a única consequência que influencia diretamente o comprometimento e 

a confiança. Um parceiro comprometido com uma relação cooperará com o outro membro 

porque deseja que a relação funcione. Evidências teóricas e empíricas indicam que confiança 

também leva à cooperação (MORGAN e HUNT, 1994). 

 

 

2.4.3 Comprometimento 

 

 

Morgan e Hunt (1994) propõem que comprometimento é central no relacionamento de 

marketing, questão fundamental na literatura de trocas sociais e consequência direta do 

estabelecimento de confiança entre cliente e empresa. Na literatura sobre organizações, o 

comprometimento é crucial na manutenção da harmonia interna das empresas e nos estudos 

sobre o comportamento do consumidor. Com a evolução dos estudos e o entendimento da 

atitude do cliente em relação à marca, esse conceito se torna mais importante do que os 

indicadores de repetição de compra. Comprometimento é juntamente com confiança uma 

variável chave para o marketing de relacionamento (MORGAN e HUNT, 1994).  

Ainda segundo os autores, comprometimento organizacional é uma das variáveis mais 

antigas e estudadas da literatura de relacionamento entre empresas. Outra definição de acordo 

com Morgan e Hunt (1994) e Gilliland e Bello (2002) se baseia no fato de que os membros 

estão comprometidos em identificar comprometimento como variável chave para atingir 

resultados positivos. 

Continuamente a explicação do conceito iniciada no item anterior, veremos quais os 

antecedentes das variáveis de comprometimento. Custo de terminar o relacionamento: existirá 

no caso de simples quebra de relação como no fim do relacionamento causado pela troca de 

fornecedores. Nesse caso o cliente pode aumentar seu nível de comprometimento por querer 

evitar esse custo, ou ainda o cliente pode não estar consciente de que uma troca geraria custos 

e, portanto seu comprometimento não existir. A expectativa, porém, é que a possibilidade de 

custos com o término de um relacionamento faça com que o cliente pense com mais cuidado 
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em suas atitudes e, portanto o comprometimento tenderia a ser mais alto (MORGAN e HUNT 

1994).  

Benefícios do relacionamento: no caso de parcerias entre empresas e fornecedores, o 

cliente irá valorizar o fornecedor que oferecer benefícios mais interessantes. 

Compartilhamento de valores: antecedentes diretos dos conceitos de comprometimento e 

confiança (MORGAN e HUNT 1994).  

A seguir, os autores seguem discutindo as questões que são consequências de um 

relacionamento comprometido: Aceitação: definida como o grau de aderência que o cliente 

demonstra em relação às políticas da empresa. O comprometimento então influencia a 

aceitação positivamente, enquanto a confiança influencia aceitação somente através do 

comprometimento. Propensão a deixar a relação: é a percepção da probabilidade que o cliente 

tem de terminar a relação num futuro próximo. Cooperação: assim como valores 

compartilhados, também serve a ambas as variáveis e foi explanado acima (MORGAN e 

HUNT 1994).  

Comprometimento se refere a uma promessa, implícita ou explicita de continuidade de 

troca relacional entre parceiros. Em sua fase mais avançada de interdependência entre 

empresa e cliente, as partes atingiram um nível de satisfação no processo de troca que 

virtualmente exclui outros parceiros primários de troca que poderiam oferecer benefícios 

similares (DWYER, SCHURR e OH, 1987).  

Esse conceito representa o mais alto estágio nos laços relacionais entre empresa e 

cliente e pode também ser definido em termos de três dimensões mensuráveis: Contribuições: 

na qual parceiros oferecem relativamente altos níveis de contribuição para a associação, sendo 

que economia, comunicação e/ou recursos emocionais podem ser trocados; Durabilidade: 

presume que as partes conseguem discernir os benefícios atribuíveis à relação de troca e 

antecipar um ambiente que terá trocas efetivas e contínuas. Dadas essas expectativas, as 

partes podem se vincular de tal maneira a encorajar investimento contínuo na relação. E por 

fim Consistência: contribuições são realizadas para a associação. Em termos de expectativas, 

quando o nível de contribuição de uma parte flutua, a outra tem dificuldade de prever os 

resultados da troca. Inconsistência se reflete em baixo comprometimento e leva a uma 

redução na confiança influindo no nível de comprometimento (DWYER, SCHURR e OH, 

1987).  

Uma distinção crítica nessa fase é que as partes empregam seus recursos para manter o 

relacionamento. Muitas forças podem prejudicar o relacionamento, incluindo aumento nos 
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custos de transação, diminuição dos obstáculos associados à interação com parceiros 

alternativos e mudança de necessidades pessoais ou organizacionais resultando na diminuição 

do benefício na avaliação de compensações. Em contraste, a pressão para adequação ao invés 

da dissolução da relação é influenciado pelos benefícios recorrentes para cada parceiro. Esses 

incluem certeza de papéis, objetivos em comum, eficiência de barganha e confiança na troca 

de efetividade que se origina da confiança (DWYER, SCHURR e OH, 1987). 

A ideia de relevância do relacionamento e a vontade de continuá-la é também presente 

na definição de Moorman et. al (1992): vontade latente de manter um relacionamento 

valoroso. Além disso, Anderson e Weitz (1992) entendem que a essência do 

comprometimento em quaisquer tipos de relações requerem estabilidade e sacrifício, e nesse 

contexto os autores definem comprometimento como desejo de desenvolvimento de um 

relacionamento estável, que demande pequenos sacrifícios no curto prazo, para manter a 

relação e a confiança na estabilidade da mesma. Vai além de uma avaliação simples e positiva 

baseada nos benefícios e custos associados à relação e implica na orientação para relações de 

longo prazo. O comprometimento, que é fruto da confiança do cliente, deve ser mútuo e se 

baseia na percepção do nível de compromisso do outro, consistente com o desenvolvimento 

do padrão de reciprocidade e cooperação.  

O modelo de Anderson e Weitz (1992) sugere o processo pelo qual o 

comprometimento se desenvolve, fundamentada na percepção que as partes têm em relação 

ao comprometimento da outra. De uma perspectiva estática, as partes envolvidas em uma 

relação estável apresentam níveis similares de comprometimento. Assimetrias provavelmente 

resultam em relacionamentos insatisfatórios porque a parte mais compromissada fica 

vulnerável ao comportamento oportunista da parte menos comprometida, consequentemente a 

última apresenta maior probabilidade de abandonar a relação e menor probabilidade de se 

sacrificar pela outra parte. 

Morgan e Hunt (1994) estabeleceram que a confiança do cliente resulta em seu 

comprometimento com a empresa, ela deve existir de maneira consistente, seus componentes 

devem ser reconhecidos e equilibrados para que o relacionamento de marketing seja forte. 

Porém o papel do conceito de satisfação não fica claro nessa equação.  

Por meio do estudo de autores citados acima foi possível determinar o que seria a 

satisfação em si, e dessa maneira como ela se encaixa na construção do relacionamento. Pode-

se dizer que a satisfação é uma variável que se inicia pela perspectiva do cliente, baseado em 

pesquisas e na formação de suas expectativas. Subsequentemente, ela continua permeando a 
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relação iniciada fornecendo subsídios para que os elementos que compõe a confiança se 

formem e resultem em comprometimento e finalmente lealdade. A satisfação, porém continua 

sendo chave, na medida em que, se o seu nível decair por quaisquer razões, a confiança será 

afetada e por consequência o comprometimento diminuirá. Por essa razão acredita-se que ela 

não é uma variável que leva a outra e sim um aspecto que envolve o processo em todas as 

suas fases.   

Por meio da revisão de literatura, foi possível desenvolver um mapa conceitual que 

abarque todas as variáveis que compõem o relacionamento de marketing, bem como seus 

antecedentes e consequências. Com base nos modelos dos autores investigados essa pesquisa  

incluiu a variável satisfação no mapa desenvolvido:  

Figura 6 – Mapa Conceitual do Relacionamento de Marketing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2010 
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um aumento de complexidade na gestão das relações, uma vez que os mesmos clientes podem 

ter condutas diferenciadas, de acordo com o grau de autonomia que a matriz delega a sua 

subsidiária. Porém não ficou evidente na literatura verificada que as bases dos conceitos de 

relacionamento de marketing apresentados se alterem em razão da atuação das empresas em 

nível global, bem como no âmbito de suas relações com clientes. 

Sendo o objetivo desta parte da revisão de literatura verificar a relação se a equação 

confiança, comprometimento e satisfação resultam no estabelecimento de relacionamento 

entre cliente e empresa em âmbito global, acredita-se que o mesmo foi atingido. Isso porque a 

presente pesquisa estabeleceu uma ordem que reuniu as variáveis apresentadas e as organizou 

de forma a dar sentido ao processo de construção do relacionamento de marketing, antes, 

durante e após o processo de compra. 

 

 

2.5 – LEALDADE 

 

 

A lealdade do cliente em relação à empresa é definida pelo apego ou profundo 

comprometimento a um produto, serviço, marca ou organização (OLIVER, 1999). O conceito 

é similar em significado ao do comprometimento descrito pela literatura de relacionamento de 

marketing, como um desejo duradouro de estar em uma relação valiosa (ANDERSON e 

WEITZ, 1992; MOORMAN, ZALTMAN e DESHPEE, 1992; MORGAN e HUNT, 1994). 

Ela se manifesta em uma variedade de comportamentos, sendo os mais comuns a 

recomendação de determinado produto ou serviço, a regularidade da compra e a contratação 

de um fornecedor (DWYER, SCHURR e OH, 1987, FORNELL, 1992).  

De uma perspectiva histórica a percepção comportamental de lealdade se iniciou em 

1958 após um período em que a maioria dos pesquisadores mensuravam a lealdade somente 

como um padrão de repetição de compra. Dentre as publicações da época estava o modelo de 

lealdade multimarca desenvolvido por Jacoby (1971), que ia além da simples descrição do 

conceito e tentava explicá-la em termos psicológicos. Lealdade a uma única marca só 

ocorreria quando não houvesse competição. Alguns anos depois o autor, juntamente com 

Kyener (1973) definiram lealdade como compra não aleatória de uma marca, dentre outras, 

por um período de tempo, utilizando processo deliberado de avaliação. Esse conceito oferece 
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apoio conceitual e empírico para uma definição formal dando à perspectiva psicológica bases 

científicas.  

Mais tarde Jacoby e Chestnut (1978) definiram quatro itens a serem observados: 

lealdade focal e verdadeira à marca (lealdade a uma marca em particular); lealdade focal 

multimarca que inclui o item anterior e acrescenta repetição de compra da marca focal sem 

lealdade e repetição local de compra da marca focal por clientes leais ou não a outra marca. O 

último item inclui qualquer sequência repetitiva de compra devido a fatores diferentes de 

verdadeira lealdade psicológica da marca favorita do cliente, compra substitutiva e restrições 

temporárias.  

De acordo com os autores citados acima a única maneira de detectar lealdade 

verdadeira a uma única marca seria examinar a crença, afeto (atitude) e estrutura de intenção 

(conação), da orientação do cliente em relação à marca focal. Três condições devem existir: 

(1) a informação sobre marca que o cliente possui (crenças) deve apontar para a marca focal 

como sendo superior às ofertas da competição; (2) o cliente deve gostar mais da marca focal 

do que das outras, para que a preferência afetiva existente pela marca focal fique clara e (3) o 

cliente deve intencionar comprar a marca focal em oposição a marcas alternativas quando a 

decisão de compra acontecer. Esse quadro demonstra a fase de pré-decisão que reforça o ciclo 

de repetição de compra. 

Oliver (1976) afirma que a discussão sobre a lealdade a produtos e serviços deve partir 

da premissa que o cliente pode e quer interagir continuamente com uma determinada marca. 

Na maioria dos casos isso envolverá repetição de compra, em outros, apoio contínuo ao 

produto ou serviço, como quando o cliente não mais utiliza o serviço, mas continua 

recomendando seu uso para outros potenciais clientes. Outro aspecto da discussão apontado 

pelo autor é em relação a situações em que a participação em longo prazo não é provável, 

sendo, portanto, a lealdade mínima ou irrelevante. Esses casos podem apresentar altos níveis 

de satisfação, mas pouca probabilidade ou vontade do cliente se engajar em uma nova 

compra. Essa situação implica, porém em continuidade proposital de interação, embora não 

frequente, com um produto ou serviço. Abaixo uma reunião de definições da literatura sobre 

lealdade: 
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Quadro 5 – Definições de Lealdade 
 

Dick e Basu, 1994 Lealdade do consumidor é encarado como a força de um relacionamento entre a 
atitude relativa do cliente em relação a marca e a repetição de compra. O 
relacionamento é mediado por normas e fatores sociais. Antecedentes conativos, 
afetivos e cognitivos de atitudes relativas são identificados como aspectos que 
contribuem para a lealdade. 

Oliver, 1999 Apego ou profundo comprometimento do cliente a um produto, serviço, marca ou 
organização. 

Payne & Weber, 2006 Lealdade avaliada de diferentes perspectivas comportamentais tais como repetição 
de compra, a proporção total de compras feitas em uma determinada loja e 
probabilidade de compra.  

Jacoby e Kyener, 1973 compra não aleatória de uma marca, dentre outras, por um período de 
tempo utilizando processo deliberado de avaliação 

 
Fonte: Organizado pela autora, 2010 

 

Dick e Basu (1994) apresentaram um conceito integrado de lealdade, no qual a 

discussão se estabelece na atitude relativa do cliente e moderadores potenciais dessa atitude 

no relacionamento de repetição de compra.  

 
Figura 7 – Mapa de lealdade do cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: DICK e BASU, 1994 
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notar que se pode ter uma atitude favorável em relação a uma marca, mas não comprá-la em 

diversas ocasiões por causa de extremidade atitudinal ou comparações com outras marcas. A 

natureza da atitude relativa tem maior probabilidade de preceder indicadores mais fortes de 

repetição de compra que uma atitude em relação à marca determinada isoladamente.  

Dick e Basu (1994) definem os antecedentes de lealdade conforme o quadro acima 

como Antecedentes cognitivos - Acessibilidade: a facilidade pela qual uma atitude é 

lembrada. A força da associação entre uma atitude em relação ao objeto e sua avaliação 

influencia a acessibilidade da atitude. Confiança: nível de certeza associada com atitude ou 

avaliação. Pode conceituar atitude como a distribuição provável de níveis de avaliação. 

Baseada nesse conceito o meio de distribuição representa o nível de atitude enquanto a 

variância representa a qualidade da certeza/confiança. Atitude Central/Importante: grau no 

qual uma atitude em relação à marca é relacionada ao sistema de valor do indivíduo e mais 

resistentes a persuasão. Atitudes centrais tipicamente envolvem fortes respostas afetivas e são 

relativamente distintas; tendem a ser ativadas e intimamente relacionadas às estruturas de 

conhecimento da memória. Atitude Clara: quando um indivíduo encontra atitudes alternativas 

em relação ao objeto e é indefinido quando diversas posições alternativas são aceitáveis.  

Antecedentes afetivos (DICK e BASU, 1994) – Emoções associam-se à intensidade, 

levam o foco da atenção a algo específico e são capazes de interromper um comportamento 

corrente. Atos baseados em emoções são melhores para prever comportamento que avaliações 

cognitivas em duas condições (1) quando comportamento passado é visto como padrão, o 

desenvolvimento de uma avaliação cognitiva é inibido e a lembrança de emoções podem 

determinar o comportamento; (2) uma vez que o comportamento se torna habitual, por meio 

de experiências passadas, a avaliação cognitiva se torna relativamente ausente e dentro de 

domínios específicos podem ser guiadas por experiências emocionais passadas, por exemplo, 

por meio da compra repetitiva o cliente se torna tão familiar com os funcionários e encantado 

pelo ambiente que essas experiências prazerosas podem ser evocadas na próxima ocasião de 

compra. Estados de espírito: são menos intensos que emoções, têm menor chance de 

interromper um comportamento corrente. Seu impacto no comportamento ocorre 

presumivelmente por meio da representação do conhecimento do estado de espírito 

congruente mais acessível na memória.  Afeto primário: também conceituado como sendo de 

natureza psicológica, uma atitude em relação a um objeto pode levar a uma resposta primária 

independente de cognições. Pode ser estimulado pela interpretação do familiar e experiências 

sensoriais preferidas disponíveis na situação de compra, tais como o uso de fragrâncias em 
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lojas. Satisfação: acredita-se que a resposta de pós-compra a uma marca ocorre por meio da 

correspondência de expectativas e desempenho percebido. O resultante de satisfação é 

considerado a agir como antecedente a lealdade. É encarado como uma emoção distinta de 

avaliações cognitivas e atitudes afetivas. 

Tsiros e Mittal (2000) demonstraram impactos do componente de satisfação e 

arrependimento em diferentes níveis de intenções comportamentais que podem ser 

consideradas correlatas à lealdade. Consistentemente com a literatura revista, os autores 

desenvolvem o conceito de lealdade que incorpora duas dimensões: recomendação e 

regularidade de compra. Dessa maneira se a lealdade tem um efeito positivo na satisfação do 

cliente, então gerentes devem focar diretamente seus esforços na construção dessa lealdade, 

em particular se ela é mais afetada pela satisfação do que pelo custo de troca do fornecedor. 

Da perspectiva do gestor, se a satisfação exerce um poder maior, gerenciá-la será mais 

importante do que influenciar os custos de troca.  

Os autores ainda estendem o conceito unidimensional (ZEITHAML, BERRY, e 

PARASURAMAN, 1996) da lealdade para um constructo bidimensional. Porém, como Lam, 

Shankar, Erramili, e Murthy (2004) e Oliver (1999) apontaram ainda existem poucas 

tentativas de conceituar o que é lealdade e o que a antecede. Pesquisas sobre lealdade foram 

desenvolvidas sob a perspectiva de efetividade ou comportamento manifestado que implica na 

recompra, ou ainda na perspectiva de atitude (DICK e BASU, 1994). Essas perspectivas 

podem ser reconciliadas por meio da definição oferecida por Gremler e Brown (1996, p. 173):  
(...) lealdade é o grau no qual o consumidor repete o comportamento de compra de 
um fornecedor de serviços, possui uma atitude de disposição positiva em relação ao 
fornecedor e considera utilizar somente os serviços deste quando há necessidade.  

Antecedentes conativos (DICK e BASU, 1996) ou disposição de comportamentos 

possuem níveis mais baixos de abstração que os antecedentes cognitivos e afetivos. Os 

conativos são encarados como antecedentes da lealdade por Dick e Basu (1996) composto por 

três aspectos: Custo de troca: ocorre quando o comprador troca de um fornecedor para outro. 

Desenvolver custos de troca é uma estratégia comum para aumentar a lealdade em clientes 

industriais, normalmente representam investimentos idiossincráticos em uma empresa 

especifica como um software que somente funcionará em um mainframe produzido pela IBM.  

Lam, Shankar e Murthy (2004) afirmam que custo de troca de fornecedores pode ser 

definido como os custos envolvidos em mudar de um fornecedor para outro. Os custos de 

troca podem ser monetários e não monetários, como por exemplo, tempo e esforço 

psicológico (DICK e BASU 1994). Além disso, pode incluir a perda dos benefícios da 
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lealdade como resultado do término da relação atual. Um cliente pode fazer um investimento 

transacional específico em um relacionamento, desenvolvendo rotinas e procedimentos para 

lidar com o fornecedor. Esses investimentos e familiaridade com procedimentos constituem 

em um tipo de custo de troca porque eles se tornarão inúteis se, ou quando o cliente terminar a 

relação. Conceitualmente, custo de troca pode também refletir a dependência do cliente com o 

fornecedor, no que se refere a necessidade do comprador em manter o relacionamento para 

atingir seus objetivos. 

Sunkcost (DICK e BASU, 1994) são custos já realizados e que não podem ser 

recuperados e tem potencial para afetar profundamente as compras dos consumidores e 

aumentam a probabilidade da repetição de compra. Expectativa é outro antecedente conativo, 

reflete a adequação presente e esperada entre ofertas de mercado e necessidade dos clientes. 

Por exemplo, a expectativa do cliente a respeito da disponibilidade do produto pode causar o 

adiamento da compra ou aumentar a recompra. 

Oliver (1996) completa o quadro teórico apresentando as fases do conceito de lealdade 

apresentados por Dick e Basu (1994) com Controle de ação, na qual a sequência se inicia 

com intenção, que acompanhada por motivação, leva a uma prontidão para a ação e um desejo 

de superar obstáculos. O autor sugere que é desta maneira que o ciclo de lealdade se 

completa, primeiro com antecedentes cognitivos, afetivos, conativos e então a ação – a 

lealdade sustentada por comprometimento e inércia de ação. Cada fase dentro do 

desenvolvimento de lealdade tem características ou dimensões que agem como sustentadores 

– atraindo o cliente – ou vulnerabilidade – levando o cliente a comprar outra marca.  

No aspecto comportamental a maneira típica de medir lealdade é avaliar o nível de 

recompra, comportamento de compra num determinado período de tempo e assim por diante. 

As medições mais próximas da perspectiva afetiva são baseadas na intenção de frequência 

com o fornecedor, continuidade do relacionamento ou recomendação (ZEITHAML et al., 

1996).  

Discorreu-se até esse ponto sobre lealdade do consumidor a uma marca ou produto. É 

fundamental que se aborde também o aspecto de lealdade no ambiente virtual, uma vez que a 

presente pesquisa se dá nesse campo.  

Para construir um modelo de lealdade a comunidades online, Peng Lin (2010) recorreu 

à teoria social cognitiva (BANDURA, 2001), cujo estudo é amplamente aceito e oferece uma 

perspectiva profunda no exame das razões pelas quais indivíduos adotam certos 

comportamentos. A teoria social cognitiva, dado seu foco em processos sociais e cognitivos 
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que governam o comportamento humano, é útil no entendimento do comportamento dos 

indivíduos no que tange lealdade em comunidades online.  

Peng Ling (2010) explica lealdade a comunidades virtuais por meio das seguintes 

hipóteses: comprometimento afetivo, troca ideológica, apoio social e normas sociais levam a 

lealdade a comunidades virtuais. As quatro hipóteses são  estabelecidas por meio da teoria 

social cognitiva, que estabelece que indivíduos possuem um sistema de crenças que os 

habilitariam a exercer controle sobre seus pensamentos, sentimentos e ações. 

O comprometimento afetivo muitas vezes se reflete na percepção atitudinal do 

indivíduo em detrimento de sua intenção comportamental, além de se referir à força do 

comprometimento e à identificação do membro com uma comunidade online particular. 

Membros que apresentam forte identificação com uma comunidade e estão profundamente 

envolvidos com ela apresentam maior probabilidade de continuar participando, revelando 

comportamento proeminente de lealdade, ou seja, comprometimento afetivo é positivamente 

associado comportamento de lealdade em comunidades virtuais (PENG LING, 2010).  

Peng Ling (2010) utiliza a teoria de troca ideológica de Witt e Wilson (1990, apud 

PENG LING, 2010), referente a relação entre o que os indivíduos recebem da comunidade e o 

que oferecem em troca. Indivíduos podem ser sensíveis à troca ideológica e somente revelar 

seu comportamento de lealdade depois que benefícios mútuos são obtidos, transparecendo a 

importância da troca na lealdade a comunidades virtuais. Segundo o autor, porém não há 

confirmação empírica que confirme esta relação. 

Apoio social tem um papel central na vida do ser humano e define-se pelo 

compartilhamento verbal ou não de mensagens que contenham emoção, informação ou 

referência para diminuir incertezas e inseguranças dos indivíduos. Apoio social normalmente 

é discutido em termos de contextos presenciais, mas evidências sugerem que usuários da 

internet a utilizam na busca do apoio social, o que pode ser comparado ao ambiente do 

encontro face-a-face. Usuários muitas vezes se agregam em comunidades virtuais para 

compartilhar informações, experiências ou empatia a respeito de uma causa comum. Esse tipo 

de apoio social ajuda a fortalecer a lealdade em relação a comunidades virtuais. Pesquisas 

prévias sugerem que essas redes virtuais são efetivas em prover apoio social e 

consequentemente reter usuários, mesmo quando seus membros são estranhos uns aos outros. 

(PENG LIN, 2010). 

Normas sociais surgem do desejo dos indivíduos de preencher as expectativas de 

outrem. Nomenclaturas diversas têm sido utilizadas em constructos de normas sociais e todas 
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elas reconhecem similaridades com o termo normas sociais. Todos esses constructos incluem 

implícita ou explicitamente noções de que comportamento de lealdade em relação a 

comunidades é influenciado pelo tanto de importância que os indivíduos relegam a opinião 

dos outros membros da comunidade (PENG LIN, 2010).  

Para fechar a discussão de lealdade apresentam-se as consequências da lealdade 

representadas pelos aspectos atitudinais, intenção de frequência de compra, recomendação, 

desempenho e satisfação e renovação de licença e compra. Entende-se que estes são aspectos 

que medidos permitem identificar os níveis de lealdade do cliente. É possível então desenhar 

o mapa conceitual abaixo: 

Figura 8 – Mapa conceitual de lealdade 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: AUTORA, 2010 

 

Apesar de relacionamentos entre indivíduos e suas organizações ou grupos serem 

tradicionalmente enfatizados no contexto off-line, evidências sugerem que a participação de 

sujeitos em comunidades online por meio da tecnologia da informação (TI) poderia ser 

comparada a relacionamentos presenciais no “mundo real” (PENG LIN, 2010).  

As comunidades online podem ser consideradas de grande valor na continuidade da 

participação de membros em grupos (WASKO e FARAJ, 2000), indicando o valor do 

conceito do comportamento de lealdade em comunidades. Apesar das redes baseadas em TI 

serem reconhecidas como um meio social crítico que vincula pessoas por meio de 

comunidades online, pouco se sabe sobre como esses indivíduos formam vínculos sólidos e 

porque continuam visitando-as repetidamente. Modelos contemporâneos revisados por Peng 

Lin, (2010) que examinaram a utilização e o papel da TI na derivação utilitária e/ou 

consequências hedônicas permaneceram sem resposta em relação ao potencial papel que o 

comportamento de lealdade à comunidades poderiam representar, apesar de sua aplicabilidade 

nas teorias de lealdade. 
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O estudo realizado por Peng Lin (2010) conceitua lealdade a comunidades online em 

termos de participação sustentável e recomendações boca-a-boca para comportamento 

participativo. Em comparação com comportamento leal, o comprometimento afetivo 

recorrentemente se reflete na percepção atitudinal ao invés do comportamento intencional e, 

portanto se refere à solidez do apego de determinado membro da comunidade e sua 

identificação particular com a mesma. 

A explanação desenvolvida ao longo deste capítulo permite o desenvolvimento de um  

mapa conceitual, que se inicia com a análise das mídias sociais, neste caso o Twitter. Foi 

verificado que o Twitter pode ser considerado uma ferramenta de interação entre as pessoas, e 

entre pessoas e máquinas. A partir da possibilidade da interação entre duas ou mais partes 

pode-se considerar o desenvolvimento de relacionamentos. Os relacionamentos por sua vez, 

compostos por confiança, que leva ao comprometimento do cliente, caso exista satisfação 

contínua, levam a lealdade, composta por antecedentes cognitivos, afetivos, conativos e  de 

controle de ação.  

Dessa maneira a figura 10 abaixo mostra graficamente todos os conceitos explorados 

na revisão da literatura: 
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Figura 9: Mapa Conceitual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTORA, 2010 

 

Resgatando-se os principais conceitos das variáveis exploradas nesta revisão de 

literatura têm-se que as mídias sociais são um conceito pouco explorado nas pesquisas 

acadêmicas da área de marketing. Elas permitem a conexão entre as pessoas, pessoas e 

empresas, empresas e empresas, além de serem uma arena de relacionamentos global, ou seja, 

a internacionalização da comunicação das empresas é implícita na própria natureza da 

ferramenta. O Twitter, como ferramenta, pode ser considerado como uma rede democrática, 

uma vez que não exige vínculos de amizades entre seus membros. A presença de 

intermediários entre empresa e cliente, nesse caso, portanto é eliminada. Empresa e cliente 

têm um canal direto de comunicação.  

Dessa maneira, as empresas têm a possibilidade de monitorar o que é dito a seu 

respeito, acompanhar a formação pública de sua imagem e interferir rapidamente se 
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necessário. As redes sociais, portanto, oferecem maior facilidade de medição de retorno, 

financeiro ou não, para que as empresas tenham a possibilidade de verificar com maior 

precisão a eficiência de sua estratégia de comunicação.  

Verificou-se também, a relação de adequação dos conceitos que formam o 

relacionamento de marketing: confiança, comprometimento e satisfação. Essa equação, 

quando equilibrada, resulta no estabelecimento de  relacionamento entre cliente e empresa em 

âmbito global, uma vez que esta pesquisa ele se dá pela internet, que é um meio de 

comunicação global.   

A lealdade, tradicionalmente, é encarada em duas perspectivas: a comportamental, 

composta pelos elementos de repetição, proporção total e probabilidade de compra; e a atitude 

relativa do cliente para com a empresa que baseia-se também nos índices de repetição de 

compra. Outro aspecto da lealdade é a recomendação boca-a-boca e o comportamento 

participativo do usuário da rede, cuja a percepção atitudinal revela maior solidez na 

determinação da lealdade. O conceito de lealdade no campo virtual foi acrescentado, porque a 

pesquisa se trata da lealdade promovida por uma ferramenta digital. 

Tendo em vista o mapa conceitual acima, decidiu-se, de acordo com o objetivo deste 

estudo, pesquisar as variáveis mídias sociais e lealdade, verificando-se como a primeira pode 

promover a segunda, por meio do constructo teórico abaixo: 

  
Figura 10: Constructo Teórico 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autora, 2011 

 

 

H1 

Antecedentes	  
Cognitivos 

Antecedentes	  
Afetivo 

Antecedentes	  
Conativos 

Controle	  de	  Ação 
H3a 

Lealdade	  ao	  
mídia	  Twitter 

Mídia	  Social	  
Twitter 

Lealdade	  ao	  perfil	  do	  
Twitter	  de	  empresas 

H2 

Lealdade a 
empresa 

H3b 



 

  

63 

3 – RECURSOS METODOLÓGICOS 
 

 

Este capítulo contribui para definir e justificar as estratégias metodológicas, portanto 

são descritas justificadamente as escolhas filosóficas e o caráter epistemológico híbrido da 

pesquisa, ciente de que elas se refletem na triangulação das abordagens quantitativas e 

qualitativas.  

Segundo Merriam (2009) existem diversas definições sobre o conceito do que é 

pesquisa, mas todas elas convergem sobre a determinação do pesquisador em inquirir ou 

investigar alguém ou algum fenômeno de maneira sistemática. A pesquisa aplicada utilizada 

na área de administração e marketing é realizada com o intuito de melhorar a qualidade da 

prática de uma disciplina em particular. Pesquisadores das ciências sociais aplicadas estão 

interessados em se comunicar com uma comunidade diferenciada dos chamados 

pesquisadores básicos (aqueles que buscam a extensão de seus conhecimentos prévios), 

interessados em que seu trabalho possa ser utilizado para melhorar o “status quo” político, 

social e etc.  

A investigação conta com uma abordagem epistemológica híbrida com base no 

cruzamento entre os dados quantitativos e qualitativos para tentar diminuir viéses e erros 

inerentes à natureza das pesquisas. Para tanto a sequência lógica estabelecida se iniciou pela 

reunião de dados bibliográficos, seguida da aplicação de uma survey nos usuários do Twitter 

e pela coleta de dados documentais dos 12 perfis das 4 empresas escolhidas em um período de 

dois meses. 

O método mais adequado aos objetivos da pesquisa qualitativa é a netnografia, que reuniu 

documentos, material resultante da pesquisa exploratória, bem como o desenvolvimento de 

uma survey para identificar aspectos atitudinais dos usuários das mídias sociais. Os dados 

foram coletados por meio de documentos e questionários, e o material foi interpretado pelo 

uso combinado da análise de conteúdo e pelo tratamento estatístico dos dados, utilizando a 

análise fatorial e regressão múltipla. A figura 11 abaixo ilustra a sequência lógica do conteúdo 

da pesquisa aplicada.  
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Figura 11 - Síntese das Estratégias Metodológicas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: AUTORA, 2010 
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relação de sucesso ganharam força com o desenvolvimento das mídias sociais. Esses 

instrumentos fortalecem o arsenal de mecanismos utilizados pelas empresas para consolidar 

relacionamentos (REBER e FOSDICK, 2005).  

A utilização da comunicação digital, especialmente as mídias sociais, vem se firmando 

como uma área crítica de estudo desde 2008 quando o uso da internet para fins de negócios 

aumentou 70%. Esse meio é empregado na realização de levantamentos que forneçam 

informações sobre os clientes, permita a venda de produtos e serviços, comunicação entre 

clientes e empresa, além de divulgação de promoções por parte das organizações. 

Especialistas concordam que há resultados eficientes e significativos no desenvolvimento da 

relação online entre cliente e empresa, quando se comparam esses aos modelos tradicionais de 

relacionamentos como encontros pessoais, por correspondência e por telefone (REBER e 

FOSDICK, 2005). 

 O termo mídias sociais inclui uma diversidade de ferramentas e serviços que deveriam 

ser diversos, mas acabam se confundindo. O Facebook, por exemplo, é uma mídia social para 

encontro entre amigos, o Linkedin para encontros profissionais e o Twitter é encarado como 

fonte de informação. As mídias sociais podem variar em diversas dimensões, sendo a 

principal o tamanho das redes sociais que as estão produzindo e consumindo (SMITH, 

GETOOR, BARASH e LAUW, 2008).  

Nos últimos cinco anos as mídias sociais ultrapassaram barreiras para a auto 

publicação na web. O prospecto de receber ampla atenção motiva os usuários a fazerem 

contribuições em sites como, por exemplo, o YouTube, enquanto a atenção proveniente de 

amigos particulares são mais concentradas em posts no Facebook. A abundância de 

informações e opiniões na web é tanta, que a competitividade pela atenção do leitor é 

acirrada. (BRZOZOWSKI, SANDHOLM E HOGG, 2009).  

As empresas e pesquisadores começaram também a experimentar com o uso de mídias 

sociais internas nos locais de trabalho, na esperança de reter os benefícios dessa nova 

ferramenta colaborativa entre seus funcionários. Diferentemente do e-mail, que é enviado 

para receptores específicos ou listas de distribuições, a mídia social é uma plataforma de 

emissão livre que permite aos autores driblar hierarquias convencionais e se conectarem com 

leitores onde quer que estejam. Uma pesquisa realizada na Hewlett-Packard Laboratories 

(HP) verificou a validade das seguintes hipóteses na questão sobre o que leva os funcionários 

a contribuírem com as mídias sociais de suas empresas (BRZOZOWSKI, SANDHOLM E 

HOGG, 2009): 
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Ø O feedback visível encoraja os funcionários a continuar contribuindo com as mídias 

sociais. 

Ø A atividade visível vindas de gerentes e funcionário motiva contribuições para mídias 

sociais. 

Foram exploradas diversas formas de feedback e o efeito que apresentam no sujeito dentro 

do ambiente de uma grande empresa, por meio de dados coletados das contribuições para 

mídias sociais, realizadas por um período de um ano. Os pesquisadores construíram uma 

ferramenta para monitorar a contribuição dos funcionários em diversas mídias cruzando essas 

referências com snapshots diários do diretório dos funcionários. Assim foram compiladas 

informações sobre onde os autores trabalham, suas realizações e para quem se reportam como 

mostra a tabela 1 abaixo.    

 
Tabela 1 - Participação mídias sociais na HP durante o período de estudo. 
  

Receita Códigos Autores Posts Meses 
Blogs B 1462 18299 34 
Comentários C 1692 7395 15 
Fóruns de discussão F 14625 117807 28 
Idéias I 420 926 29 
Links L 159 2889 19 
Tags T 3079 3943 13 
Relatórios R 983 1546 23 
Wikis W 525 2456 17 

 
Fonte: BRZOZOWSKI, SANDHOLM E HOGG, 2009 

 

 

3.2 - ABORDAGEM EPISTEMOLÓGICA: ESCOLHAS FILOSÓFICAS 

 

 

Para Merrian (2009), é importante posicionar filosoficamente as pesquisas realizadas 

na área das ciências sociais em termos da natureza da realidade (ontologia) e da natureza do 

conhecimento (epistemologia). Quatro distinções são propostas pela autora: a de orientação 

positivista, a crítica, a pós-modernista e a interpretativa ou construtivista. A última tem 

estreita sintonia com a abordagem qualitativa, pois assume que a realidade é socialmente 

construída, consequentemente não há uma única realidade observável, ao contrário, há 

múltiplas realidades ou interpretações de um mesmo evento. Nessa trilha, os pesquisadores 

não “encontram” o conhecimento, eles o constroem.  
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Burrel e Morgan (1979) dividem as ciências sociais em quatro conjuntos conceituais: a 

ontologia, epistemologia, natureza humana e metodologia. A ontologia, que diz respeito à 

essência do fenômeno sob investigação. Cientistas sociais “duelam” com uma questão 

ontológica básica: se a realidade investigada é externa ao indivíduo – impondo-se nele de 

maneira consciente provinda do mundo exterior – ou se é o produto da consciência individual. 

Em outras palavras, se a realidade é de natureza objetiva ou produto da cognição individual. 

O conceito de epistemologia, segundo Burrel e Morgan (1979) é um dos principais ramos da 

filosofia que aborda questão da possibilidade do conhecimento, seus limites e a real existência 

da distinção entre um mundo que se pode conhecer e um mundo que não é passível de 

conhecimento. Estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento 

relacionando-se a metafísica, a lógica e o empirismo, já que avalia a consistência lógica da 

teoria e a sua coesão factual. A questão central na epistemologia é determinar se o 

conhecimento é algo que pode ser adquirido, apreendido por meios externos ao indivíduo, ou 

seja, como sendo de natureza real e capaz de ser transmitido de maneira tangível, ou se o 

conhecimento é algo de ordem mais subjetiva resultante da experiência pessoal de cada ser 

humano.  

Pensadores pós-modernos não acreditam na superioridade da razão humana e no 

homem racional ou no progresso intelectual. Eles não consideram o homem como o centro do 

mundo. A realidade é encarada como multifacetada e ambígua não podendo ser explicada por 

totalidades ou modelos. A diversidade, ambiguidade e pluralidade são tratadas como 

elementos fundamentais do mundo social. Nesse contexto, esses autores questionam a noção 

da verdade, que é encarada como dependente das circunstâncias específicas de cada período 

histórico e contexto social da perspectiva pós-moderna. O indivíduo é encarado como uma 

construção e reconstrução dentro das relações de poder e no contexto social ao qual ele é 

submetido (ALCADIPANI, CRUBELATTE, 2007). 

A natureza humana, segundo os autores supracitados, diz respeito às relações 

humanas e destas com seu ambiente. Nas ciências sociais é fundamental levar em 

consideração esse conceito uma vez que a vida humana é essencialmente o assunto ou objeto 

de estudo. De um lado, há a visão de que os seres humanos respondem de maneira mecânica 

ou mesmo determinística às situações encontradas no mundo externo, ou seja, os seres 

humanos e suas experiências são encaradas como produtos do ambiente e consequentemente 

condicionados pelas circunstâncias externas. Essa perspectiva é contrastada pela visão 
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voluntarista que atribui aos seres humanos um papel muito mais criativo, onde o livre arbítrio 

ocupa o centro da análise.  

Finalmente Burrel e Morgan (1979) completam o constructo conceitual com a ideia da 

metodologia, cujo conceito é profundamente influenciado pelas ideias de ontologia, 

epistemologia e natureza humana. Diferentes perspectivas ontológicas, epistemológicas e de 

natureza humana levarão o cientista a escolher metodologias distintas de estudo. Nesse 

campo, podem-se identificar duas vertentes principais: (1) a que encara as relações humanas 

de maneira analógica ao mundo natural, na qual as visões são baseadas na realidade objetiva, 

buscando analisar relacionamentos e comportamentos repetitivos/ regulares dentre as 

variáveis estabelecidas. Essa perspectiva se expressa na busca por leis universais que 

expliquem e governem a realidade que está sendo observada. No outro extremo (2) estão os 

pesquisadores que trabalham com uma perspectiva mais subjetiva, a qual tem como foco a 

experiência dos indivíduos na criação social do mundo. A principal preocupação é o 

entendimento da maneira pela qual o indivíduo cria, modifica e interpreta o mundo em que se 

encontra. Em casos extremos, a ênfase tende a estar na explicação e compreensão do que é 

único e particular para o indivíduo ao invés do que pode ser considerado geral e 

universalizado.  

 
Quadro 6 – Dimensões Objetivistas e Subjetivistas nas Ciências Sociais 
 
CONJUNTOS CONCEITUAIS ABORDAGEM SUBJETIVISTA ABORDAGEM OBJETIVISTA 

Ontologia Nominalismo Realismo 
Epistemologia Anti-positivismo Positivismo 

Natureza Humana Voluntarismo Determinismo 
Metodologia Ideográfico Nomotética 

 

Fonte – BURRELL e MORGAN, 1979 

 

O quadro 6 acima organiza as vertentes subjetivas e objetivas que se encontram na 

área de ciências sociais e foi utilizado para orientar e justificar as escolhas realizadas na 

presente pesquisa. Teóricos da organização se desenvolveram sob a tradição do positivismo 

sociológico, sem exposição às visões básicas do idealismo alemão. Porém, nos últimos setenta 

anos houve um expressivo aumento na interação destas duas tradições, particularmente em 

nível sócio filosófico. Como resultado, percebe-se a emergência de pontos de vista 

intermediários, cada um com sua configuração distinta de conceitos sobre a natureza da 

ciência social (BURREL e MORGAN, 1979).  
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O campo científico da administração, na visão dos que defendem a utilização da 

pesquisa quantitativa, muitas vezes apresenta-se de maneira simplista em relação às questões 

estudadas, o que leva a diminuição da importância dos objetos e prejudica o valor do processo 

investigativo. Por outro lado, os defensores da abordagem qualitativa não levam em 

consideração a necessidade da objetividade e generalizações que a pesquisa quantitativa pode 

proporcionar aos estudos:  
[...] ao avaliar esses diferentes métodos, deveríamos prestar atenção, [...], não tanto 
aos métodos relativos a uma divisão quantitativo-qualitativos da pesquisa social – 
como se uma destas produzisse automaticamente uma verdade melhor do que a outra 
-, mas aos seus pontos fortes e fragilidades na produção do conhecimento social. 
Para tanto é necessário um entendimento de seus objetivos e da prática (MAY, 2004, 
p. 146). 

 
A pesquisa na área de administração com enfoque organizacional é terreno apropriado 

para a junção das duas abordagens, uma vez que contêm em si os dois extremos das mesmas. 

Por um lado, têm-se os estudos das áreas de contabilidade, finanças, matemática entre outras e 

por outro lado, mas no mesmo círculo, as disciplinas de sociologia, antropologia e psicologia, 

que exigem uma visão mais subjetiva.  

Levando-se em consideração que o objetivo desta pesquisa consiste em averiguar até 

que ponto as mídias sociais contribuem para a promoção da lealdade dos clientes às empresas, 

percebeu-se a necessidade de se posicionar no meio termo entre o objetivismo e o 

subjetivismo, utilizando, portanto, ambas as abordagens disponíveis, a quantitativa e a 

qualitativa. Ou seja, acredita-se que a maneira mais adequada e que permite o entendimento 

dos aspectos globais da organização, no que tange a comunicação de marketing nas mídias 

sociais, é a triangulação das abordagens quantitativa e qualitativa.  

A coleta de materiais, portanto não será polarizada no que diz respeito às qualidades 

intrínsecas de um método em detrimento de outro, pois se acredita que esta atitude seja 

danosa e limitante na busca de resultados. Acredita-se que ambas darão contribuições 

valorosas. A escolha se mostra oportuna também, uma vez que os estudos na área de lealdade 

às mídias sociais são escassos. 
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3.3 - MÉTODOS DE PESQUISA 

 

 

A escolha do instrumental de comunicação digital na investigação acerca do 

relacionamento entre clientes e empresas e a consequente lealdade dos primeiros, se justifica 

por fatos que corroboram a importância crescente da área. Em junho de 2000 a Federal Trade 

Commission organizou um workshop na área de tecnologia nos quais especialistas que 

atenderam ao evento concordaram que existem resultados significativos no desenvolvimento 

de transações online e comunicação digital comparando-se aos modelos tradicionais de 

encontros pessoais, por correspondência e por telefone (REBER e FOSDICK, 2005).  

A importância de se estabelecer relacionamento com cliente reside no aumento da 

possibilidade de retenção de clientes e geração de lealdade. A retenção desse cliente acontece 

no pós venda, onde os serviços prestados irão de fato atender as necessidades do cliente e 

desenvolve um senso de dependência, afetividade e finalmente lealdade à empresa 

(MORGAN e HUNT, 1994). Assim, este estudo se propõe a verificar o quanto a utilização 

das mídias sociais contribui para a promoção da lealdade do cliente para com a empresa, a 

marca e seus produtos.  

 

 

3.3.1 – Pesquisa Exploratória  

 

 

Segundo Malhorta (1993), a pesquisa exploratória procura compreender as motivações 

que determinam atitudes e comportamentos dos indivíduos e é utilizada com frequência para 

gerar hipóteses e identificar fatores não conhecidos a priori. Ela proporciona a reunião de 

ideias e a construção de conceitos que contribuem para o entendimento do conjunto do 

problema de pesquisa.  

Kinnear e Taylor (1987) utilizam pesquisas exploratórias na condução de 

investigações preliminares, que auxiliam o pesquisador a compreender com maior clareza o 

fenômeno estudado. De acordo com a literatura a pesquisa exploratória auxilia os 

pesquisadores na localização da existência de pesquisas semelhantes, os métodos utilizados e 

os resultados obtidos, bem como determinar tendências, identificar variáveis, estabelecer as 

relações entre elas edeterminar bases para a realização de investigações futuras. 
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A pesquisa exploratória é orientada à descoberta e não tem como objetivo testar 

hipóteses. Porém, ela é de fundamental importância para a inovação de produtos ou serviços, 

como descrevem Swaddling e Zobel: 
Quando bem conduzida, a pesquisa exploratória abre uma janela para as percepções, 
comportamentos e necessidades do consumidor. Ele possibilita que as empresas 
desenvolvam novos produtos bem-sucedidos de maneira mais sistemática. Essa 
compreensão superior do consumidor leva a decisões eficazes e reconhecimento das 
oportunidades do mercado, uma definição distinta da área em que sua empresa 
compete e uma alta probabilidade de produzir produtos inovadores que impulsionam 
lucros extraordinários. (SWADDLING e ZOBEL, 1996 p.21) 

  A pesquisa exploratória foi escolhida para essa dissertação porque não há um grande 

número de estudos na área de marketing que aborde a utilização de mídias sociais, 

particularmente neste caso o Twitter, para o contato entre clientes-empresa.  

A pesquisa bibliográfica se realizou com a reunião de dados secundários encontrados 

em textos impressos, ou seja, livros e artigos e etc. na qual a pesquisadora encontrou apoio 

para imprimir consistência à formulação de problemas, hipóteses e subsequente 

desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa bibliográfica é o início de todas as pesquisas 

realizadas nas áreas de ciências sociais aplicadas, no caso da presente investigação a pesquisa 

bibliográfica é fundamental para embasar o constructo teórico construído, inclusive por meio 

de conceitos emprestados de outros campos, uma vez que a pesquisa sobre a utilização de 

mídias sociais no marketing permanece escassa. A pesquisa de campo se refere a fatos e 

fenômenos exatamente onde, quando e como acontecem. As ciências sociais e aplicadas 

frequentemente utilizam a pesquisa de campo para o estudo de indivíduos, grupos, 

comunidades, instituições e fenômenos com o objetivo de compreender os mais diferentes 

aspectos de determinada realidade. Dependendo das técnicas de coleta, análise e interpretação 

dos dados, a pesquisa de campo poderá ser classificada como de abordagem 

predominantemente quantitativa ou qualitativa (FRANCO, 1985:35). 

 

 

3.3.1.1 Pesquisa Documental 

 

 

Um documento é um artefato que tem como característica principal ser constituído por 

um texto, produzido por indivíduos ou grupos, no curso de suas práticas diárias. Um 

documento tem sua existência independente do seu autor e do contexto de sua produção. São 
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dois os tipos de documentos apropriados para o uso na pesquisa documental, os documentos 

primários, que se referem a pessoas que experimentaram um evento particular ou apresentam 

um tipo de comportamento sendo estudado, e os documentos secundários são aqueles que 

foram produzidos por pessoas que não estavam presentes nos eventos descritos e receberam 

informações de terceiros. Por outro lado, Godoy (1995) afirma que a pesquisa documental se 

constitui pelo exame de materiais que ainda não receberam tratamento e, portanto podem ser 

reinterpretados de maneira nova ou complementar. É útil, uma vez que oferece bases para 

outros tipos de estudos, qualitativos e quantitativos, permitindo que seja moldado de acordo 

com a criatividade do pesquisador.  Na presente pesquisa os documentos utilizados são de 

origem digital, ou seja, são conteúdos do Twitter das empresas que integram as unidades de 

estudo da pesquisa. 

 

 

3.3.1.2 Coleta de Dados 

 

 

O método de pesquisa utilizado será a netnografia, termo que associa o campo de 

trabalho relacionado à internet, com a investigação realizada por meio dos métodos da 

antropologia cultural (KOZINETS, 1997). A etnografia é um método desenvolvido no 

contexto da antropologia social e se define pelo esforço do pesquisador em reunir 

informações sobre o fenômeno estudado. É uma descrição densa do comportamento um grupo 

social em relação a um processo determinado (GEERTZ, 1989).  Segundo o autor, os 

etnógrafos se esforçam para tornar possível o estabelecimento de relações entre o pesquisador 

e os pesquisados, selecionar informantes, mapear o campo de pesquisa, manter um diário e 

interagir com o grupo social estudado como membro ativo do mesmo. O etnógrafo enfrenta 

uma multiplicidade de estruturas conceituais complexas, muitas delas sobrepostas ou 

amarradas umas às outras que ele tem primeiro de apreender para depois interpretar. 

O termo se refere tanto ao trabalho de campo quanto ao estudo de significados distintos, 

práticas e artefatos de um grupo social particular. A etnografia é uma prática intrinsecamente 

flexível na medida em que pode ser adaptada de acordo com a necessidade de o pesquisador 

coletar informações da maneira mais fidedigna possível. É baseada na participação e 

observação em uma arena cultural particular, bem como reconhecidamente um campo de 

pesquisa reflexiva (KOZINETS, 2002).   
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A netnografia (KOZINATES, 2002) é um método de pesquisa online inspirada na 

etnografia, para atender as necessidades de um novo campo de pesquisa: o digital. Como 

método, a netnografia pode ser considerada menos invasiva uma vez que se pede permissão 

ao usuário para frequentar sua comunidade virtual ou discussão sendo capaz de prover 

informações em relação ao comportamento de grupos sociais.   

O procedimento padrão do método etnográfico inclui a entrada no mundo cultural do 

grupo social virtual escolhido, reunião e interpretação de dados, garantia de fidedignidade às 

interpretações, pesquisa ética e criação de oportunidades para devolutiva da pesquisa para o 

grupo ou indivíduos integrantes do mesmo. Porém, redes computacionais são um novo meio 

para trocas sociais entre indivíduos que alteram itens particulares dos procedimentos de 

pesquisa etnográficos, concomitantemente permitindo um nível sem precedentes de acesso a 

comportamentos antes inobserváveis de interação dos consumidores (FETTERMAN 1989; 

GLASER e STRAUSS 1967; HAMMERSLEY E ATKINSON 1995; JORGENSEN 1989; 

LINCOLN e GUBA, 1985 apud KOZINTES, 2002). 

A escolha deste método se justifica pelo fato de que a pesquisa ser no campo das 

comunidades online. Os indivíduos utilizam o mundo digital como espaço para se 

relacionarem com pessoas e empresas, e acabam formando comunidades ou grupos sociais 

que se associam em torno de interesses convergentes. O campo digital é mais um meio onde 

as pessoas se encontram, e para tanto, é razoável que exista um método ajustado às 

especificidades desse meio de comunicação. Neste caso a questão da privacidade se mantém, 

uma vez que as comunidades online são públicas e seus integrantes se manifestam 

espontâneamente. 

A técnica de tratamento do material é a análise de conteúdo. Essa técnica tem por objetivo 

reduzir as incertezas das mensagens coletadas e em um processo de interpretação do seu 

conteúdo e enriquecer a leitura, esclarecendo significados que não foram compreendidos 

inteiramente a priori. A análise de conteúdo começou a ser utilizada com foco quantitativo de 

análise de frequência de expressões, no início do século passado e foi retomada quarenta anos 

depois nos EUA (BARDIN, 2010). 

Posteriormente, a análise de conteúdo passou a ser explorada por pesquisadores 

qualitativistas que buscavam a presença ou ausência de uma determinada característica ou o 

conjunto delas. A técnica tem função heurística que enriquece o estudo exploratório e por essa 

razão, sua utilização mostra-se adequada. Mais especificamente, sendo a análise de conteúdo 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações e mensagens entre emissor e receptor, 
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ela permite a análise dos documentos coletados, mensagens escritas, trocadas em conjunto de 

grupos selecionados. As mensagens trocadas nesses grupos, ou mais especificamente, 

comunidades virtuais, são comunicações não presenciais, na qual mensagens são trocadas em 

tempo real, públicas, interativas, caracterizando o estabelecimento de diálogos entre duas ou 

mais pessoas. (BARDIN, 2010). 

 

 

3.3.2 PESQUISA CONFIRMATÓRIA DESCRITIVA 

 

 

A pesquisa confirmatória descritiva tem por objetivo observar fenômenos, descrevê-

los, classificá-los e analisá-los, além de procurar relações entre variáveis estabelecidas pela 

teoria. A pesquisa descritiva expõe as características de determinada população, servindo 

como base para a análise dos materiais coletados. Seu formato básico é o levantamento 

(survey) explicado detalhadamente no item abaixo, baseando-se em amostras representativas 

(VALTER, 2002).  

Considera-se necessário, no entanto, argumentar a respeito da validade da 

quantificação na pesquisa social aplicada. A utilização da medição matemática nas ciências 

naturais parece óbvia, porém a questão fundamental nesse caso consiste em saber até que 

ponto é válido também medir reações humanas. Críticas a esse tipo de metodologia destacam 

a superficialidade e as condições de se avaliar com profundidade as capacidades humanas, ou 

seja, alguns pesquisadores têm dúvidas em relação à validade dos resultados oferecidos pela 

aplicação de questionários e análise de seus dados, considerando as surveys como 

instrumentos de investigação triviais (KERLINGER, 2007).  

Sem dúvida, casos de utilização de operações matemáticas para medição do 

comportamento humano são questionáveis. O erro é uma variável de existência certa na 

pesquisa quantitativa, tanto que ele é considerado e determinado a priori. Os testes 

estatísticos apresentam suposições que suportam e relativizam erros, mas ainda precisam lidar 

com as violações de suas regras por parte dos pesquisadores. Porém, a utilização repetida 

dessas técnicas, as generalizações que permitem e a comprovação de hipóteses diversas vezes 

realizada, validam a sua utilização. O uso da quantificação, portanto, tem se mostrado bem 

sucedido em sua maioria, e com o surgimento e aperfeiçoamento constante de tecnologias que 

auxiliam a organização e a análise dos dados coletados fazem com que sua eficiência continue 
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crescente, “embora as suposições que formam a base do uso dos números e sua manipulação 

possam ser violadas, a quantificação funciona” (KERLINGER, 2007, p. 300-301).  

 Um estudo descritivo é utilizado para retratar situações determinadas por meio de dados 

primários, coletados com instrumentos referentes a esse tipo de pesquisa: questionários ou 

formulários. O levantamento descritivo realizado por esse estudo tem por objetivo determinar 

a incidência e distribuição de características e opiniões de indivíduos reunidos por uma 

amostra presumivelmente representativa de determinada população. O levantamento busca 

responder perguntas que possam ser coletadas quantitativamente e cujas respostas possam ser 

mensuradas de acordo com variáveis pré-estabelecidas. Os levantamentos podem considerar 

pequenas e grandes populações por meio de amostras com o objetivo de identificar 

incidências relativas, distribuições e interrelações entre variáveis. Os levantamentos têm sido 

amplamente utilizados nas pesquisas sóciocientíficas e influenciado fortemente os estudos das 

áreas comportamentais para responder perguntas sobre ‘o que existe’ e ‘como existe’ em 

ambientes sociais formados por grupos, uma área geográfica ou política e assim por diante. 

Sua maior virtude reside em fornecer informações sobre populações inteiras por meio da 

utilização de amostras (KERLINGER, 2007).    

A mensuração se define pela “atribuição de algarismos a objetos ou eventos de acordo 

com regras” (STEVENS, 1995 apud KERLINGER, 2007), em outras palavras, se o intuito é 

medir, então o estudioso deverá estabelecer um conjunto de regras que especifiquem a 

maneira pela qual serão atribuídos algarismos a objetos (KERLINGER, 2007). Segundo o 

autor supracitado, a mensuração é sempre uma relação dos objetos medidos em primeiro lugar 

seguido dos algarismos estabelecidos para representá-los.  

Define-se amostra como uma porção retirada de determinada população. Dependendo 

do tipo de amostra estudada é possível se obter resultados quantitativamente representativos 

para fins de generalizações.  

A técnica de análise dos dados escolhida para a fase quantitativa da pesquisa é análise 

fatorial, que consiste em uma série de técnicas estatísticas que trabalham com análises 

multivariadas e matrizes. Foi escolhida por se apoiar no pressuposto de que se trata de uma 

série de variáveis observadas, medidas, chamadas variáveis empíricas ou observáveis que 

podem ser explicadas por um número menor de variáveis hipotéticas, não observáveis, 

nomeadas de variáveis hipotéticas ou variáveis fonte, também conhecida por fatores. Esses 

fatores seriam a causa do fato de que as variáveis observáveis se relacionam entre si, ou seja, 

são responsáveis pelas intercorrelações ou covariância entre estas variáveis. Partindo da 
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premissa que as variáveis se relacionam, acredita-se que elas têm, portanto uma causa comum 

reponsável pela correlação entre as mesmas. (PASQUALI, 2003). Segundo Kerlinger (2007), 

essa técnica auxilia a determinar quais testes devem ser aplicados em conjunto, ou seja, 

aqueles que medem a mesma coisa e o quanto a medem.  

Em seguida será aplicada a análise de regressão múltipla que é a técnica mais amplamente 

utilizada e versátil no campo das ciências sociais aplicadas, para explorar todos os tipos de 

relações de dependência. Sua utilização básica relaciona uma variável independente a outras 

dependentes a fim de prever ou explicar um fenômeno. Os pesos das variáveis dependentes 

demonstram a influência de cada uma na análise dos dados. Suas aplicações variam desde 

modelos de previsão para negócios, desempenho de empresas e verificação de como 

consumidores tomam decisões ou formam impressões e atitudes (HAIR, 2005).  

No caso da presente pesquisa, a combinação entre a análise fatorial, a regressão 

múltipla e a análise de conteúdo são bastante adequadas. As primeiras recorrem a análise de 

dados e a última a interpretação, todas delimitando categorias e variáveis. 

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS APLICADOS 

 

 

Os subcapítulos anteriores discorreram sobre as teorias metodológicas utilizadas na 

presente pesquisa. O presente subcapítulo descreve como foram os procedimentos de coleta, 

organização e análise e interpretação dos dados.  

 

 

3.4.1 Pesquisa Confirmatória Descritiva 

 

 

Para realizar a survey foi determinado que o universo a ser pesquisado seriam usuários 

do Twitter, por volta de 383 milhões de usuários mundiais. Esse número não pode ser preciso 

dada a natureza do Twitter, que é uma mídia virtual, na qual pessoas ingressam todos os dias. 

Portanto, foi fornecido o número aproximado de usuários em outubro de 2011. A amostra por 

sua vez foi composta somente por usuários brasileiros, devido a impossibilidade da 

pesquisadora em atingir usuários de todo o mundo. O instrumento escolhido nesta pesquisa 
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foi a utilização de uma escala intervalar Likert de 1 a 5 (concordo, concordo parcialmente, 

neutro, discordo parcialmente e discordo), que classifica objetos ou eventos de modo que a 

distância entre os números seja igual e, portanto, passível de comparação e interpretação. 

(HAIR, 2005).  

Os seguidores foram abordados em agosto de 2011 via e-mail, pela lista de contatos da 

autora e reenviados para contatos de contatos e por meio das redes sociais da autora. A 

segunda abordagem, um mês após o envio dos e-mails, em setembro, foi divulgadar o 

questionário em portais de grande tráfego de usuários na internet. Os questionários 

respondidos correspondem a amostra coletada, 357. 

As variáveis que compuseram essa survey foram adaptadas de uma escala já testada na 

literatura no campo de lealdade a comunidades virtuais por Peng Lin (2010), como se verifica 

no questionário original abaixo:  
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Questionário 1 – Lealdade a comunidades virtuais 
 

Affective Commitment 

LIN (2007) 

1-I have a real emotional attachment to my online community. 1 2 3 4 5 
2- My online community has a great deal of personal meaning for me 1 2 3 4 5 
3- I am proud to tell others that I am part of this online community. 1 2 3 4 5 
4- I am extremely glad that I chose this online community to 
participate in over the one I was considering at the time I joined 

1 2 3 4 5 

Exchange ideology 

EISENBERG
ER ET AL. 

(1986) 
 

5- A informative time line effort should not depend on how well the 
group (community) deals with his or her desires and concern. 

1 2 3 4 5 

6- The failure of the group (community) to appreciate a member´s 
contribution should not affect how hard he or she works. 

1 2 3 4 5 

7- A member´s effort should have nothing to do with the fair treatment 
the group (community) gives him or her. 

1 2 3 4 5 

8- A member who is treated badly by the group (community) should 
lower his or her work effort. 

1 2 3 4 5 

9- A member who is treated badly by the group (community) should 
lower his or her work effort. 

1 2 3 4 5 

Social support.  

COHEN ET 
AL. (1985); 
EASTIN & 
LAROSE 

(2005) 

10- Over the last one month, I received numerous personal advices 
from online people using Twitter. 

1 2 3 4 5 

11- Over the last one month, I acquired a variety of information from 
online people using Twitter. 

1 2 3 4 5 

12 - Over the last one month, I obtained sufficient assistance from 
online people using Twitter. 

1 2 3 4 5 

13- Over the last one month, I consulted online people using Twitter 
for practical issues and matters. 

1 2 3 4 5 

Social norms  

CLARK 
&GOLDSMI

TH (2006) 

14- I often join my friends’ group (community). 1 2 3 4 5 
15- I identify with my friends by joining in their group (community). 1 2 3 4 5 
16- I achieve a sense of belonging by joining the group (community) of 
my friends. 

1 2 3 4 5 

17- I do not join the group (community) that my friends approve of. 1 2 3 4 5 
Community loyalty behavior 

LIN E DING 
(2005) 

18- I would continue participating in the activities of my group 
(community). 

1 2 3 4 5 

19- I would continue maintaining the membership of my group 
(community) in the near future. 

1 2 3 4 5 

20- I will encourage friends and relatives to join my group 
(community). 

1 2 3 4 5 

21- I say positive things about my group (community) to others. 1 2 3 4 5 
22 - I recommend my group (community) to others. 1 2 3 4 5 

 
Fonte: PENG-LIN, 2010 
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A adaptação da escala sofreu perdas mínimas, uma vez que a original foi construída para 

mensuração de lealdade em comunidades virtuais, caso do Twitter. Os ajustes foram 

realizados primeiramente pela tradução do questionário, por três pessoas fluentes na língua 

inglesa, sendo que as mesmas moraram no EUA por 7, 3 e 1 ano respectivamente. Com o 

questionário já na língua portuguesa, adaptou-se os termos como comunidades virtuais por 

Twitter e usuário por tuiteiro. Abaixo o questionário já adaptado juntamente com as variáveis 

de controle: 

 
Questionário 2 – Variáveis Adaptadas 

 
V29 Idade 
V2 Sexo 
V3 Renda 
V4 Tempo de uso 
V2 Escolaridade 
V5 Eu tenho um vínculo emocional com o Twitter. 
V6 Participar do Twitter tem um significado importante para mim. 
V7 Gosto de dizer as pessoas que faço parte do Twitter. 
V8 Estou muito feliz por ter escolhido participar do Twitter. 
V9 Uma timeline que espelha os desejos e preocupações de seus participantes é mais útil e informativa. 
V10 O Twitteiro que recebe poucos retweets e/ ou follows se sente menos estimulado a twittar. 
V11 A qualidade e/ ou frequência das postagens de alguém no Twitter não influencia no tratamento que recebe de 
seus seguidores. 
V12 Um Twitteiro que é maltratado pelos seus seguidores diminui seus esforços de qualidade e/ ou frequência de 
postagens. 

V13- No último mês recebi inúmeros conselhos pessoais de participantes do Twitter. 

V14 No último mês recebi várias informações de usuários do Twitter. 

V15 No último mês, consegui obter ajuda para meus problemas através do Twitter. 
V16 No ultimo mês, utilizei o Twitter para obter ajuda em questões práticas e pessoais 
V17 Eu me reúno frequentemente com pessoas que conheci pelo Twitter. 
V18 Eu me identifico com meus amigos porque seguimos as mesmas pessoas e empresas 

V19 Eu me sinto parte de algo importante por seguir as mesmas pessoas ou empresas de meus amigo 
V20 Eu não sigo pessoas e empresas que meus amigos aprovam. 

V21 Eu continuarei participando das atividades do meu grupo de seguidores. 
V22 Eu continuarei participando do Twitter no futuro próximo. 
V23 Eu encorajarei amigos e parentes a participarem do Twitter. 
V24 Eu digo coisas positivas sobre o Twitter para as pessoas. 
V25 - Eu recomendo o uso Twitter. 

 
Fonte: AUTORA, 2011 
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A análise dos dados foi realizada por meio da técnica estatística multivariada de 

análise fatorial e regressão múltipla. A primeira foi escolhida por ser a mais indicada na 

análise de conjuntos de variáveis com o objetivo de identificar dimensões latentes. E a 

segunda para confirmar as hipóteses geradas pelos fatores. (HAIR et. al, 2006).  

 

 

3.4.2 Pesquisa Exploratória 

 

 

A pesquisa qualitativa englobou a investigação de empresas do setor de tecnologia 

consideradas as mais rentáveis em seus respectivos setores de atuação: Intel na área de 

semicondutores, a Microsoft em softwares, o Google em serviços e a IBM em hardware. Os 

critérios para selecionar as unidades de estudo foram estabelecidos pelo fato de as mídias 

sociais serem um instrumento novo de comunicação entre empresas, clientes e fornecedores. 

Empresas de maior faturamento em sua área foram escolhidas por serem as que possuem 

maiores condições financeiras para investimento em marketing, pesquisa e desenvolvimento, 

além de serem apontadas como mais inovadoras em suas respectivas áreas de atuação. As 

tabelas que seguem corroboram a escolha das empresas citadas: 
 
Tabela 2: Desempenho financeiro em 2009: 
 

Empresas Vendas Lucro Bens Valor de Mercado 
IBM 103,63 12,34 109,53 129,47 
Microsoft 61,98 17,23 65,79 143,58 
Google 21,80 4,23 31,77 106,57 
Intel 37,59 5,29 50.72 70,86 

  
Fonte: Revista Forbes (2009) 

 

Conforme a Tabela 2 acima, a IBM está entre as maiores empresas na área de tecnologia 

tanto em relação a vendas quanto em relação aos bens. Quanto ao valor de mercado, a 

Microsoft é líder no mercado de tecnologia, segundo o mesmo indicador. 

Em dezembro de 2008 a Boston Consulting Group realizou uma pesquisa com executivos 

seniores em todo o mundo. Aos 2.700 respondentes anônimos, perguntaram-se quais as 

empresas que constantemente apresentavam produtos inovadores, experiência com a marca, 

modelo de negócios ou processos. As respostas de executivos que indicaram a própria 

empresa foram desconsideradas.  
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Tabela 3 - Grau de inovação em sua área em 2009: 
 

Empresas (% pessoas que votaram) 
Google 26% 
Microsoft 26% 
IBM 31% 
Intel 35% 

 
Fonte: Boston Consulting Group (2008) 
 

Os dados documentais foram coletados no meses de janeiro e outubro de 2011, nos 

perfis de Twitter escolhidos de cada empresa apontada. Os perfis escolhidos representam os 

perfis oficiais das empresas no Brasil, os perfis oficiais das empresas nos EUA e o terceiro 

perfil de cada empresa seguiu o critério de escolha da que possui maior número de seguidores. 

Uma vez que foi utilizado o método de netnografia, a autora se inseriu no Twitter e 

acompanhou os posts das respectivas empresas, conforme a tabela 4 abaixo: 

 
Tabela 4 – Perfis determinados para coleta de dados: 
 

Empresa Página Nacionalidade 
IBM @ibmbrasil Brasil 
 @ibmsoftware EUA 
 @IBM_NEWS EUA 
INTEL @intelbrasil Brasil 
 @intel EUA 
 @intelnews EUA 
MICROSOFT @microsoftbr Brasil 
 @microsoft EUA 
 @windows EUA 
GOOGLE @googlebrasil Brasil 
 @google EUA 
 @googlemobile EUA 

 
Fonte: Organizado pela autora, 2010 

 

A análise de conteúdo foi realizada por meio da categorização, operação que classifica 

elementos constitutivos de um conjunto de mensagens por diferenciação e, em seguida, seu 

reagrupamento definidos pela análise dos dados coletados. As categorias de análise deste 

estudo foram definidas com base no mapa conceitual desenvolvido para a presente pesquisa 

por meio da revisão da literatura.  

1. Valores cognitivos - são conjuntos de avaliações realizadas por clientes e elementos 

antecedentes na determinação de sua lealdade. 
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2. Custos - auxiliam a perceber o grau de determinação e/ou propensão a finalizar o 

relacionamento ou trocar de fornecedor (DWYER, SCHURR e OH, 1987). 

a. Financeiros – custos que o cliente terá caso decida realizar a recompra. 

b. Emocionais – custos psicológicos que se apresentam na finalização de uma 

relação de qualquer natureza 

3. Componentes emocionais - estão diretamente ligados à satisfação do cliente, antes do 

processo de recompra e no pós-venda quando o relacionamento se tornará ou não 

consistente. 

a. Incertezas – podem acontecer no processo decisório se o cliente não tiver 

informações suficientes, não puder prever as consequências ou não tiver 

confiança em suas decisões. (DWYER, SCHURR e OH, 1987). 

4. Valores compartilhados – são antecedentes diretos dos conceitos de 

comprometimento e confiança, no qual cliente e empresa compartilham as mesmas 

visões sobre comportamentos, objetivos, políticas que são importantes ou não, 

apropriadas ou não, certas ou erradas (DWYER, SCHURR e OH, 1987).  

5. Recompra ou renovação de licenças - são indicadores que sinalizam o grau de 

lealdade do cliente (NAUMANN, WILLIAMS e KHAN, 2009). 

6. Aspectos comportamentais - são indicadores capazes de ajudar a prever o grau de 

satisfação do cliente em relação a empresa (NAUMANN, WILLIAMS e KHAN, 

2009): 

a. Intenção de compra – indicador de satisfação do cliente com o produto e/ou 

serviço e nível de lealdade 

b. Continuidade do relacionamento – satisfação do cliente com o produto e 

serviço oferecido pela empresa e grau de lealdade. 

c. Recomendação – atitude do cliente em relação à marca, também indica o 

grau de satisfação com a empresa. É o indicador mais ativo do item, pois o 

cliente espontaneamente promove a empresa.  

Posteriormente a análise de dados, novas categorias foram desenvolvidas devido a 

natureza dos discursos dos perfis e que serão detalhadas no capítulo posterior. 

Concomitantemente à análise categorial, a análise lexical e sintática complementou a 

interpretação dos dados. Os TTs foram divididos por palavras, classificadas 

morfologicamente. Quanto ao vocabulário foram enumerados o total de palavras 

(ocorrências), o número total de palavras diferentes (vocábulos), que representam o 
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vocabulário ou repertório lexical dos perfis analisados e a relação ocorrência/vocábulos que 

apresentará a riqueza do vocabulário dos perfis. As palavras foram classificadas em verbos, 

adjetivos, substantivos e palavras-instrumento (artigos, preposições, advérbios e etc.). 

Para realizar o registro dos dados documentais as mensagens trocadas nas páginas de 

Twitter escolhidas foram copiadas e organizadas segunto o número total os TTs da empresa, 

quantidade de RTs, replies de seguidores, diálogos entre cliente e empresa e identificação de 

seguidores que retuítam. Dessa maneira, foi possível acompanhar as divulgações feitas pelas 

empresas, manifestações espontâneas dos seguidores, suas perguntas e resposta da empresa, 

além da verificação do estabelecimento ou não de diálogo entre as partes. 
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4 – RESULTADOS 
 

 

A pesquisa de campo tem como objetivo verificar se a mídia social Twitter é uma 

ferramenta que auxilia as empresas a promoverem lealdade entre seus clientes. Foi 

desenvolvido o constructo teórico apresentado abaixo que estabelece quatro hipóteses. Para 

realizar essa verificação a pesquisa foi dividida em duas partes, qualitativa e quantitativa. Na 

primeira fase, quantitativa, foi aplicada uma survey no mês de setembro de 2011, destinada 

para explicar a H1: Os usuários de mídias sociais como o Twitter são leais à mídia Twitter. 

Para a análise de dados quantitativa utilizou-se as técnicas estatísticas de análise fatorial e 

regressão múltipla. Na segunda fase, qualitativa foram coletados dados de 13 perfis das quatro 

empresas escolhidas durante o mês de janeiro e outubro de 2011, para explicar a H2: Os 

usuários leais a mídia social Twitter são leais aos perfis das empresas, utilizando a netnografia 

para coleta e análise de conteúdo para interpretação dos dados. 

As variáveis do constructo abaixo tem por base a revisão da literatura apresentada no 

capítulo 2, que aborda os conceitos de lealdade, mídias sociais, relacionamento e 

interatividade. Seu objetivo é verificar até que ponto as mídias sociais contribuem para a 

promoção da lealdade.  

Inicialmente serão estabelecidos os benefícios das mídias sociais no contato entre as 

pessoas, em seguida o grau de interatividade que ela permite tanto à empresa quanto ao 

cliente, seja no diálogo entre os mesmos, seja na tentativa de criá-lo. Desta maneira, serão 

verificados se os elementos da variável relacionamento estão de acordo com os pré-requisitos 

que a literatura da área propõe, e, como consequência poder-se-á verificar o estabelecimento 

da lealdade entre os atores, uma vez que seus componentes também estejam em conformidade 

com os critérios definidos na sessão prévia.  
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Figura 10: Constructo Teórico 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autora, 2011 

 

O constructo acima se inicia na mídia social a ser analisada, o Twitter. Esta é uma 

ferramenta com potencial de estabelecimento de interação entre clientes e empresa. A revisão 

da literatura sugere que a lealdade dos usuários em relação às mídias sociais contribui para 

auxiliar na construção da lealdade dos clientes com empresas. Essas considerações levam a 

primeira hipótese: 

H1 - Usuários do Twitter são leais à mídia social Twitter. 

A H2 se utilizou de uma survey para identificar o nível da lealdade existente entre 

usuários e o Twitter por meio da aplicação de questionários eletrônicos. Foram medidas as 

variáveis que compõem as teorias de relacionamento de marketing e lealdade resgatadas na 

seção anterior e exposta pela H1, Lealdade a mídia social Twitter: 

H2 - Os usuários do Twitter estendem sua lealdade às paginas de Twitter de empresa. 

Segundo resultados de pesquisas realizadas por Dick e Basu (1994), Oliver e Swan 

(1989), o conceito que completa o constructo é a lealdade que apresenta antecedentes 

cognitivos, afetivos, conativos e de ação que em equilíbrio promovem atitude positiva em 

relação à empresa, aumenta os níveis de intenção de compra ou recompra, recomendação, 

atitude positiva em relação a empresa e satisfação com o desempenho dos produtos. Dessa 

maneira tem-se a primeira parte da terceira hipótese: 

H3a - Antecedentes cognitivos, conativos, afetivos e de ação levam a lealdade à empresa.  

A presente pesquisa se utiliza da análise de conteúdo para explicar a hipótese final: 

H3b - A lealdade à página do Twitter das empresas reforça a lealdade às empresas. 

 

H1 

Antecedentes	  
Cognitivos 

Antecedentes	  
Afetivo 

Antecedentes	  
Conativos 

Controle	  de	  Ação 
H3a 

Lealdade	  ao	  
mídia	  Twitter 

Mídia	  Social	  
Twitter 

Lealdade	  ao	  perfil	  do	  
Twitter	  de	  empresas 

H2 

Lealdade a 
empresa 

H3b 
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4.1 – PESQUISA CONFIRMATÓRIA DESCRITIVA 

 

 

4.1.1 – Análise Fatorial 

 

 

A Tabela 8 abaixo apresenta as variáveis de controle, as perguntas adaptadas da 

literatura e a correspondência realizada pela autora com a teoria de lealdade de Oliver (1999).  



 

  

87 

Tabela 5 – Variáveis e conceitos correspondentes 
 

Variáveis Perguntas Definição da Literatura Oliver (1996) 

VAR29 Idade Sócio-econômico Variáveis de controle 

VAR1 Sexo Sócio-econômico Variáveis de controle 

VAR2 Escolaridade Sócio-econômico Variáveis de controle 

VAR3 Renda Sócio-econômico Variáveis de controle 

VAR4 Tempo de uso Sócio-econômico Variáveis de controle 

VAR5 Eu tenho um vínculo emocional com o Twitter. 
Compromentimento 
Afetivo Antecedente Afetivo 

VAR6 Participar do Twitter tem um significado importante para mim. 
Compromentimento 
Afetivo Antecedente Afetivo 

VAR7 Gosto de dizer as pessoas que faço parte do Twitter. 
Compromentimento 
Afetivo Antecedente Afetivo 

VAR8 Estou muito feliz por ter escolhido participar do Twitter. 
Compromentimento 
Afetivo Antecedente Afetivo 

VAR9 
Uma timeline que espelha os desejos e preocupações de seus participantes é mais útil e 
informativa. Exchange Ideology 

Antecedentes 
conativos 

VAR10 O Twitteiro que recebe poucos retweets e/ ou follows se sente menos estimulado a twittar. Exchange Ideology 
Antecedentes 
conativos 

VAR11 
A qualidade e/ ou frequência das postagens de alguém no Twitter não influencia no 
tratamento que recebe de seus seguidores. Exchange Ideology 

Antecedentes 
conativos 

VAR12 
Um Twitteiro que é maltratado pelos seus seguidores diminui seus esforços de qualidade e/ 
ou frequência de postagens. Exchange Ideology 

Antecedentes 
conativos 

VAR13 No último mês recebi inúmeros conselhos pessoais de participantes do Twitter. Social Support 
Antecedentes 
conativos 

VAR14 No último mês recebi várias informações de usuários do Twitter. Social Support 
Antecedentes 
Conativos 

VAR15 No último mês, consegui obter ajuda para meus problemas através do Twitter. Social Support 
Antecedentes 
Conativos 

VAR16 No ultimo mês, utilizei o Twitter para obter ajuda em questões práticas e pessoais Social Support 
Antecedentes 
Conativos 

VAR17 Eu me reúno frequentemente com pessoas que conheci pelo Twitter. Social Norms  

VAR18 Eu me identifico com meus amigos porque seguimos as mesmas pessoas e empresas. Social Norms  

VAR19 
Eu me sinto parte de algo importante por seguir as mesmas pessoas ou empresas de meus 
amigo Social Norms  

VAR20 Eu não sigo pessoas e empresas que meus amigos aprovam. Social Norms  

VAR21 Eu continuarei participando das atividades do meu grupo de seguidores. 
Community Loyalty 
Behavior Social Norms Controle de Ação  

VAR22 Eu continuarei participando do Twitter no futuro próximo. 
Community Loyalty 
Behavior Controle de Ação 

VAR23 Eu encorajarei amigos e parentes a participarem do Twitter. 
Community Loyalty 
Behavior Controle de Ação 

VAR24 Eu digo coisas positivas sobre o Twitter para as pessoas. 
Community Loyalty 
Behavior Controle de Ação 

VAR25 Eu recomendo o uso Twitter. 
Community Loyalty 
Behavior Lealdade 

Fonte: Autora, 2011 

 

A amostra foi composta por 357 questionários respondidos, coletados no mês de 

setembro de 2011, acima do recomendado por Hair et.at. (2006) de mais de 10 observações 

por variável. A técnica utilizada para obter respostas foi a bola de neve. Foram enviados e-

mails aos contatos da autora nos perfis do Facebook, Twitter e LinkedIn, enviada aos alunos 
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da Escola Superior de Propaganda e Marketing, bem como divulgada no portal de 

relacionamento Papo de Homem e no tumblr Classe Média Sofre. 

Desta amostra 53,24% são homens e 46,76% mulheres, sendo que a maioria (56,32%) 

são estudantes de graduação com renda mensal entre um e três salários mínimos (44,69%) e 

usuários do Twitter há mais de um ano (83,65%).  

Os dados foram trabalhados no software estatístico SPSS 14. A medida de adequação 

da amostra (MSA) Kaiser-Meyer-Olkin foi de 0,8363, acima do índice “admirável” 

estabelecido por Hair et. al. (2006). O teste de esfericidade de Bartlett apresentou o índice chi-

square de aproximadamente 2295,71, DF (Degrees of Freedom) de 325 e significância de 

5,547E-293. A amostra, portanto se mostrou confiável e pôde ser trabalhada.  

 
Tabela 6 – KMO e Teste de Bartlett 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,836324 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 2295,71892 
Df 325 

Sig. 5,547E-293 
 
Fonte: Autora, 2011 
 

Analisando os dados da matriz de correlação, na tabela 7 abaixo, esta deve revelar um 

número substancial de índices maiores ou iguais a 0,30 para ser considerada apropriada. A 

presente pesquisa revela que 21% das 676 correlações possíveis, são iguais ou maiores que 

0,30, ou seja, estão satisfatoriamente correlacionadas (HAIR et. al., 2006)  

Ao se verificar as correlações tem-se que 162 correlações (24%) são significantes no 

nível 0,01 (HAIR e tal., 2006). Esses dados, fornecem base adequada no exame empiríco da 

adequação para a análise fatorial, tanto para as variáveis, quanto geral. E, isto foi feito pela 

avaliação geral da matriz de correlação em relação à significância geral pelo teste Bartlett de 

esferecidade, como apresentada na tabela 6 acima.  

A medida de adequação da amostra de 0,8363 mostra-se aceitável (>0,5), segundo 

Hair et al. (2006). A diagonal  da matriz de correlação antiimagem apresenta as medidas de 

adequação da amostra para cada variável revelando que somente as variáveis V3 (0,498), V10 

(0,487) e V12 (0,426) apresentam valor abaixo de 0,50. Destas, a variável descartada é a V12, 

pois, está muito abaixo do valor sugerido por Hair e tal. (2006), mas, as variáveis V3 e V10 

serão consideradas devido a seus valores estarem próximos daquele recomendado pelo autor 
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supracitado. Os valores da diagonal mostram que as variáveis consideradas (exceto a V12) 

têm sua variância independente das outras variáveis.  

Os valores fora da diagonal são as correlações antiimagem, ou seja, as correlações 

parciais que para Zillmer e Vuz (1995) devem ser pequenos (<0,09) ou próximos de zero, pois 

os efeitos lineares das outras variáveis foram eliminados. Observa-se na matriz de correlação 

antiimagem, que mais de 70% das correlações parciais possíveis estão de acordo com o índice 

estabelecido pelos autores citados neste parágrafo. 

Em outras palavras, as matrizes anti-imagem de correlação e covariância apresentam 

valores baixos fora da diagonal principal, conforme observa-se na tabela 8 abaixo. A maior 

parte das variáveis apresentam correlações negativas parciais e/ou baixas entre si, podendo-se 

dizer, portanto, que os resultados fornecem consistência a matriz de correlação principal. 

(HAIR et. al., 2006). 

A seguir apresentam-se as quatro tabelas e as explicações detalhadas de seus 

resultados: 
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Tabela 7 – Matriz de correlação e Matriz de Significância 

 
MATRIZ	  DE	  CORRELAÇAO	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
  V29 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 

V29 1.000 
-

0.102 0.414 0.352 
-

0.095 0.143 0.160 0.107 0.006 
-

0.037 0.013 
-

0.067 0.026 0.061 0.080 0.115 0.112 0.009 0.068 
-

0.029 
-

0.169 0.075 0.148 0.063 0.175 0.186 

V1 
-

0.102 1.000 
-

0.058 0.046 
-

0.079 0.208 0.151 0.065 0.157 0.099 
-

0.066 0.039 
-

0.029 0.053 0.132 0.005 0.013 0.051 0.064 
-

0.030 0.097 0.023 0.056 0.014 0.008 0.002 

V2 0.414 
-

0.058 1.000 0.231 0.015 0.073 0.146 0.124 0.090 0.060 0.032 
-

0.039 0.078 0.046 0.019 0.055 0.004 
-

0.050 0.087 0.061 
-

0.104 0.048 0.153 0.132 0.191 0.226 

V3 0.352 0.046 0.231 1.000 
-

0.085 0.112 0.070 0.012 0.092 
-

0.084 
-

0.022 
-

0.035 0.008 0.155 0.027 0.053 0.068 
-

0.049 0.008 
-

0.025 
-

0.034 0.044 
-

0.034 0.038 0.007 0.105 

V4 
-

0.095 
-

0.079 0.015 
-

0.085 1.000 
-

0.258 
-

0.163 
-

0.140 
-

0.116 
-

0.099 0.032 
-

0.026 0.028 
-

0.084 
-

0.057 
-

0.098 
-

0.191 
-

0.159 
-

0.021 
-

0.021 0.027 
-

0.161 
-

0.221 
-

0.137 
-

0.228 
-

0.194 

V5 0.143 0.208 0.073 0.112 
-

0.258 1.000 0.678 0.464 0.509 0.322 
-

0.012 0.008 
-

0.084 0.344 0.249 0.333 0.411 0.274 0.283 0.308 
-

0.033 0.361 0.310 0.431 0.363 0.355 

V6 0.160 0.151 0.146 0.070 
-

0.163 0.678 1.000 0.579 0.587 0.300 
-

0.020 
-

0.011 
-

0.007 0.341 0.296 0.327 0.347 0.306 0.375 0.353 
-

0.016 0.361 0.421 0.396 0.457 0.487 

V7 0.107 0.065 0.124 0.012 
-

0.140 0.464 0.579 1.000 0.551 0.254 0.063 0.043 
-

0.045 0.234 0.202 0.351 0.256 0.271 0.339 0.352 
-

0.096 0.299 0.305 0.400 0.464 0.448 

V8 0.006 0.157 0.090 0.092 
-

0.116 0.509 0.587 0.551 1.000 0.287 
-

0.012 0.047 0.036 0.285 0.300 0.346 0.363 0.251 0.363 0.352 
-

0.023 0.358 0.316 0.495 0.494 0.487 

V9 
-

0.037 0.099 0.060 
-

0.084 
-

0.099 0.322 0.300 0.254 0.287 1.000 0.126 
-

0.079 0.054 0.184 0.166 0.228 0.208 0.149 0.335 0.278 0.037 0.164 0.179 0.180 0.303 0.227 

V10 0.013 
-

0.066 0.032 
-

0.022 0.032 
-

0.012 
-

0.020 0.063 
-

0.012 0.126 1.000 
-

0.250 0.269 
-

0.114 
-

0.022 
-

0.083 
-

0.112 
-

0.008 0.073 0.080 
-

0.069 
-

0.034 
-

0.053 
-

0.066 0.039 0.009 

V11 
-

0.067 0.039 
-

0.039 
-

0.035 
-

0.026 0.008 
-

0.011 0.043 0.047 
-

0.079 
-

0.250 1.000 0.036 0.160 
-

0.049 0.137 0.120 0.071 
-

0.019 0.070 0.069 0.098 
-

0.005 0.040 0.048 0.066 

V12 0.026 
-

0.029 0.078 0.008 0.028 
-

0.084 
-

0.007 
-

0.045 0.036 0.054 0.269 0.036 1.000 0.048 0.027 0.063 0.022 0.013 0.023 0.013 0.097 0.030 0.033 
-

0.002 0.099 0.060 

V13 0.061 0.053 0.046 0.155 
-

0.084 0.344 0.341 0.234 0.285 0.184 
-

0.114 0.160 0.048 1.000 0.330 0.479 0.469 0.403 0.241 0.290 
-

0.003 0.305 0.129 0.132 0.194 0.115 

V14 0.080 0.132 0.019 0.027 
-

0.057 0.249 0.296 0.202 0.300 0.166 
-

0.022 
-

0.049 0.027 0.330 1.000 0.359 0.195 0.228 0.246 0.115 
-

0.072 0.213 0.257 0.161 0.284 0.229 

V15 0.115 0.005 0.055 0.053 
-

0.098 0.333 0.327 0.351 0.346 0.228 
-

0.083 0.137 0.063 0.479 0.359 1.000 0.634 0.305 0.286 0.272 
-

0.078 0.205 0.264 0.293 0.342 0.309 

V16 0.112 0.013 0.004 0.068 
-

0.191 0.411 0.347 0.256 0.363 0.208 
-

0.112 0.120 0.022 0.469 0.195 0.634 1.000 0.384 0.220 0.303 0.061 0.272 0.187 0.232 0.255 0.264 

V17 0.009 0.051 
-

0.050 
-

0.049 
-

0.159 0.274 0.306 0.271 0.251 0.149 
-

0.008 0.071 0.013 0.403 0.228 0.305 0.384 1.000 0.269 0.236 0.068 0.220 0.164 0.159 0.209 0.170 

V18 0.068 0.064 0.087 0.008 
-

0.021 0.283 0.375 0.339 0.363 0.335 0.073 
-

0.019 0.023 0.241 0.246 0.286 0.220 0.269 1.000 0.519 
-

0.109 0.310 0.122 0.273 0.283 0.220 

V19 
-

0.029 
-

0.030 0.061 
-

0.025 
-

0.021 0.308 0.353 0.352 0.352 0.278 0.080 0.070 0.013 0.290 0.115 0.272 0.303 0.236 0.519 1.000 
-

0.078 0.360 0.082 0.260 0.223 0.175 

V20 
-

0.169 0.097 
-

0.104 
-

0.034 0.027 
-

0.033 
-

0.016 
-

0.096 
-

0.023 0.037 
-

0.069 0.069 0.097 
-

0.003 
-

0.072 
-

0.078 0.061 0.068 
-

0.109 
-

0.078 1.000 
-

0.005 
-

0.056 
-

0.137 
-

0.154 
-

0.150 

V21 0.075 0.023 0.048 0.044 
-

0.161 0.361 0.361 0.299 0.358 0.164 
-

0.034 0.098 0.030 0.305 0.213 0.205 0.272 0.220 0.310 0.360 
-

0.005 1.000 0.344 0.331 0.352 0.296 

V22 0.148 0.056 0.153 
-

0.034 
-

0.221 0.310 0.421 0.305 0.316 0.179 
-

0.053 
-

0.005 0.033 0.129 0.257 0.264 0.187 0.164 0.122 0.082 
-

0.056 0.344 1.000 0.388 0.557 0.530 

V23 0.063 0.014 0.132 0.038 
-

0.137 0.431 0.396 0.400 0.495 0.180 
-

0.066 0.040 
-

0.002 0.132 0.161 0.293 0.232 0.159 0.273 0.260 
-

0.137 0.331 0.388 1.000 0.552 0.578 

V24 0.175 0.008 0.191 0.007 
-

0.228 0.363 0.457 0.464 0.494 0.303 0.039 0.048 0.099 0.194 0.284 0.342 0.255 0.209 0.283 0.223 
-

0.154 0.352 0.557 0.552 1.000 0.821 

V25 0.186 0.002 0.226 0.105 
-

0.194 0.355 0.487 0.448 0.487 0.227 0.009 0.066 0.060 0.115 0.229 0.309 0.264 0.170 0.220 0.175 
-

0.150 0.296 0.530 0.578 0.821 1.000 

MATRIZ	  DE	  SIGNIFICANCIA	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

  V29 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 

V29 	  	   0.046	   0.000	   0.000	   0.058	   0.009	   0.004	   0.038	   0.463	   0.269	   0.413	   0.134	   0.337	   0.158	   0.093	   0.029	   0.032	   0.438	   0.131	   0.314	   0.003	   0.109	   0.007	   0.151	   0.002	   0.001	  

V1 0.046	   	  	   0.171	   0.223	   0.096	   0.000	   0.006	   0.142	   0.005	   0.052	   0.138	   0.261	   0.316	   0.193	   0.015	   0.470	   0.414	   0.202	   0.147	   0.312	   0.055	   0.350	   0.179	   0.409	   0.446	   0.488	  

V2 0.000	   0.171	   	  	   0.000	   0.404	   0.116	   0.008	   0.021	   0.070	   0.162	   0.301	   0.259	   0.099	   0.226	   0.376	   0.182	   0.473	   0.206	   0.075	   0.159	   0.044	   0.216	   0.006	   0.015	   0.001	   0.000	  

V3 0.000	   0.223	   0.000	   	  	   0.082	   0.033	   0.124	   0.422	   0.064	   0.082	   0.358	   0.284	   0.449	   0.005	   0.329	   0.190	   0.131	   0.208	   0.448	   0.339	   0.286	   0.237	   0.286	   0.265	   0.454	   0.042	  

V4 0.058	   0.096	   0.404	   0.082	   	  	   0.000	   0.003	   0.010	   0.027	   0.050	   0.301	   0.334	   0.321	   0.083	   0.175	   0.054	   0.001	   0.004	   0.363	   0.366	   0.329	   0.004	   0.000	   0.012	   0.000	   0.001	  

V5 0.009	   0.000	   0.116	   0.033	   0.000	   	  	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.423	   0.446	   0.084	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.292	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	  

V6 0.004	   0.006	   0.008	   0.124	   0.003	   0.000	   	  	   0.000	   0.000	   0.000	   0.372	   0.427	   0.457	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.396	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	  

V7 0.038	   0.142	   0.021	   0.422	   0.010	   0.000	   0.000	   	  	   0.000	   0.000	   0.150	   0.238	   0.230	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.056	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	  

V8 0.463	   0.005	   0.070	   0.064	   0.027	   0.000	   0.000	   0.000	   	  	   0.000	   0.421	   0.221	   0.279	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.352	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	  

V9 0.269	   0.052	   0.162	   0.082	   0.050	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   	  	   0.019	   0.098	   0.187	   0.001	   0.003	   0.000	   0.000	   0.007	   0.000	   0.000	   0.273	   0.003	   0.001	   0.001	   0.000	   0.000	  

V10 0.413	   0.138	   0.301	   0.358	   0.301	   0.423	   0.372	   0.150	   0.421	   0.019	   	  	   0.000	   0.000	   0.030	   0.361	   0.086	   0.033	   0.450	   0.116	   0.094	   0.128	   0.290	   0.193	   0.139	   0.259	   0.443	  

V11 0.134	   0.261	   0.259	   0.284	   0.334	   0.446	   0.427	   0.238	   0.221	   0.098	   0.000	   	  	   0.276	   0.004	   0.208	   0.012	   0.023	   0.123	   0.376	   0.123	   0.127	   0.054	   0.468	   0.255	   0.214	   0.137	  

V12 0.337	   0.316	   0.099	   0.449	   0.321	   0.084	   0.457	   0.230	   0.279	   0.187	   0.000	   0.276	   	  	   0.217	   0.331	   0.149	   0.357	   0.415	   0.352	   0.413	   0.055	   0.313	   0.294	   0.488	   0.051	   0.162	  

V13 0.158	   0.193	   0.226	   0.005	   0.083	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.001	   0.030	   0.004	   0.217	   	  	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.483	   0.000	   0.017	   0.015	   0.001	   0.029	  

V14 0.093	   0.015	   0.376	   0.329	   0.175	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.003	   0.361	   0.208	   0.331	   0.000	   	  	   0.000	   0.001	   0.000	   0.000	   0.028	   0.118	   0.000	   0.000	   0.004	   0.000	   0.000	  

V15 0.029	   0.470	   0.182	   0.190	   0.054	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.086	   0.012	   0.149	   0.000	   0.000	   	  	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.101	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	  

V16 0.032	   0.414	   0.473	   0.131	   0.001	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.033	   0.023	   0.357	   0.000	   0.001	   0.000	   	  	   0.000	   0.000	   0.000	   0.158	   0.000	   0.001	   0.000	   0.000	   0.000	  

V17 0.438	   0.202	   0.206	   0.208	   0.004	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.007	   0.450	   0.123	   0.415	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   	  	   0.000	   0.000	   0.130	   0.000	   0.003	   0.004	   0.000	   0.002	  

V18 0.131	   0.147	   0.075	   0.448	   0.363	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.116	   0.376	   0.352	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   	  	   0.000	   0.036	   0.000	   0.022	   0.000	   0.000	   0.000	  

V19 0.314	   0.312	   0.159	   0.339	   0.366	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.094	   0.123	   0.413	   0.000	   0.028	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   	  	   0.099	   0.000	   0.088	   0.000	   0.000	   0.002	  

V20 0.003	   0.055	   0.044	   0.286	   0.329	   0.292	   0.396	   0.056	   0.352	   0.273	   0.128	   0.127	   0.055	   0.483	   0.118	   0.101	   0.158	   0.130	   0.036	   0.099	   	  	   0.465	   0.176	   0.012	   0.005	   0.007	  

V21 0.109	   0.350	   0.216	   0.237	   0.004	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.003	   0.290	   0.054	   0.313	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.465	   	  	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	  

V22 0.007	   0.179	   0.006	   0.286	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.001	   0.193	   0.468	   0.294	   0.017	   0.000	   0.000	   0.001	   0.003	   0.022	   0.088	   0.176	   0.000	   	  	   0.000	   0.000	   0.000	  

V23 0.151	   0.409	   0.015	   0.265	   0.012	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.001	   0.139	   0.255	   0.488	   0.015	   0.004	   0.000	   0.000	   0.004	   0.000	   0.000	   0.012	   0.000	   0.000	   	  	   0.000	   0.000	  

V24 0.002	   0.446	   0.001	   0.454	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.259	   0.214	   0.051	   0.001	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.005	   0.000	   0.000	   0.000	   	  	   0.000	  

V25 0.001	   0.488	   0.000	   0.042	   0.001	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   0.443	   0.137	   0.162	   0.029	   0.000	   0.000	   0.000	   0.002	   0.000	   0.002	   0.007	   0.000	   0.000	   0.000	   0.000	   	  	  

a	  Determinant	  =	  ,000	  
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Tabela 8 – Matriz de Correlação Anti-imagem e Matriz de Covariância Anti-Imagem 
MATRIZ	  DE	  COVARIANCIA	  ANTI-‐IMAGEM	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
  V29 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 

V29 0.662	   0.087	  
-‐

0.242	  
-‐

0.210	   0.019	  
-‐

0.041	  
-‐

0.036	  
-‐

0.025	   0.091	   0.060	   0.005	   0.025	  
-‐

0.015	   0.047	  
-‐

0.031	  
-‐

0.006	  
-‐

0.056	  
-‐

0.002	  
-‐

0.040	   0.066	   0.094	  
-‐

0.017	  
-‐

0.022	   0.044	  
-‐

0.037	   0.015	  

V1 0.087	   0.871	   0.012	  
-‐

0.061	   0.038	  
-‐

0.094	  
-‐

0.013	   0.007	  
-‐

0.057	  
-‐

0.037	   0.043	  
-‐

0.051	  
-‐

0.004	   0.019	  
-‐

0.078	   0.024	   0.030	  
-‐

0.002	  
-‐

0.045	   0.069	  
-‐

0.051	   0.036	  
-‐

0.026	   0.040	   0.008	   0.018	  

V2 
-‐

0.242	   0.012	   0.761	  
-‐

0.076	  
-‐

0.056	   0.025	  
-‐

0.013	  
-‐

0.013	  
-‐

0.006	  
-‐

0.043	   0.007	   0.011	  
-‐

0.048	  
-‐

0.034	   0.041	   0.008	   0.038	   0.049	  
-‐

0.008	  
-‐

0.037	   0.007	   0.032	  
-‐

0.040	  
-‐

0.020	   0.004	  
-‐

0.033	  

V3 
-‐

0.210	  
-‐

0.061	  
-‐

0.076	   0.756	   0.073	  
-‐

0.030	   0.029	   0.037	  
-‐

0.072	   0.077	  
-‐

0.004	   0.054	   0.001	  
-‐

0.129	   0.025	  
-‐

0.006	   0.024	   0.076	  
-‐

0.006	   0.017	  
-‐

0.032	  
-‐

0.015	   0.074	   0.007	   0.067	  
-‐

0.079	  

V4 0.019	   0.038	  
-‐

0.056	   0.073	   0.850	   0.086	  
-‐

0.027	   0.020	  
-‐

0.038	   0.027	  
-‐

0.014	   0.013	  
-‐

0.009	  
-‐

0.033	  
-‐

0.025	  
-‐

0.039	   0.066	   0.073	  
-‐

0.033	  
-‐

0.032	  
-‐

0.031	   0.036	   0.069	  
-‐

0.017	   0.049	  
-‐

0.011	  

V5 
-‐

0.041	  
-‐

0.094	   0.025	  
-‐

0.030	   0.086	   0.414	  
-‐

0.171	  
-‐

0.018	  
-‐

0.025	  
-‐

0.082	  
-‐

0.046	  
-‐

0.004	   0.077	  
-‐

0.028	  
-‐

0.007	   0.008	  
-‐

0.067	   0.006	   0.042	  
-‐

0.004	   0.017	  
-‐

0.044	   0.014	  
-‐

0.109	   0.003	   0.030	  

V6 
-‐

0.036	  
-‐

0.013	  
-‐

0.013	   0.029	  
-‐

0.027	  
-‐

0.171	   0.356	  
-‐

0.103	  
-‐

0.074	   0.007	   0.038	   0.048	  
-‐

0.024	  
-‐

0.049	  
-‐

0.017	   0.025	   0.010	  
-‐

0.021	  
-‐

0.053	  
-‐

0.033	  
-‐

0.043	   0.008	  
-‐

0.079	   0.048	   0.029	  
-‐

0.060	  

V7 
-‐

0.025	   0.007	  
-‐

0.013	   0.037	   0.020	  
-‐

0.018	  
-‐

0.103	   0.522	  
-‐

0.112	   0.003	  
-‐

0.068	  
-‐

0.028	   0.079	   0.014	   0.046	  
-‐

0.082	   0.061	  
-‐

0.052	  
-‐

0.007	  
-‐

0.050	   0.017	  
-‐

0.009	   0.019	  
-‐

0.012	  
-‐

0.028	  
-‐

0.010	  

V8 0.091	  
-‐

0.057	  
-‐

0.006	  
-‐

0.072	  
-‐

0.038	  
-‐

0.025	  
-‐

0.074	  
-‐

0.112	   0.459	  
-‐

0.015	   0.011	  
-‐

0.003	  
-‐

0.032	   0.010	  
-‐

0.067	   0.018	  
-‐

0.062	   0.014	  
-‐

0.029	  
-‐

0.022	  
-‐

0.018	  
-‐

0.027	   0.025	  
-‐

0.087	  
-‐

0.032	  
-‐

0.012	  

V9 0.060	  
-‐

0.037	  
-‐

0.043	   0.077	   0.027	  
-‐

0.082	   0.007	   0.003	  
-‐

0.015	   0.742	  
-‐

0.068	   0.080	  
-‐

0.009	  
-‐

0.029	   0.003	  
-‐

0.028	  
-‐

0.008	   0.036	  
-‐

0.118	  
-‐

0.049	  
-‐

0.080	   0.037	  
-‐

0.006	   0.044	  
-‐

0.053	   0.003	  

V10 0.005	   0.043	   0.007	  
-‐

0.004	  
-‐

0.014	  
-‐

0.046	   0.038	  
-‐

0.068	   0.011	  
-‐

0.068	   0.784	   0.195	  
-‐

0.250	   0.057	   0.009	   0.020	   0.040	  
-‐

0.038	  
-‐

0.012	  
-‐

0.059	   0.060	   0.008	   0.038	   0.074	  
-‐

0.014	  
-‐

0.011	  

V11 0.025	  
-‐

0.051	   0.011	   0.054	   0.013	  
-‐

0.004	   0.048	  
-‐

0.028	  
-‐

0.003	   0.080	   0.195	   0.844	  
-‐

0.077	  
-‐

0.080	   0.091	  
-‐

0.054	   0.016	  
-‐

0.006	   0.028	  
-‐

0.048	  
-‐

0.046	  
-‐

0.053	   0.043	   0.027	   0.003	  
-‐

0.046	  

V12 
-‐

0.015	  
-‐

0.004	  
-‐

0.048	   0.001	  
-‐

0.009	   0.077	  
-‐

0.024	   0.079	  
-‐

0.032	  
-‐

0.009	  
-‐

0.250	  
-‐

0.077	   0.848	  
-‐

0.035	   0.004	  
-‐

0.041	   0.002	   0.012	   0.005	   0.014	  
-‐

0.110	  
-‐

0.017	   0.000	  
-‐

0.008	  
-‐

0.037	   0.010	  

V13 0.047	   0.019	  
-‐

0.034	  
-‐

0.129	  
-‐

0.033	  
-‐

0.028	  
-‐

0.049	   0.014	   0.010	  
-‐

0.029	   0.057	  
-‐

0.080	  
-‐

0.035	   0.555	  
-‐

0.105	  
-‐

0.097	  
-‐

0.071	  
-‐

0.148	   0.024	  
-‐

0.037	   0.036	  
-‐

0.081	   0.029	   0.038	  
-‐

0.039	   0.066	  

V14 
-‐

0.031	  
-‐

0.078	   0.041	   0.025	  
-‐

0.025	  
-‐

0.007	  
-‐

0.017	   0.046	  
-‐

0.067	   0.003	   0.009	   0.091	   0.004	  
-‐

0.105	   0.728	  
-‐

0.127	   0.076	  
-‐

0.046	  
-‐

0.060	   0.052	   0.031	  
-‐

0.039	  
-‐

0.049	   0.047	  
-‐

0.023	  
-‐

0.004	  

V15 
-‐

0.006	   0.024	   0.008	  
-‐

0.006	  
-‐

0.039	   0.008	   0.025	  
-‐

0.082	   0.018	  
-‐

0.028	   0.020	  
-‐

0.054	  
-‐

0.041	  
-‐

0.097	  
-‐

0.127	   0.455	  
-‐

0.229	   0.021	  
-‐

0.043	   0.002	   0.055	   0.075	  
-‐

0.052	  
-‐

0.041	  
-‐

0.012	   0.004	  

V16 
-‐

0.056	   0.030	   0.038	   0.024	   0.066	  
-‐

0.067	   0.010	   0.061	  
-‐

0.062	  
-‐

0.008	   0.040	   0.016	   0.002	  
-‐

0.071	   0.076	  
-‐

0.229	   0.456	  
-‐

0.096	   0.030	  
-‐

0.057	  
-‐

0.078	  
-‐

0.034	   0.026	   0.031	   0.027	  
-‐

0.041	  

V17 
-‐

0.002	  
-‐

0.002	   0.049	   0.076	   0.073	   0.006	  
-‐

0.021	  
-‐

0.052	   0.014	   0.036	  
-‐

0.038	  
-‐

0.006	   0.012	  
-‐

0.148	  
-‐

0.046	   0.021	  
-‐

0.096	   0.716	  
-‐

0.082	  
-‐

0.002	  
-‐

0.074	   0.009	  
-‐

0.014	  
-‐

0.003	  
-‐

0.001	  
-‐

0.005	  

V18 
-‐

0.040	  
-‐

0.045	  
-‐

0.008	  
-‐

0.006	  
-‐

0.033	   0.042	  
-‐

0.053	  
-‐

0.007	  
-‐

0.029	  
-‐

0.118	  
-‐

0.012	   0.028	   0.005	   0.024	  
-‐

0.060	  
-‐

0.043	   0.030	  
-‐

0.082	   0.601	  
-‐

0.207	   0.055	  
-‐

0.065	   0.059	  
-‐

0.039	  
-‐

0.020	   0.024	  

V19 0.066	   0.069	  
-‐

0.037	   0.017	  
-‐

0.032	  
-‐

0.004	  
-‐

0.033	  
-‐

0.050	  
-‐

0.022	  
-‐

0.049	  
-‐

0.059	  
-‐

0.048	   0.014	  
-‐

0.037	   0.052	   0.002	  
-‐

0.057	  
-‐

0.002	  
-‐

0.207	   0.593	   0.049	  
-‐

0.113	   0.048	  
-‐

0.028	   0.000	   0.022	  

V20 0.094	  
-‐

0.051	   0.007	  
-‐

0.032	  
-‐

0.031	   0.017	  
-‐

0.043	   0.017	  
-‐

0.018	  
-‐

0.080	   0.060	  
-‐

0.046	  
-‐

0.110	   0.036	   0.031	   0.055	  
-‐

0.078	  
-‐

0.074	   0.055	   0.049	   0.861	  
-‐

0.040	  
-‐

0.017	   0.040	   0.019	   0.028	  

V21 
-‐

0.017	   0.036	   0.032	  
-‐

0.015	   0.036	  
-‐

0.044	   0.008	  
-‐

0.009	  
-‐

0.027	   0.037	   0.008	  
-‐

0.053	  
-‐

0.017	  
-‐

0.081	  
-‐

0.039	   0.075	  
-‐

0.034	   0.009	  
-‐

0.065	  
-‐

0.113	  
-‐

0.040	   0.675	  
-‐

0.123	  
-‐

0.048	  
-‐

0.028	   0.017	  

V22 
-‐

0.022	  
-‐

0.026	  
-‐

0.040	   0.074	   0.069	   0.014	  
-‐

0.079	   0.019	   0.025	  
-‐

0.006	   0.038	   0.043	   0.000	   0.029	  
-‐

0.049	  
-‐

0.052	   0.026	  
-‐

0.014	   0.059	   0.048	  
-‐

0.017	  
-‐

0.123	   0.575	  
-‐

0.035	  
-‐

0.069	  
-‐

0.038	  

V23 0.044	   0.040	  
-‐

0.020	   0.007	  
-‐

0.017	  
-‐

0.109	   0.048	  
-‐

0.012	  
-‐

0.087	   0.044	   0.074	   0.027	  
-‐

0.008	   0.038	   0.047	  
-‐

0.041	   0.031	  
-‐

0.003	  
-‐

0.039	  
-‐

0.028	   0.040	  
-‐

0.048	  
-‐

0.035	   0.529	  
-‐

0.030	  
-‐

0.080	  

V24 
-‐

0.037	   0.008	   0.004	   0.067	   0.049	   0.003	   0.029	  
-‐

0.028	  
-‐

0.032	  
-‐

0.053	  
-‐

0.014	   0.003	  
-‐

0.037	  
-‐

0.039	  
-‐

0.023	  
-‐

0.012	   0.027	  
-‐

0.001	  
-‐

0.020	   0.000	   0.019	  
-‐

0.028	  
-‐

0.069	  
-‐

0.030	   0.257	  
-‐

0.167	  

V25 0.015	   0.018	  
-‐

0.033	  
-‐

0.079	  
-‐

0.011	   0.030	  
-‐

0.060	  
-‐

0.010	  
-‐

0.012	   0.003	  
-‐

0.011	  
-‐

0.046	   0.010	   0.066	  
-‐

0.004	   0.004	  
-‐

0.041	  
-‐

0.005	   0.024	   0.022	   0.028	   0.017	  
-‐

0.038	  
-‐

0.080	  
-‐

0.167	   0.258	  

MATRIZ	  DE	  CORRELAÇAO	  ANTIIMAGEM	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

  V29 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 

V29 0.621 0.114 
-

0.341 
-

0.296 0.025 
-

0.078 
-

0.074 
-

0.043 0.165 0.085 0.006 0.033 
-

0.020 0.078 
-

0.044 
-

0.011 
-

0.102 
-

0.003 
-

0.063 0.105 0.124 
-

0.025 
-

0.036 0.075 
-

0.091 0.035 

V1 0.114 0.631 0.014 
-

0.075 0.045 
-

0.157 
-

0.024 0.010 
-

0.090 
-

0.046 0.053 
-

0.059 
-

0.005 0.027 
-

0.098 0.038 0.048 
-

0.002 
-

0.063 0.096 
-

0.059 0.047 
-

0.037 0.059 0.017 0.038 

V2 
-

0.341 0.014 0.725 
-

0.100 
-

0.070 0.044 
-

0.025 
-

0.021 
-

0.010 
-

0.057 0.009 0.013 
-

0.060 
-

0.053 0.055 0.014 0.064 0.066 
-

0.013 
-

0.054 0.009 0.045 
-

0.061 
-

0.031 0.008 
-

0.074 

V3 
-

0.296 
-

0.075 
-

0.100 0.498 0.091 
-

0.054 0.057 0.059 
-

0.122 0.102 
-

0.006 0.068 0.001 
-

0.199 0.034 
-

0.010 0.041 0.103 
-

0.008 0.026 
-

0.039 
-

0.020 0.113 0.011 0.152 
-

0.180 

V4 0.025 0.045 
-

0.070 0.091 0.807 0.145 
-

0.049 0.030 
-

0.061 0.034 
-

0.017 0.016 
-

0.011 
-

0.048 
-

0.032 
-

0.063 0.107 0.093 
-

0.047 
-

0.045 
-

0.036 0.047 0.098 
-

0.026 0.105 
-

0.023 

V5 
-

0.078 
-

0.157 0.044 
-

0.054 0.145 0.863 
-

0.444 
-

0.039 
-

0.058 
-

0.149 
-

0.081 
-

0.006 0.129 
-

0.058 
-

0.013 0.018 
-

0.153 0.011 0.083 
-

0.009 0.028 
-

0.084 0.028 
-

0.232 0.008 0.091 

V6 
-

0.074 
-

0.024 
-

0.025 0.057 
-

0.049 
-

0.444 0.871 
-

0.239 
-

0.182 0.013 0.072 0.087 
-

0.043 
-

0.110 
-

0.033 0.063 0.024 
-

0.041 
-

0.114 
-

0.073 
-

0.077 0.017 
-

0.175 0.111 0.095 
-

0.197 

V7 
-

0.043 0.010 
-

0.021 0.059 0.030 
-

0.039 
-

0.239 0.914 
-

0.230 0.004 
-

0.107 
-

0.043 0.118 0.025 0.074 
-

0.169 0.125 
-

0.085 
-

0.012 
-

0.089 0.025 
-

0.015 0.035 
-

0.022 
-

0.077 
-

0.028 

V8 0.165 
-

0.090 
-

0.010 
-

0.122 
-

0.061 
-

0.058 
-

0.182 
-

0.230 0.922 
-

0.025 0.019 
-

0.005 
-

0.051 0.020 
-

0.116 0.040 
-

0.136 0.024 
-

0.055 
-

0.042 
-

0.029 
-

0.048 0.048 
-

0.177 
-

0.092 
-

0.034 

V9 0.085 
-

0.046 
-

0.057 0.102 0.034 
-

0.149 0.013 0.004 
-

0.025 0.876 
-

0.089 0.102 
-

0.011 
-

0.045 0.005 
-

0.049 
-

0.014 0.050 
-

0.177 
-

0.074 
-

0.100 0.052 
-

0.010 0.070 
-

0.122 0.006 

V10 0.006 0.053 0.009 
-

0.006 
-

0.017 
-

0.081 0.072 
-

0.107 0.019 
-

0.089 0.487 0.239 
-

0.307 0.087 0.013 0.033 0.067 
-

0.051 
-

0.017 
-

0.087 0.073 0.011 0.056 0.115 
-

0.032 
-

0.024 

V11 0.033 
-

0.059 0.013 0.068 0.016 
-

0.006 0.087 
-

0.043 
-

0.005 0.102 0.239 0.528 
-

0.091 
-

0.117 0.116 
-

0.087 0.025 
-

0.008 0.039 
-

0.068 
-

0.054 
-

0.070 0.062 0.040 0.006 
-

0.098 

V12 
-

0.020 
-

0.005 
-

0.060 0.001 
-

0.011 0.129 
-

0.043 0.118 
-

0.051 
-

0.011 
-

0.307 
-

0.091 0.426 
-

0.052 0.005 
-

0.066 0.003 0.015 0.007 0.019 
-

0.128 
-

0.023 0.000 
-

0.012 
-

0.078 0.022 

V13 0.078 0.027 
-

0.053 
-

0.199 
-

0.048 
-

0.058 
-

0.110 0.025 0.020 
-

0.045 0.087 
-

0.117 
-

0.052 0.832 
-

0.166 
-

0.193 
-

0.141 
-

0.234 0.041 
-

0.064 0.052 
-

0.132 0.051 0.070 
-

0.104 0.173 

V14 
-

0.044 
-

0.098 0.055 0.034 
-

0.032 
-

0.013 
-

0.033 0.074 
-

0.116 0.005 0.013 0.116 0.005 
-

0.166 0.849 
-

0.220 0.132 
-

0.064 
-

0.091 0.079 0.039 
-

0.056 
-

0.075 0.075 
-

0.054 
-

0.010 

V15 
-

0.011 0.038 0.014 
-

0.010 
-

0.063 0.018 0.063 
-

0.169 0.040 
-

0.049 0.033 
-

0.087 
-

0.066 
-

0.193 
-

0.220 0.817 
-

0.503 0.037 
-

0.082 0.004 0.088 0.136 
-

0.101 
-

0.084 
-

0.035 0.013 

V16 
-

0.102 0.048 0.064 0.041 0.107 
-

0.153 0.024 0.125 
-

0.136 
-

0.014 0.067 0.025 0.003 
-

0.141 0.132 
-

0.503 0.797 
-

0.167 0.058 
-

0.110 
-

0.125 
-

0.062 0.051 0.063 0.079 
-

0.118 

V17 
-

0.003 
-

0.002 0.066 0.103 0.093 0.011 
-

0.041 
-

0.085 0.024 0.050 
-

0.051 
-

0.008 0.015 
-

0.234 
-

0.064 0.037 
-

0.167 0.881 
-

0.125 
-

0.003 
-

0.094 0.012 
-

0.021 
-

0.006 
-

0.002 
-

0.011 

V18 
-

0.063 
-

0.063 
-

0.013 
-

0.008 
-

0.047 0.083 
-

0.114 
-

0.012 
-

0.055 
-

0.177 
-

0.017 0.039 0.007 0.041 
-

0.091 
-

0.082 0.058 
-

0.125 0.854 
-

0.347 0.076 
-

0.102 0.100 
-

0.068 
-

0.052 0.060 

V19 0.105 0.096 
-

0.054 0.026 
-

0.045 
-

0.009 
-

0.073 
-

0.089 
-

0.042 
-

0.074 
-

0.087 
-

0.068 0.019 
-

0.064 0.079 0.004 
-

0.110 
-

0.003 
-

0.347 0.851 0.068 
-

0.179 0.082 
-

0.051 
-

0.001 0.057 

V20 0.124 
-

0.059 0.009 
-

0.039 
-

0.036 0.028 
-

0.077 0.025 
-

0.029 
-

0.100 0.073 
-

0.054 
-

0.128 0.052 0.039 0.088 
-

0.125 
-

0.094 0.076 0.068 0.603 
-

0.053 
-

0.025 0.059 0.040 0.059 

V21 
-

0.025 0.047 0.045 
-

0.020 0.047 
-

0.084 0.017 
-

0.015 
-

0.048 0.052 0.011 
-

0.070 
-

0.023 
-

0.132 
-

0.056 0.136 
-

0.062 0.012 
-

0.102 
-

0.179 
-

0.053 0.902 
-

0.198 
-

0.080 
-

0.067 0.041 

V22 
-

0.036 
-

0.037 
-

0.061 0.113 0.098 0.028 
-

0.175 0.035 0.048 
-

0.010 0.056 0.062 0.000 0.051 
-

0.075 
-

0.101 0.051 
-

0.021 0.100 0.082 
-

0.025 
-

0.198 0.897 
-

0.063 
-

0.180 
-

0.099 

V23 0.075 0.059 
-

0.031 0.011 
-

0.026 
-

0.232 0.111 
-

0.022 
-

0.177 0.070 0.115 0.040 
-

0.012 0.070 0.075 
-

0.084 0.063 
-

0.006 
-

0.068 
-

0.051 0.059 
-

0.080 
-

0.063 0.903 
-

0.082 
-

0.215 

V24 
-

0.091 0.017 0.008 0.152 0.105 0.008 0.095 
-

0.077 
-

0.092 
-

0.122 
-

0.032 0.006 
-

0.078 
-

0.104 
-

0.054 
-

0.035 0.079 
-

0.002 
-

0.052 
-

0.001 0.040 
-

0.067 
-

0.180 
-

0.082 0.835 
-

0.649 

V25 0.035 0.038 
-

0.074 
-

0.180 
-

0.023 0.091 
-

0.197 
-

0.028 
-

0.034 0.006 
-

0.024 
-

0.098 0.022 0.173 
-

0.010 0.013 
-

0.118 
-

0.011 0.060 0.057 0.059 0.041 
-

0.099 
-

0.215 
-

0.649 0.812 

Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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A matriz de significância apresentada na tabela 7 acima, mostra que todas as variáveis 

analisadas, a seguir, na matriz de correlação, na mesma tabela, apresentam índices de 

significância 0,0000. Esses dados verificam que a significância das correlações explicadas a 

seguir são válidas.  

Nas matrizes de correlação e covariância anti-imagem, verifica-se baixos  índices em 

todas as variáveis analisadas. Ou seja, os dados comprovam que as correlações explicadas nos 

parágrafos a seguir recebem pouca ou quase nenhuma influência de outras variáveis nas 

relações que as mesmas têm entre si. 

Como se observa na tabela 7 acima, as variáveis 24 (Eu digo coisas positivas sobre o 

Twitter) e V25 (Eu recomendo o Twitter) apresentam a correlação mais alta da matriz: 0,821, 

sendo que 75% dos respondentes concordam com a V24 e 65,34% concordam com a V25.  

Em seguida a V5 (Eu tenho um vínculo emocional com o Twitter) e a V6 (Participar 

do Twitter tem um significado importante para mim) tem um índice de correlação de 0,678, 

mas apresentam uma contradição, uma vez que 27% dos respondentes se disseram neutros ou 

discordaram da V5, enquanto que 33,23% concordam ou concordam parcialmente com a V6.  

A V15 (No último mês consegui obter ajuda para meus problemas através do Twitter) 

e a V16 (No último mês, utilizei o Twitter para obter ajuda em questões práticas e pessoais) 

tem correlação de 0,634. Sendo que 65,11%  e 43,16% discordam da V15 e da V16 

respectivamente. Ou seja, pode-se dizer que os usuários não utilizam o Twitter para questões 

pessoais.  

Analisando as V5, V6, V15 e V16 pode-se dizer que, para os membros do Twitter, 

fazer parte de alguma coisa importante não necessariamente significa ter um vínculo 

emocional com ela. Combinado com a V15 e V16, no qual os usuários afirmam não procurar 

auxílio para seus assuntos pessoais, pode-se dizer que o Twitter é uma ferramenta importante 

para os usuários, desde que não envolva assuntos pessoais. Ou seja, o seguidor busca na 

ferramenta informações genéricas como notícias sobre trabalho, negócios, produtos, 

tendências, comportamento, política, economia e etc., porém não usa o serviço para resolver 

questões como relacionamentos com parceiros ou família. 

A V7 (Gosto de dizer que as pessoas que faço parte do Twitter) e V8 (Estou muito 

feliz por ter escolhido participar do Twitter) apresentam uma correlação de 0,551, a V8 e a V6 

têm correlação de 0,587 e a V6 e a V7 de 0,579. Esses índices mostram que para o usuário do 

Twitter, apesar de ser importante para ele participar da mídia social, não faz diferença dizer as 
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pessoas que participa dela, 33,33% se disseram neutros em relação a essa afirmação e isso não 

os faz mais ou menos felizes, também com 38,74% de neutralidade nas respostas.  

Por outro, lado os seguidores concordam ou concordam parcialmente (78%) que 

continuarão a participar do Twitter, V22, e encorajarão amigos e parentes a participarem do 

Twitter (49%), V23. Essas variáveis apresentam um índice de correlação de 0,578. A opinião 

dos amigos também não influencia nas escolhas dos membros do Twitter, como percebe-se 

pelas V18 (Eu me identifico com meus amigos porque seguimos as mesmas pessoas e 

empresas) e V19 (Eu me sinto parte de algo importante por seguir as mesmas pessoas e 

empresas de meus amigos). Com um índice de correlação de 0,519, os seguidores discordam 

ou discordam parcialmente 55% e 65% respectivamente das afirmações.  

Os índices de variância total, como mostra a tabela 11 abaixo e confirma-se pelo Scree 

Plot, figura 12 abaixo, sugerem que as variáveis fossem divididas em 8 fatores, maiores que 

1,00, de acordo com Hair e. al. (2006), mostrada na tabela abaixo. Observou-se que dessa 

maneira, as variáveis se dividiram de modo que seu agrupamento não demonstrasse coesão 

suficiente para caracterizá-los satisfatoriamente em fatores. Optou-se por não se trabalhar com 

oito fatores e reduzir as variáveis para 4 fatores, o que gerou conjuntos mais consistentes.  
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Figura 12 – Scree Plot 
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Tabela 9 – Variância Total 
 

Variância Total Explicada 

Componente Autovalor inicial     

Extraction 
Sums of 
Squared 
Loadings     

Somas 
Rotacionadas      

  Total % of Variância Cumulativo % Total 
% de 
Variância 

Cumulativo 
% Total 

% de 
Variância 

Cumulativo 
% 

1 6,408 24,647 24,647 6,408 24,647 24,647 3,903 15,013 15,013 

2 2,018 7,762 32,410 2,018 7,762 32,410 2,909 11,187 26,201 

3 1,636 6,294 38,703 1,636 6,294 38,703 2,650 10,192 36,393 

4 1,528 5,878 44,582 1,528 5,878 44,582 1,803 6,934 43,327 

5 1,291 4,965 49,547 1,291 4,965 49,547 1,456 5,601 48,928 

6 1,241 4,773 54,320 1,241 4,773 54,320 1,402 5,392 54,320 

7 1,104 4,247 58,567             

8 1,024 3,938 62,504             

9 0,901 3,467 65,971             

10 0,878 3,378 69,349             

11 0,846 3,255 72,604             

12 0,780 3,001 75,605             

13 0,694 2,668 78,273             

14 0,645 2,479 80,753             

15 0,611 2,350 83,103             

16 0,587 2,258 85,360             

17 0,560 2,153 87,514             

18 0,518 1,992 89,506             

19 0,474 1,823 91,329             

20 0,438 1,684 93,013             

21 0,414 1,594 94,606             

22 0,402 1,545 96,151             

23 0,354 1,360 97,511             

24 0,257 0,990 98,501             

25 0,244 0,938 99,440             

26 0,146 0,560 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

A tabela 10 abaixo mostra os valores das variáeis agrupadas em 8 fatores antes de ser 

rotacionada. Analisndo-se os agrupamentos formados, confirma-se o que foi ditto acima sobre 

a dificuldade de formar fatores coesos, que expliquem os resultados satisfatoriamente: 
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Tabela 10 – Matriz Original não Rotacionada 
 

Component Matrix(a) 

  Components 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 

V29 0,199 -0,495 0,531 0,290 -0,091 0,012 -0,027 -0,080 

V1 0,120 0,186 -0,065 -0,235 -0,577 0,273 0,140 0,349 

V29 0,196 -0,518 0,294 0,299 -0,022 -0,031 0,256 0,128 

V3 0,103 -0,264 0,565 0,224 -0,320 0,063 0,221 -0,012 

V4 -0,277 0,067 -0,132 0,276 0,150 -0,253 0,179 0,629 

V5 0,705 0,075 0,020 -0,057 -0,377 0,015 0,033 -0,145 

V6 0,766 -0,015 -0,061 -0,018 -0,267 0,009 0,084 0,003 

V7 0,680 -0,058 -0,161 0,007 -0,101 -0,147 0,072 -0,039 

V8 0,733 0,022 -0,147 -0,062 -0,125 -0,029 0,168 0,127 

V9 0,436 0,113 -0,342 0,202 -0,116 0,153 -0,022 -0,024 

V10 -0,020 -0,198 -0,426 0,541 0,028 0,332 -0,068 -0,186 

V11 0,081 0,264 0,257 -0,335 0,374 -0,149 0,463 0,075 

V12 0,039 -0,074 -0,107 0,314 0,413 0,594 0,304 0,099 

V13 0,508 0,431 0,384 0,181 0,072 0,062 -0,065 0,084 

V14 0,446 0,112 0,076 0,060 -0,045 0,189 -0,424 0,496 

V15 0,605 0,261 0,290 0,096 0,277 0,048 -0,223 0,134 

V16 0,574 0,371 0,337 0,050 0,162 0,092 -0,088 -0,174 

V17 0,454 0,391 0,088 0,061 0,081 0,135 -0,171 -0,184 

V18 0,531 0,156 -0,217 0,395 -0,062 -0,264 0,059 0,074 

V19 0,506 0,262 -0,205 0,367 0,054 -0,365 0,211 -0,137 

V20 -0,110 0,347 -0,018 -0,161 -0,081 0,460 0,452 -0,068 

V21 0,554 0,070 -0,025 -0,029 0,057 -0,084 0,177 -0,153 

V22 0,560 -0,310 -0,055 -0,331 0,125 0,191 -0,139 0,036 

V23 0,633 -0,244 -0,143 -0,226 0,106 -0,174 0,088 0,016 

V24 0,729 -0,370 -0,146 -0,190 0,242 0,084 -0,043 0,047 

V25 0,695 -0,438 -0,080 -0,238 0,202 0,046 0,023 0,052 

Extraction Method: Principal Component Analysis  

a 8 components extracted. 

 

As variáveis foram agrupadas em quatro fatores e rotacionadas pelo método 

VARIMAX porque apresentaram resultados mais adequados a serem trabalhados, como 

se observa nas tabelas 12 e 13 abaixo:  
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Tabela 11 – Matriz Rotacionada VARIMAX           Tabela 12 –Comunalidades 
 

*Rotated Component Matrix(a) – VARIMAX  Communalities  

  Component        

  1 2 3 4    Initial Extraction 

V29 0,113 0,075 0,795 0,009  V29 1 0,659 

V1 0,116 0,098 -0,239 -0,168  V1 1 0,517 

V2 0,183 -0,009 0,650 0,163  V2 1 0,484 

V3 -0,048 0,145 0,643 -0,112  V3 1 0,556 

V4 -0,310 -0,090 -0,049 0,261  V4 1 0,261 

V5 0,512 0,494 0,003 -0,021  V5 1 0,649 

V6 0,606 0,466 0,023 0,080  V6 1 0,662 

V7 0,579 0,361 -0,017 0,161  V7 1 0,524 

V8 0,606 0,427 -0,079 0,089  V8 1 0,58 

V9 0,292 0,317 -0,192 0,372  V9 1 0,397 

V10 -0,019 -0,090 0,034 0,710  V10 1 0,625 

V11 0,002 0,186 -0,107 -0,456  V11 1 0,416 

V12 -0,031 0,049 0,096 0,324  V12 1 0,641 

V13 0,009 0,771 0,109 -0,135  V13 1 0,633 

V14 0,240 0,402 0,042 0,011  V14 1 0,258 

V15 0,219 0,674 0,123 -0,106  V15 1 0,607 

V16 0,150 0,720 0,068 -0,192  V16 1 0,618 

V17 0,116 0,584 -0,120 -0,046  V17 1 0,396 

V18 0,234 0,504 -0,051 0,445  V18 1 0,583 

V19 0,174 0,549 -0,121 0,395  V19 1 0,638 

V20 -0,172 0,086 -0,295 -0,185  V20 1 0,376 

V21 0,403 0,388 -0,027 0,018  V21 1 0,324 

V22 0,706 0,050 0,071 -0,126  V22 1 0,574 

V23 0,715 0,146 0,017 0,000  V23 1 0,574 

V24 0,830 0,141 0,114 0,060  V24 1 0,791 

V25 0,836 0,081 0,180 -0,006  V25 1 0,781 
 
*Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
**Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

 

Dessa maneira, os fatores foram agrupados da seguinte maneira: Fator 1: 

Emoções e Ações, Fator 2 Vínculo Social, Fator 3 Sócio-econômica e Fator 4 Troca 

Social conforme a tabela 6 abaixo. Originalmente, de acordo com a literatura revisada 

elas estavam agrupadas em Comprometimento Afetivo, Normas Sociais, Apoio Social, 

Troca ideológica e Comportamento de Lealdade a Comunidades Virtuais. 
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Tabela 13 – Fatores  
 

FATOR 1 

V2 Sexo 

Emoção e 
Ação 

V5 Eu tenho um vínculo emocional com o Twitter. 
V6 Participar do Twitter tem um significado importante para mim. 
V7 Gosto de dizer as pessoas que faço parte do Twitter. 
V8 Estou muito feliz por ter escolhido participar do Twitter. 
V21 Eu continuarei participando das atividades do meu grupo de seguidores. 
V22 Eu continuarei participando do Twitter no futuro próximo. 
V23 Eu encorajarei amigos e parentes a participarem do Twitter. 
V24 Eu digo coisas positivas sobre o Twitter para as pessoas. 

V25 - Eu recomendo o uso Twitter. 

FATOR 2 

V11 A qualidade e/ ou frequência das postagens de alguém no Twitter não influencia no 
tratamento que recebe de seus seguidores. 

Vínculo 
Social 

V13- No último mês recebi inúmeros conselhos pessoais de participantes do Twitter. 
V14 No último mês recebi várias informações de usuários do Twitter. 
V15 No último mês, consegui obter ajuda para meus problemas através do Twitter. 
V16 No ultimo mês, utilizei o Twitter para obter ajuda em questões práticas e pessoais 

V17 Eu me reúno frequentemente com pessoas que conheci pelo Twitter. 
V18 Eu me identifico com meus amigos porque seguimos as mesmas pessoas e empresas 
V19 Eu me sinto parte de algo importante por seguir as mesmas pessoas ou empresas de meus 
amigo 

V20 Eu não sigo pessoas e empresas que meus amigos aprovam. 

FATOR 3 
V29 Idade 

Sócio-
economico V2 Escolaridade 

V3 Renda 

FATOR 4 

V4 Tempo de uso 

Troca social 

V9 Uma timeline que espelha os desejos e preocupações de seus participantes é mais útil e 
informativa. 
V10 O Twitteiro que recebe poucos retweets e/ ou follows se sente menos estimulado a 
twittar. 
V12 Um Twitteiro que é maltratado pelos seus seguidores diminui seus esforços de qualidade 
e/ ou frequência de postagens. 
 

As cargas fatoriais agrupadas no Fator 1 apresentaram alta correlação entre as 

variáveis e seu fator original, a exceção da variável sexo. Neste ponto, analisando a correlação 

entre variáveis que apontam para o perfil psicográfico do usuário, a variável citada apresentou 

baixa correlação com as demais. A variável idade relaciona-se positivamente com as de 

escolaridade (0,414) e renda (0,352), que por sua vez apresentam alto nível de correlação, 

acima de 0,30, conforme esperado para amostras superiores a 350 questionários respondidos 

como sugere Hair et. al. (2006).  

O Fator 1, nomeado de Emoção e Ação, é o que apresenta maiores níveis de carga 

fatorial das variáveis (V24/0,830 – (Digo coisas positivas sobre o Twitter) e V25/0,836 – 
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(Recomendo o uso do Twitter), que representam exatamente a questão da recomendação 

como ferramenta de promoção da lealdade. As variáveis 22/0,706 – (Continuarei participando 

do Twitter) - e 23/0,715 – (Encorajarei amigos/ parentes a participarem do Twitter) – apesar 

de apresentarem cargas fatoriais e índices de comunalidade menores apresentam o mesmo 

tom das V24 e V25 uma vez que, não só os usuários declaram que continuarão a utilizar a 

ferramenta como pretendem recomendá-la a parentes e amigos. Pode-se dizer que esse 

conjunto de variáveis estão interligados e se complementam no que diz respeito a 

interpretação dos dados.  

O conjunto das variáveis V5 – V8 têm uma carga fatorial de 0,512 e 0,606, 

respectivamente e níveis de comunalidade mais baixos (0,524 – 0,662), porém auxiliam a 

explicar o fator em que se encontram. Segundo Oliver (1999) para o indivíduo agir de 

maneira considerada leal a uma marca ou produto ele deve inicialmente estar afetivamente 

ligado a ela, e é esta relação que as V5 – V8 demonstram. O Fator 1, Emoção e Ação; 

apresenta o segundo e o último conceito do constructo teórico de lealdade defendido por 

Oliver (1999), apresentado no início dessa seção e no qual essa pesquisa se baseou. 

O Fator 2 apresenta três variáveis com altas cargas fatoriais e comunalidades. A V13 

(Recebi inúmeros conselhos pessoais no último mês) é a que melhor explica o presente fator 

com 0,720 de carga fatorial e 0,633 de comunalidade. Em seguida V16 (Utilizei o Twitter 

para obter ajuda em questões práticas e pessoais no último mês) com carga fatorial 0,720 e 

comunalidade de 0,618. Finalmente a V15 (Consegui obter ajuda para meus problemas 

através do Twitter no último mês) com carga fatorial de 0,674 e comunalidade de 0,607. A 

correlação entre V13 e V16 é de 0,469, entre a V13 e a V15 é de 0,479 e finalmente entre a 

V15 e a V16 a correlação atingiu um nível de 0,634.  

Percebe-se que as variáveis apresentam cargas fatoriais altas, porém, os respondentes 

afirmam que não compartilham suas dificuldades ou buscam ajuda para resolvê-las, 

contradizendo a revisão da literatura que aponta o conceito de apoio social como fundamento, 

sugerindo que comunidades virtuais possuem objetivos diversos e, que portanto seus usuários 

a encaram e utilizam de forma diferente.  

As variáveis 17 (Eu me reúno frequentemente com pessoas que conheci pelo Twitter), 

18 (Eu me identifico com meus amigos porque seguimos as mesmas pessoas e empresas) e 19 

(Eu me sinto parte de algo importante por seguir as mesmas pessoas ou empresas de meus 

amigos) seguem o mesmo padrão das V13, V15 e V16. A V 17 tem carga fatorial de 0,584 e 

comunalidade de 0,396, a V18 tem carga fatorial de 0,504 e comunalidade de 0,583, V19 tem 
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carga fatorial de 0,549 e comunalidade de 0,638. As correlações entre elas são de 0,269 entre 

a V17 e V18, 0,236 entre a V17 e V19 e 0,519 entre V18 e V19. Nesse caso confirma-se o 

que foi levantado na revisão da literatura com as V18 e V19 estarem no contexto de normas 

sociais e a V17 em apoio social. Nas três variáveis percebe-se a relação de troca do usuário 

com a comunidade.  

A V20 (Eu não sigo pessoas ou empresas que meus amigos aprovam) apresenta uma 

contradição com as variáveis acima, porém sua carga fatorial é a mais baixa do Fator 2 

(0,086), e comunalidade de 0,376 seguida pela V11 (A qualidade e/ ou frequência das 

postagens de alguém no Twitter não influencia no tratamento que recebe de seus seguidores) 

com carga fatorial de 0,186 e comunalidade de 0,416. Nesse caso  pode-se dizer que os 

índices dessas variáveis não são significativos e, portanto não auxiliam a explicar nem 

influeciam as outras variáveis que compõem o Fator 2.  

Levando-se em consideração as correlações apresentadas acima se decidiu por nomear 

o Fator 2 como Vínculo Social, uma vez que engloba os critérios revisados na literatura de 

apoio e normas sociais, além do fato de suas variáveis serem altamente relevantes na 

explicação do Fator. Inclui-se nesse panorama a V13 que apesar de estar no contexto de troca 

ideológica, sua significação semântica se aproxima mais das outras variáveis agrupadas do 

que no seu grupo original. 

O Fator 3 indica as relações entre variáveis sócio-econômicas e por isso foi nomeada 

como tal. A V29 (Idade) e a V2 (Escolaridade) estão altamente correlacionadas (0,414) assim 

como a V29 e a V3 (Renda), com 0,352. Escolaridade e Renda por sua vez apresentam um 

baixo índice de correlação, 0,231. Suas cargas fatoriais são elevadas, V29 (0,795), V2 (0,650) 

e V3 (0,643). Pode-se dizer, por conta desses índices que a idade influencia na renda e 

escolaridade, mas as mesmas não tem influência entre si. 

O Fator 4, Troca Social apresenta as cargas fatoriais mais baixas da matriz, V4  

(Tempo de utilização do Twitter) com carga fatorial de 0,261; V9 (Uma timeline que espelha 

os desejos e preocupações de seus participantes é mais útil e informativa), com carga fatorial 

de 0,372 e V12 (Um Twitteiro que é maltratado pelos seus seguidores diminui seus esforços 

de qualidade e/ ou frequência de postagens), com carga fatorial de  0,324, a exceção da V10 

(O Twitteiro que recebe poucos retuítes e/ ou follows se sente menos estimulado a tuítar) com 

carga fatorial de 0,710.  

As correlações entre as variáveis do fator 4 são baixas: V4 e V9 (0,099); V4 e V10 se 

correlacionam negativamente (-0,066), bem como a V4 e V12 (-0,029). A V9 e a V10 tem um 
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índice de correlação de 0,126, a V9, a V12 de 0,054 e a V10 e V12 de 0,259. A partir desses 

dados, pode-se dizer que o Fator 4 não apresenta correlações significativas entre suas 

variáveis agrupadas e que a variável 10 é a que a melhor o explica. Ou seja, o fator de troca 

social tem uma baixa contribuição no conjunto da presente matriz. Deve-se levar em 

consideração, entretanto, que o Fator 4 demonstra que para os usuários a questão do RT é 

relevante, uma vez que a sua ausência ou índice baixo desestimula o membro do Twitter a 

fazer uso da ferramenta. 

Baseando-se nos dados acima pode-se concluir que a presente matriz atingiu o 

objetivo proposto, ou seja, mostrar que os usuários são leais a mídia Twitter. O Fator 1 

estabeleceu a relação de comprometimento afetivo e controle social que Oliver (1999) 

teorizou. O Fator 2 apresenta a relevância que vínculos sociais representam para os usuários 

do Twitter. O Fator 3 caracteriza o perfil socioeconômico da amostra e as relações entre suas 

variáveis. E finalmente o quarto fator indica que a questão do RT tem relevância alta o 

suficiente para que os usuários se envolvam e empreguem esforços para com a atividade de 

tuítar. 

 

 

4.1.2 – Regressão Múltipla 
 

 

A análise de regressão múltipla realizada nessa dissertação tem como objetivo verificar a 

validade do constructo teórico apresentado nas sessões anteriores. Utilizou-se a variável 25 

(Eu recomendo o uso do Twitter) como variável independente e as outras 24 como 

dependentes, conforme apresentado pela tabela 14 abaixo: 
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Tabela 14 - Coeficientes 
 

Coeficientes           

Modelo   
Coeficientes Não 
Padronizados   Coeficientes Padronizados t Sig. 

  
 

B Erro Padrão Beta     
1 (Constante) -0,030 0,479   -0,063 0,950 

  V29 -0,004 0,007 -0,022 -0,557 0,578 
  V1 -0,052 0,087 -0,021 -0,597 0,551 
  V2 0,049 0,042 0,043 1,168 0,244 
  V3 0,133 0,047 0,105 2,868 0,004 
  V4 0,036 0,101 0,012 0,355 0,723 
  V5 -0,065 0,045 -0,072 -1,441 0,151 
  V6 0,152 0,048 0,168 3,159 0,002 
  V7 0,019 0,042 0,020 0,447 0,656 
  V8 0,025 0,048 0,025 0,529 0,597 
  V9 -0,004 0,038 -0,004 -0,095 0,925 
  V10 0,012 0,032 0,014 0,370 0,712 
  V11 0,049 0,031 0,054 1,553 0,122 
  V12 -0,012 0,035 -0,012 -0,342 0,732 
  V13 -0,116 0,042 -0,118 -2,767 0,006 
  V14 0,005 0,033 0,006 0,154 0,878 
  V15 -0,008 0,040 -0,010 -0,204 0,838 
  V16 0,065 0,035 0,089 1,875 0,062 
  V17 0,007 0,043 0,006 0,167 0,867 
  V18 -0,036 0,038 -0,039 -0,947 0,345 
  V19 -0,039 0,043 -0,038 -0,896 0,371 
  V20 -0,029 0,031 -0,032 -0,921 0,358 
  V21 -0,029 0,045 -0,025 -0,645 0,520 
  V22 0,077 0,049 0,066 1,561 0,120 
  V23 0,130 0,037 0,150 3,466 0,001 
  V24 0,650 0,049 0,650 13,399 0,000 

a Variável dependente: VAR 25         
 

O resultado mostra que as variáveis dependentes que tem maior índice de significância, 

por ordem de relevância são: 

1. V24 (Digo coisas positivas sobre o Twitter) com significância 0,000, na qual os 

14,47% dos pesquisados discordaram ou discordaram parcialmente e 65,80 

concordaram ou concordaram parcialmente com a afirmação. 

2. V23 (Encorajarei parentes e amigos a participarem do Twitter) com significância de 

0,001, na qual os 30% dos pesquisados discordaram ou discordaram parcialmente e 

49% concordaram ou concordaram parcialmente com a afirmação.; 
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3. V6 (Participar do Twitter tem um significado importante para mim) com significância 

de 0,002, na qual os 33% dos pesquisados discordaram ou discordaram parcialmente e 

42,83% concordaram ou concordaram parcialmente com a afirmação. 

4. V3 (Renda), com significância de 0,004, na qual a maioria dos pesquisados declarou 

ter renda mensal entre 1 e 3 salários mínimos. 

5. V13 (No último mês recebi inúmeros conselhos pessoais dos participantes do Twitter) 

com significância de 0,006, na qual os 70,85% dos pesquisados discordaram ou 

discordaram parcialmente e 19,21 concordaram ou concordaram parcialmente com a 

afirmação. 

Para se estabelecer a equação de regressão múltipla utilizou-se os valores B, pois 

apresentam maior sensibilidade e determinam o grau de influência de cada variável 

dependente na explicação da variável independente (HAIR et. al., 2006): 

V25 = - 0,03 + 0,13V3 + 0,15V6 + (-0,12)V13 + 0,13V23 + 0,65V24 

De acordo com a tabela 19 apresentada no início desta seção, a significância das variáveis 

dependentes apresentam antecedentes, afetivos, conativos e de controle de ação. 

Levando-se em consideração o conceito de antecedência cognitiva (OLIVER, 1999 e 

DICK e BASU, 1994) o indivíduo deve ter acessibilidade em relação a marca, ou seja, o quão 

automática é a sua lembrança de marca, confiança, ou seja, o nível de certeza associado à 

intenção e avaliação da marca, centralidade, ou seja, valor percebido da marca, atitude clara, 

ou seja, o quanto que outras marcas influenciam na sua intenção de compra. Com esse 

conceito em mente é possível realizar as seguintes considerações: 83,25% dos sujeitos 

pesquisados já utilizam o Twitter há mais de um ano (V4), ou seja, a acessibilidade dos 

sujeitos em relação a marca é alta, uma vez que o pré-requisito foi não só conhecer o Twitter 

como também utilizá-lo. 

As variáveis 24 e 23 representam o conceito de controle de ação (OLIVER, 1996) e 

lealdade a comunidades virtuais (PENG-LI, 2010). Dos participantes da pesquisa, 64,8% 

concordaram, ou concordaram parcialmente quando perguntados se dizem coisas positivas 

sobre o Twitter e 49% afirmaram que encorajarão a participação de amigos e parentes no 

Twitter. Como está se discutindo um serviço virtual, estabeleceu-se que o controle de ação 

não seria a o ato de comprar repetidamente um produto. A ação possível do sujeito no caso de 

um serviço virtual seria a repetição do uso da ferramenta, bem como a recomendação do 
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serviço, tanto na instância de dizer coisas positivas sobre ele, quanto no encorajamento de sua 

utilização por outrem.  

A variável 6 representa o conceito de comprometimento afetivo (PENG-LIN, 2010) ou 

antecedente afetivo (OLIVER, 1996). 42,83% da amostra respondeu que concordam ou 

concordam parcialmente que participar do Twitter tem um significado importante para elas. 

De acordo com esses dados, pode-se dizer que a questão da afetividade é relevante para os 

usuários e significativa estatisticamente. 

A renda é outra variável que contribui na explicação da matriz. De acordo com os dados, 

os usuários do Twitter (44,08%) declaram renda entre um e três salários mínimos. Essa faixa 

salarial pode ser explicada quando se observa a V2, que não aparece com relevância 

significativa na regressão múltipla, mas demonstra que a maioria dos usuários (56,28%) é 

bacharel ou está cursando a graduação. 

A variável 13 (No último mês recebi inúmeros conselhos pessoais de participantes do 

Twitter) corresponde ao conceito de apoio social, segundo Peng-Li (2010) e como 

antecedente conativo segundo Dick e Basu (1994), pois se encaixa na expectativa do usuário 

em relação ao serviço. Porém, 72,85% dos respondentes discordam ou discordam 

parcialmente dessa afirmação. Entende-se que a importância que os usuários relegam a essa 

variável é muito baixa. Sua baixa significância combinada a seu valor B negativo mostra 

coerência com a opinião dos pesquisados. Ou seja, o sujeito que é leal à mídia Twitter, deve 

dizer coisas positivas sobre a rede social, encorajar seu uso, ter um vínculo emocional com o 

Twitter e não depender de apoio social para sua utilização.  

 

 

4.1.3 Considerações Finais da Pesquisa Confirmatória: 

 

 

Dessa maneira o constructo teórico, figura 11 abaixo, após a pesquisa confirmatória dá 

lugar a um novo modelo empírico.  
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Figura 10: Constructo Teórico 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Autora, 2011 

 

Os dados colhidos por meio do questionário apresentado neste capítulo ofereceram 

evidências suficientes para a confirmação das hipóteses geradas pela revisão da literatura. 

Percebeu-se na análise fatorial e confirmou-se na regressão múltipla não só o perfil do usuário 

do Twitter como também seus interesses e orientações.  

A amostra, composta de 357 questionários apresentou medida de adequação da 

amostra de 0,8363, o teste de esfericidade de Bartlett apresentou o índice chi-square de 

aproximadamente 2295,71, DF de 325 e significância de 5,547E-293. Esses índices atestam a 

confiabilidade da amostra. 

Pode-se afirmar, portanto, que dos usuários do Twitter que utilizam a ferramenta há 

mais de um ano, mais de 80% da amosta coletada, estes se dividem quase igualmente entre 

homens e mulheres, sendo que a maioria cursou ou está cursando a graduação e tem uma 

renda mensal de 1 a 3 salários mínimos.  

A matriz de correlação mostrou que quase 20% das variáveis trabalhadas apresentam 

correlação igual ou maior de 0,30, sendo que 12 delas apresentam índices maiores de 0,50. 

Essas correlações apresentam os seguidores da fase de controle de ação, na qual eles 

recomendam, dizem coisas positivas sobre o Twitter, afirmam que continuarão utilizando a 

ferramenta, bem como irão recomendar seu uso a amigos e parentes. Quando divididas em 

fatores, as variáveis fornecem consistência a essas afirmações, como já descrito acima. Os 
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dados também mostram a apresença de antecedentes emotivos, ainda no Fator 1 de Ação e 

Emoção, quando os seguidores declaram que se sentem parte de algo importante.  

Em relação aos antecedentes conativos retirados das teorias de Oliver (1999) e Dick e 

Basu (1994) que correspondem a troca e apoio social de Peng-Li (2010), estes não são 

importantes para os membros do Twitter. Os dados mostram que os seguidores não utilizam a 

ferramenta para questões pessoais, confirmando seu caráter informativo, o que a diferencia de 

outras mídias sociais, como por exemplo o Facebook. Como foi explicado no capítulo de 

mídias sociais, o Twitter não objetiva formar uma rede de amizades, ou seja, os seguidores 

não precisam se conhecer para seguir ou serem seguidos.  

Os dados analisados com a técnica de regressão múltipla fornecem fortes indícios para 

esta afirmação, quando a variável 13 que indica troca social aparece negativa. Os seguidores 

não se interessam pela aprovação dos amigos em relação a quem seguem. O conceito de apoio 

social não se mostra relevante, uma vez que o usuário demonstra neutralidade em relação a 

seguir as mesmas pessoas e empresas que o seu círculo de relacionamento.   

O modelo empírico, como mostra a figura 14 abaixo é proposto por essa 

pesquisa com base na análise dos dados gerados pela survey e analisados fatorialmente 

e por regressão múltipla.  

 
Figura 13 – Modelo Empírico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autora, 2011 

 

Sendo assim , as hipóteses geradas pelo modelo empírico são as seguintes: 

H1: Utilização da mídia social Twitter está positivamente associada a lealdade ao Twitter 
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H2: Lealdade à mídia social Twitter está positivamente associada a lealdade ao perfil de 

empresas no Twitter 

H3: Lealdade ao perfil da empresa no Twitter está positivamente associada a lealdade à 

empresa. 

H4: Antecedentes afetivos estão positivamente associados a controle de ação e antecedentes 

conativos estão negativamente associados a controle de ação. 

H5: Controle de Ação está positivamente associado à lealdade a empresa. 

As H1, H2 e H3 foram confirmadas pelos testes estatísticos apresentados acima. Os 

mesmos testes geraram as H4 e H5 que serão ou não explicadas pela pesquisa documental 

qualitativa apresentadas no subcapítulo subsequente desta pesquisa. 

 

 

4.2 PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 

 

4.2.1 Análise de Conteúdo 

 

 

A técnica de tratamento do material documental utilizada foi a análise de conteúdo, por 

meio das técnicas de análise de categorias e análise sintática e lexical. De acordo com a 

revisão da literatura foi realizada uma primeira categorização dos TTs analisados (Bardin, 

2010), e, em seguida, seu reagrupamento segundo as hipóteses geradas pela pesquisa 

quantitativa, que forneceram maior adequação ao tema tratado.  

Essas novas categorias de análise necessitaram desta adaptação tanto por se tratar de uma 

área nova de estudo cujas categorias não foram encontradas na literatura consultada, quanto 

pelos resultados da pesquisa quantitativa. Nesse sentido utilizaram-se as teorias dos speech 

acts, ou em tradução livre, atos da fala ou atos da linguagem, tipologia desenvolvida por John 

R. Searle que os divide em categorias: assertivas, declarativas, diretivas, compromissivas, 

expressivas. 

A técnica de análise lexical e sintática foi utilizada com o intuito de se explicar os 

discurso dos TTs, que foram organizados por perfil, o número total de palavras presentes nos 

TTs, exluindo-se links e hashtags, o número total de ocorrências, o número total de palavras 

diferentes ou vocábulos e a relação entre ocorrências/vocábulos. O vocabulário foi dividido 
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em palavras plenas: substantivos, adjetivos e verbos, e palavras instrumento, artigos, 

preposições, pronomes, advérbio, etc. Cada TT permite 140 caracteres contando-se também 

espaços em branco, símbolos e sinais. 

O objetivo portanto desta seção qualitativa é explicar as hipóteses 4 e 5: 

H4: Antecedentes afetivos estão positivamente associados a controle de ação e antecedentes 

conativos estão negativamente associados a controle de ação. 

H5: Controle de Ação está positivamente associado a lealdade à empresa. 

Esta seção foi organizada da maneira que se considerou mais adequada para o 

entendimento do leitor. Os perfis foram organizados de acordo com cada empresa e período 

de tempo de coleta. As primeiras informações dizem respeito a uma descrição geral dos dados 

dos perfis como o número total de seguidores de cada perfil, o total de TTs por mês, o total de 

respostas por mês, o total de RTs por mês, a média de RTs por mês, e a média de TTs por 

mês, conforme sua presença ou ausência nos perfis das empresas estudadas.  

Partiu-se então para a análise de conteúdo propriamente dita com a utilização das técnicas 

de análise categorial e de sintaxe e lexical, observando-se os aspectos de frequência, tipos de 

discurso, componentes de categorias e estudo de códigos. 

O conjunto de categorias seguiu as orientações feitas por Bardim (2010), a fim de 

apresentar qualidades aceitáveis de análise. Foi observado o aspecto de exclusão mútua, na 

qual cada componente está presente em somente uma categoria, sendo o material portanto 

homogêneo, ou seja, seguiu um único princípio de classificação. Em relação a questão da 

pertinência, as categorias foram adaptadas para se adequar ao modelo empírico desenvolvido 

neste estudo após a pesquisa quantitativa.  

No que diz respeito a objetividade e fidelidade dos dados a codificação seguiu sempre os 

mesmos critérios, como já observado. Finalmente no que tange a produtividade dos dados, 

acredita-se que os mesmos forneceram material suficientemente rico para gerar resultados 

férteis, no que diz respeito a explicação do modelo empírico gerado pela pesquisa quantitativa 

realizada previamente a este estudo qualitativo.  

A coleta de dados dos perfis de Twitter das empresas foi realizada em um período de dois 

meses, janeiro e outubro de 2011. Observou-se que no mês de janeiro algumas empresas 

deixaram claro quem eram os funcionários respondentes ou se era um grupo, da mesma 

maneira os seguidores revelam ou não sua biografia e localização. Em outubro essa prática 

não foi mais utilizada pelas empresas e, portanto os seguidores não tem conhecimento de 

quem é a pessoa que realiza os TTs das empresas. 
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Os dados coletados foram colhidos sempre com pelo menos 5 dias após os TTs serem 

colocados no Twitter. Foi observado que após esse período o TT cessa seu alcance, uma vez 

que número de RTs se altera conforme os dias passam. Os RTs alcançavam seu pico, 

diminuíam e depois se estabilizavam dentro desse período de tempo. Os perfis coletados 

foram os seguintes: 

 
Tabela 15 – Perfis de Empresas no Twitter 

 
Empresa Perfil 
Microsoft @Microsoft 
 @Windows 
 @MicrosoftBR 
Google @Google 
 @GoogleMobile 
 @GoogleBr 
Intel @Intel 
 @IntelNews 
 @IntelBrasil 
IBM @IBMSoftware 
 @IBMNews 
 @IBMBrasil 

 
Fonte: Organizado pela autora, 2011 

 

 

4.2.1.1 Análise Categorial, Lexical e Sintática 

 

 

4.2.1.1.1 Google 

 

 

Esta seção apresenta a análise de conteúdo da empresa Google dos perfis @google, 

@googlebrasil e @googlemobile. Os dados coletados foram organizados em tabelas de 

análise temática de categorias e análise lexical e sintática dos meses de janeiro e outubro de 

2011.  

 

@Google 
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Os dados do perfil @google coletados em janeiro de 2011 apresentavam de 2.609.754 

milhões de seguidores, sendo o perfil mais seguido de todas as empresas pesquisadas. O perfil 

tuítou 68 vezes em janeiro e também apresentou maior número de RTs, tanto em números 

absolutos (5.795), quanto em média de RTs por dia (186,94). É importante observar que o 

Twitter para de contar os RTs realizados quando estes ultrapassam 100. No caso do @Google 

esse número é ultrapassado diversas vezes, portanto o total de RTs apresentado está abaixo do 

número verdadeiro, que como já mencionado não é disponibilizado pela ferramenta.  

O número de TTs do perfil é baixo em comparação com as outras empresas analisadas, 

mas alto em relação aos outros perfis do Google. Sua média de TTs por dia é baixa (2,19). 

Esses dados indicam que apesar da empresa tuitar relativamente pouco, o interesse de seus 

seguidores em retuitar suas notícias é alto, mesmo levando-se em consideração o número de 

seguidores. Foi possível identificar 482 seguidores que retuitaram 596 vezes no mês de 

janeiro. Os seguidores que mais retuitaram foram responsáveis por 2,52% (@Abibeeee) e 2, 

35% (@Andyhidy) dos RTs identificados, cada um. Não houve diálogos, nem respostas nesse 

período de tempo. 

Em outubro o perfil @google apresentou 3.823.87 milhões de seguidores, tuitou 106 

vezes e recebeu 7.476 RTs. Em média foram 3,42 TTs e 241,16 RTs por dia. Foi possível 

identificar 660 seguidores que retuitaram 882 vezes. O maior responsável por RTs 

identificados (@mobiletechnews) retuitou 32 vezes, o que representa 0,43% do RTs 

identificados. O número é baixo, porém deve-se levar em consideração que do universo total 

de seguidores do @google somente uma parte ínfima pode ser identificada.  

A relação de número de TTs do perfil e o interesse dos seguidores em retuitar segue o 

mesmo padrão identificado no mês de janeiro, apontado no parágrafo acima. 
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Tabela 16 – Análise Categorial - Perfil: @Google – Janeiro e Outubro de 2011 
 

GOOGLE JANEIRO 

Tweet Categorias Componentes Grupos Aspectos RTS Média TTs % 

Accidentally closed a tab? Reopen... 
Assertividade 

Dicas 

Produto/Serviço, 
RT, 

Institucional, 
Notícias 

Usos, Características, 
RH, Projetos, Filmes, 

Eventos, Notícias, 
Relatórios, Blog, 

Aquisições, 
Patrocínio 

387 96,75 4 5,88 @godaddy makes the web faster Constatação 
Ready to use your phone number ... Explicação 
Check out... Diretivo Ordem 703 16,74 42 61,76 
Lots of Google Apps highlights this week, 

Declaração 
Divulgação 

3.412 426,5 8 11,76 premieres this week Lançamento 
Transparency Report available Relatório 
Celebrating Data Privacy Day 

Expressividade 
Celebração 

1.293 92,36 14 20,59 
Share & share a like Compartilhe 

Total   	   	   5.795 85,22 68 100 

GOOGLE	  OUTUBRO	  

Tweet Categoria Componente Grupos Aspectos RTs Média TTs % 

this year is the battle of the birds  

Assertividade 

Constatação 

Institucional, 
Produto, 

Serviço, RT, 
Evento, Notícias 

Notícias geral, 
Produto, Serviço, 

Fotos, Dicas, Vídeos, 
Usos, Concurso, 
Evento, Evento 

Virtual, Assessoria 
de Imprensa, Dicas, 

Reponsabilidade 
Social 

1.189 62,57 19 18,1% 

Today was our 2nd annual honey harvest in  Descrição 
5 features you should check to preserve your 
online privacy Dicas 

explains the fun of no email, no sugar & lots 
of  

Explicação 

If you missed the Google+ hangout  Compromisso Promessa 
Institucional, 

Produto, 
Serviço, Evento 

Notícias, Blog, 
Evento Virtual, 

Promoção 
352 70,4 5 4,76% 

A music teacher turned millionaire  

Declaração 

Divulgação 

Produto/Serviço, 
Institucional, 

RT 

Disponibilidade, 
dicas, projeto, 

Produto, Vídeo, 
Assessoria de 

Imprensa 

3.266 71 46 43,81
% 

Reading on the evolution of apps  Estudo	  
Helping SMBs connect w/ experts  Ajuda 
Google eBooks is now available  Disponível 
We've brought WebGL to @googlemaps Lançamento 
Working w/ the European Patent Office Parceria 
We sponsored the 2011 Green Flight  Patrocínio 
Find,	  train	  &	  retain...	   Procura 
Our third quarter 2011 financial results  Resultados 
Submit a science experiment 

Diretivo 
Ordem Evento, 

Institucional, 
Produto, Serviço 

Evento Virtual, 
Concurso, 

Propaganda, Usos 
1.523 69,22 22 20,95

% Help us find trends & patterns.  Pedido 
Try out Dart & give us feedback  Sugestão 
Thanks to citizen cartographers 

Expressividade 

Agradecimento 

Institucional, 
Produto, 

Serviço, Evento, 
Notícias 

Parabéns a equipe, 
Responsabilidade 

Social, Dicas, Feliz.., 
Aniversário, 

Condolências, 
Responsabilidades 

Social 

1.067 82,07 13 12,38
% 

Celebrated 15M users,  Celebração 
The @googlescifair winner shares  Compartilhou 
Remember Dennis Ritchie, creator of C Condolências 
Congrats to our own search star, Amit 
Singhal,  Congratulações 

This Oct, we're recognizing  Reconhecimento 

TOTAL     7.397 70,44 105 100% 

 
Fonte: Autora, 2011 

 

A tabela 16 acima mostra que os dados de agrupamento do perfil @google dizem 

respeito a produtos e serviços, RTs, notícias gerais e institucionais. Quanto aos aspectos 

abordados, estão dicas e usos dos produtos e serviços, projetos, patrocínios, aquisições, 

relatórios de resultados financeiros, carreiras e divulgação de filmes e eventos corporativos ou 

não.  
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Em janeiro, no que diz respeito a categorias, a Diretiva é a mais tuitadas, 42 vezes, 

representando 61,76% dos TTs do perfil. Porém, apresenta a média mais baixa de TTs por 

RTs (16,74) de todas as categorias. A categoria que gera maior retorno é a Declarativa, na 

qual a empresa faz divulgação de eventos, produtos, serviços, lançamentos e apresenta seus 

resultados financeiros. Essa categoria gerou 3.412 RTs com somente 8 TTs, ou seja, 

responsável por somente 11,76% dos posts, mas é a mais eficiente com média de 426,5 RTs 

por TTs. Os TTs, dessa categoria tem um caráter de informação, sobretudo no que diz respeito 

a empresa, seja produto, serviço, evento ou resultado. Sendo o Twitter uma mídia social que 

é, em grande parte, utilizada pelos seguidores para se atualizarem, esse tipo de TT é 

exatamente o que o seguidor procura, vide o alto número de RTs gerado por essa categoria. 

A categoria de expressividade foi responsável por 20,59% dos TTs da empresa e gerou 

1.293 RTs, ou seja, os seguidores têm interesse em compartilhar informações de celebração 

de datas comemorativas ou acontecimentos corporativos. Essa categoria é importante, porém 

volátil, pois, depende de circunstâncias fora do alcance da empresa, ou seja, calendário de 

feriados, nomeações, aniversários e outros.   

A categoria assertividade apresenta uma média alta de RTs por TTs, 96,74%, sendo 

que foi responsável por apenas 5,88% dos TTs do perfil. É uma categoria interessante, pois dá 

dicas de uso dos produtos e serviços da empresa, além de explicar não só o funcionamento 

dos mesmos, mas trata de assuntos ligados a tecnologia, que para o seguidor de uma empresa 

como o Google é de alta relevância. 

O perfil @google de outubro apresentou 7.397 RTs e 105 TTs divididos nas categorias 

de Assertividade, Compromisso, Declaração, Diretivo e Expressividade. Os dados neste perfil 

também indicam que a categoria Declaração é a que mais recebe atenção por parte dos 

seguidores, que retiuitaram 3.266 vezes 46 TTs, resultando em uma média de 71 TTs por 

RTs.  

Na categoria Declaração os componentes que aparecem são de divulgação, estudo, 

ajuda, disponibilidade, lançamento, parceria, procura de profissionais, e apresentação dos 

resultados da empresa. Os assuntos dos TTs variam entre produto, serviço, notícias 

institucionais e RTs feitos pela empresa dos TTs de outros membros do Twitter que a 

mencionaram. Os aspectos desses grupos são vídeos, dicas, projetos, produtos e assessoria de 

imprensa. Novamente os dados apontam para um tipo de interesse informacional do seguidor.  
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Os componentes de ordem e sugestão da categoria Diretiva também se fazem muito 

presentes e são relevantes, pois tem por objetivo incentivar o seguidor a agir e entrar na fase 

de controle de ação, como aponta o mapa empírico desenvolvido na pesquisa quantitativa.  

A média de RTs por TTs nas categorias de Assertividade (62) com componentes de 

constatação, descrição e dicas, Compromisso (70) com componente de promessa e 

Expressividade (82) com componentes de agradecimento, celebração, compartilhamento, 

condolências, congratulações e reconhecimento apontam interesse entre os seguidores por 

esse tipo de TT.  

Analisando-se os dados da tabela 17 verifica-se que os seguidores se interessam mais 

por TTs Declarativos com informações sobre produtos e serviços, notícias institucionais com 

dicas e informações sobre características e usos do produto. Os seguidores não demonstram 

tendência a quererem ser orientados a ação, apesar de pelo número de TTs esse parecer ser o 

plano de comunicação que o perfil segue. Dicas e explicações, componentes da categoria 

Assertividade não são o foco do perfil, levando-se em consideração a quantidade de TTs que 

apresenta, porém são TTs que geram interesse nos seguidores, como mostra seu número de 

RTs. A categoria expressividade segue a mesma linha da categoria Assertividade, poucos TTs 

e muitos RTs.  

 
Tabela 17:  Análise Lexical e Sintática: @Google – Janeiro e Outubro de 2011 
 
GOOGLE Verbos Adjetivos Substantivos Palavras Intrumento Total 

Frequência Absoluta 192 119 498 92 901 
% em relação ao número de 
vocábulos 21,31% 13,1% 55,27% 10,21% 100% 

Ocorrencia 439 228 862 819 2.348 
Ocorrência/Vocábulo (O/V) 2,29 1,92 1,73 8,9 2.61 
	  	   Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência 	  	  

	  	   to be 39 New 29 Goggles  49 The 96 	  	  
	  	   Search 17 More 22 advertising 15 and 74 	  	  
	  	   Get 12 Online 7 today 13 to 70 	  	  
	  	   How 11 Available  5 Apps 10 a, an 52 	  	  
	  	   Has, have 8 First 4 help 10 for 52 	  	  
	  	   Make 8 Just 4 info 9 in 52 	  	  
	  	   Update 8 Annual 3 year 9 on 49 	  	  
	  	   Do 7 Free 3 live, livestream 8 of 47 	  	  
	  	   Look 7   mobile 8 with 35 	  	  
	  	   Read 7   Nov 8 your 22 	  	  

 
FONTE: Autora, 2011 

 

A tabela 17 acima mostra que o @google tuitou um total de 2.348 palavras, sendo que 

substantivos são maioria. O vocabulário do perfil pode ser considerado rico pelo baixo índice 
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de repetição de palavras em todas as classes, exceto a de Palavras-Instrumento, o que se 

considera normal em discursos (BARDIN, 2010). 

A palavra Google, que é o nome do perfil e da empresa, é a mais repetida, seguindo-se 

dos verbos ser/estar que no discurso inglês não apresentam relevância semântica, uma vez que 

sua variação é baixa e portanto a frênquencia é alta, e é tão fundamental em uma frase quanto 

a presença de um sujeito.  

Os verbos no imperativo: procure, pegue, faça, atualize, veja e leia reforçam a análise 

categorial que aponta para um foco Diretivo. Os adjetivos: novo, online, mais e disponível, 

por outro lado, assinalam para a categoria declarativa, sugerindo a presença significativa de 

componentes como lançamento e divulgação. 

 

 

@Googlebrasil 

 

 

Os dados do perfil @googlebrasil coletados em janeiro de 2011 mostram que o perfil 

realizou 4 TTs, recebeu 85 RTs e tinha 27.126 mil seguidores. A média de RTs por dia foi de 

2,74 e de TTs por dia de 0,12. Foram identificados 26 seguidores que retuitaram 27 vezes. 

Desse universo, o seguidor (@monumerologia) foi responsável por 7,41% dos RTs do perfil, 

o que significa apenas 2 RTs do perfil.  

Os dados coletados no mês de outubro no @GoogleBrasil apresentaram um 

crescimento de aproximadamente 1,85% chegando a 50.616 mil seguidores. O perfil tuitou 

apenas 2 vezes no mês e foi retuitado 26 vezes, ou seja, 0,06 TTs/dia e 0,83 RTs/dia. 

Identificou-se 18 seguidores, que retuitaram 19 vezes. Destes, o (@consciencologo) foi 

responsável por 7,69% dos RTs, ou seja, 2 RT do perfil. 

Apesar do crescimento dos seguidores do perfil @gogglebrasil de janeiro para 

outubro, nota-se que o investimento da empresa no seu perfil brasileiro no Twitter não é alto, 

bem como não é expressivo o interesse dos seguidores. Fato esse que pode ser comprovado 

pelo baixo número de TTs e RTs 
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Tabela 18: Análise Categorial – Perfil: @googlebrasil em janeiro e outubro de 2011 
 

GOOGLE BRASIL JANEIRO 

Tweet Categorias Componentes Grupos Aspectos RTS Média TTs % 

Vejam algumas novidades Diretivos Ordem 
Produto/Serviço, 

Institucional 

Usos, Características do 
produto, Feliz Aniversário e 

Responsabilidade Social 

13 6,5 2 50% 
Experimentem... Sugestão 

Feliz aniversário Expressividade Congratulações 27 27 1 25% 
Google Crisis ajuda voluntários  Declaração Ajuda 45 45 1 25% 
Total     	  	     85 21,25 4 100% 

GOOGLE BRASIL OUTUBRO 
Tweet Categoria Componente Agrupamentos Aspectos RTs Média TTs % 
Google+, ideias para a sua Assertividade Dicas Produtos/Serviços Serviço 13 13 1 50% 

Os apps no Chrome ainda melhor Declaração Lançamento Produtos/Serviços Serviço 13 13 1 50% 
TOTAL         26  13 2  100% 

 
FONTE: Autora, 2011 

 

A tabela 18 acima apresenta a organização dos posts dos perfis da empresa 

@googlebrasil por  categorias, componentes, grupos e aspectos. Por meio da interpretação dos 

dados nota-se que o @googlebrasil tem por foco assuntos agrupados por produtos e serviços e 

os aspectos dos mesmos.  

Em janeiro, o @googlebrasil dividiu seus 4 TTs nas categorias diretivas com 

componentes de ordem e sugestão para tantar incentivar o seguidor a agir. O resultado não foi 

expressivo uma vez que seus RTs foram muito baixos (13), em comparação aos RTs das 

categorias Expressividade, cujo componente Congratulações gerou 27 RTs e a categoria mais 

bem sucedida de Declaração, cujo componente Ajuda gerou 45 RTs. Nessa categoria destaca-

se o grupo de assunto institucional e o aspecto de responsabilidade social, uma vez que o 

perfil direcionou as pessoas para um serviço da empresa que auxiliou voluntários a ajudarem 

as vítimas de uma enchente no Rio de Janeiro.  

Pode-se dizer que pela escolha das categorias e agrupamentos por assunto a intenção 

da empresa é posicionar o seguidor na fase de controle de ação, uma vez que a maioria dos 

seus TTs são diretivos. Porém o que se percebe da resposta do seguidor é que seu interesse 

está em aspectos de responsabilidade social. O seguidor retuitou para ajudar as vítimas da 

enchente que aconteceu no Rio de Janeiro.  

Em outubro os 2 TTs do perfil foram divididos pelas categorias Assertividade, com 

dicas de usos para o serviço de sua rede social Google+ gerando 13 RTs, e de Declaração, na 

qual o perfil anunciou o lançamento de aplicativos para outro serviço, o browser Google 

Chrome, que também gerou o mesmo número de RTs.  
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Tabela 19 – Análise Lexical Sintática - Perfil: @GoogleBrasil de janeiro e outubro de 2011 
 

Google Brasil Verbos Adjetivos Substantivos Palavras-instrumento Total 
Frequência Absoluta 5 5 13 9 32 
% em relação ao número de 
vocábulos 

15,63% 15,63% 40,63% 28,13% 100% 

Ocorrência 5 5 16 17 43 

Ocorrência/Vocábulo (O/V) 1 1 1,23 1,89 1,34 

	  	   Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência 	  	  

	  	   ajudar  1 Feliz  1 Google (Apps, 
+) 3 das, de, 

do 6 	  	  

	  	   Experimentem  1 melhores:  1 orkut 2 a, os 3 	  	  

	  	   ficar  1 novo  1 aniversário  1 para  2 	  	  
	  	   tornam-se  1 social  1 aplicativos  1 ainda  1 	  	  
	  	   Vejam 1 voluntários  1 Chrome  1 algumas  1 	  	  
	  	           chuvas  1 e  1   
	  	           ideias  1 no  1   
	  	           novidades  1 Opa 1   
	  	           Página  1 sua  1   

	  	           Rio de Janeiro 1       

 
FONTE: Autora, 2011 
 

 O perfil @googlebrasil apresentou somente 32 palavras nos meses de janeiro e 

outubro. O que pode-se dizer é que não houve repetição de verbos e adjetivos e apenas 3 

repetições do substantivo Google e 2 do Orkut, serviços da empresa. Por serem poucas 

palavras não é possível identificar um padrão nos usos das palavras, nem em relação a 

classificação sintática ou lexical. 

 

 

@Googlemobile 

 

 

Os dados do perfil @GoogleMobile em janeiro de 2011 apresentavam 106.254 

seguidores. O perfil tuitou 12 vezes naquele mês e obteve um total de 1.027 Rts, uma média 

de 0,3 TTs por dia e 33,12 RTs por dia. Foram identificados 88 seguidores que retuítaram 108 

vezes, sendo que o seguidor @ChrisParsley25 foi responsável por 9,26% desses RTs, seguido 

por @Searchdrivenlbs com 3,70% dos RTs. Não foram registrados replies nem diálogos entre 

seguidores e perfil.  

Em outubro, o @googlemobile contabilizou um crescimento de 24,68% resultando em 

430.048 seguidores. Observa-se pouca variação no número de TTs (15) e RTs (1.206) no mês. 

Houve, porém 2 respostas de seguidores e novamente nenhum registro de diálogo. As 
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respostas dos seguidores foram a respeito de um serviço da empresa indisponível no país do 

seguidor, Costa Rica. Não foi encontrado nenhum registro no qual a empresa se dirigisse de 

volta ao seguidor. Em média foram 0,4 TTs/dia e 38,09 RTs/dia registrados em outubro. 

Foram identificados 113 seguidores, responsáveis por 141 RTs. Destes, o próprio 

@googlemobile foi responsável por 0,66% dos RTs.  

 
Tabela 20: Análise Categorial - Perfil: @GoogleMobile em janeiro e outubro de 2011 

 
GOOGLE MOBILE JANEIRO 

Tweet Categorias Componentes Grupos Aspectos RTS Média TTs % 

If you have an iPhone or Android Compromisso Promessa produto Utilizações do 
produto. 100 100 1 8,33% 

Check it out 
Diretivos 

Ordem RT Utilizações do 
produto. 455 75,83 6 50% Have you tried Google Latitude Sugestão produto 

Speak 53 languages with the new version of Declaração Divulgação produto Feature de produto 400 100 4 33.33
% 

Thanks for voting!  Expressividade Agradecimento Produto Concurso 72 72 1 8,33% 

Total   	    1.027 85,85 12 100% 
GOOGLE MOBILE OUTUBRO 

Tweet Categoria Componente Grupos Aspectos RTs Média TTs % 

Tune in tomorrow at 7PM Pacific Time at  Diretividade Ordem Evento, 
Produto, Servio 

Evento Virtual, 
Produto 295 42,14 5 33,33

% 
And we're live! 

Declaração 
Divulgação 

Evento, 
Produto, Servio 

Evento Virtual, 
Produto 811 115,86 9 60% Introducing Ice Cream Sandwich Lançamento 

Announcing new partners  Parceria 

We're very sad to hear the news of Steve Jobs Expressividade Condolências 
Institucional, 

Produto, 
Serviço 

Produto, Steve 
Jobs 100 100 1 6,67% 

TOTAL         1.206 68,4 15 100% 
 
FONTE: Autora, 2011 

 

Pelas categorias apresentadas pode-se perceber que a maneira pela qual o perfil se 

comunica com o seguidor tende a ser diretiva (6 posts), no sentido de dizer ao seguidor o que 

ele deve fazer. São ordens e sugestões para que o seguidor conheça as funcionalidades dos 

produtos Google para dispositivos móveis, tanto para sua plataforma Android, quanto para 

usuários da concorrência, o IOS da emprsa Apple (If you have an IPhone or Android-powered 

device, go to google.com in your browser and try serching for ‘weather’...).  

Nesse sentido o seguidor do @googlemobile e usuário de serviços móveis da empresa 

é tratado como um cliente na fase de controle de ação, uma vez que é incentivado tanto a 

conhecer mais sobre o produto que já possui, quanto fazer recompra, que nesse caso é 

reutilizar os serviços (Speak 53 languages with the new version of Google Translate for 

Android...). Essa afirmações são corroboradas também pelo número de vezes que os TTs 
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exemplificados, neste parágrafo e no parágrafo acima, foram retuítados, mais de 100 vezes 

cada um. 

O perfil analisado também interage com o seguidor em seu aspecto afetivo, quando 

antes de sugerir ou direcionar ele aposta no afeto do seguidor em relação a seus dispositivos 

(Love Google Maps for mobile? Vote in the "Best Mobile Application" at the Crunchies), 

post retuítado 76 vezes. Em seguida o perfil agradece o apoio do seguidor (Thanks for voting! 

Google Maps for Android won the Best Mobile App at the #crunchies!), TT que foi retuítado 

72 vezes.  

O @googlemobile em outubro aumentou seu número de TTs de 12 para 15, o que não 

se considera como um crescimento expressivo. O mesmo padrão se observa no número de 

RTs de seus seguidores. Três categorias se mantiveram: Declaração, Diretivos e 

Expressividade, sendo que Compromisso ficou de fora, ou seja, não houve promoções no mês 

de outubro. Nesse mês o foco maior foi na categoria Declaração com 9 TTs e 811 RTs, com  

anúncio de parcerias, lançamento de sistemas para dispositivos móveis e divulgação de 

eventos. Em relação à expressividade, a única menção aconteceu por conta do falecimento de 

Steve Jobs (fato postado em todos os perfis analisados).  

 
Tabela 21: Análise Lexical e Sintática - Perfil: @GoogleMobile em janeiro e outubro de 2011 
 

GOOGLE MOBILE Verbos Adjetivos Substantivos Palavras-instrumento Total 
Frequencia 44 23 76 33 176 
% em relação ao número de 
vocábulos 25% 13,07% 43,18% 18,75% 100% 

Ocorrencia 66 31 120 118 335 
Ocorrência/Vocábulo (O/V) 1,50 1,35 1,58 3,58 1,90 

  Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência 	  	  

  can  2 your  4 iPhone  3 for  7 	  	  

  Get 2 new  2 Android 3 with  5 	  	  

  go  2 amazing  1 mobile 2 and  5 	  	  

  Have  2 cool  1 Now  2 at  3 	  	  

  search  2 existing  1 phone  2 on  3 	  	  

  tried  2 powered  1 weather 2 To 3 	  	  

  Vote  2 precise  1 Best Mobile 
App  2 You 3 	  	  

  Announcing  1 up-to-date  1 Google  2 it 2 	  	  
  made  1     Google Maps  2 of  2 	  	  

Fonte: Autora, 2011 

 

Pela análise da tabela 21 acima, percebe-se que os adjetivos aparecem em menor 

número nos TTs analisados, seguidos pelo número de verbos, substantivos e palavras 
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instrumento. Percebe-se que a frequência absoluta dos vocábulos em relação as ocorrências é 

baixa, revelando que o vocabulário do perfil pode ser considerado rico. A frequência dos 

verbos no imperativo é relevante quando se leva em consideração as observações feitas na 

análise categorial, na qual o perfil @googlemobile tende a incentivar ações dos seguidores, 

como fazer downloads, imprimir documentos, votar, assistir vídeos e etc.  

O baixo número de adjetivos sugere que apontar qualidades ou defeitos não é a 

prioridade do perfil, ou seja, se o seguidor já é usuário ele reconheceria os atributos como 

positivos. As palavras instrumento tem uma média baixa de vocábulos por ocorrência, 

seguindo o padrão das palavras plenas, bem como o total médio das palavras (1,52 O/V). 

As palavras mobile e Android foram repetidas 2 e 3 vezes respectivamente. Apesar de 

serem números relativamente baixos estão entre as palavras plenas mais frequentes da lista 

apresentada acima. Este é um indicativo importante, uma vez que mobile é a modalidade do 

produto e Android sua plataforma.  

O nome do sistema operacional do IPhone não aparece nenhuma vez, o que pode ser 

considerado normal, uma vez que seu uso não é recorrentemente utilizado, pois somente 

funciona em hardwares Apple, a utilização portanto é o próprio nome do produto: IPhone. A 

plataforma Android, por outro lado, pode ser utilizada em um número significativamente 

maior de dispositivos móveis. Novamente percebe-se um alto número de ocorrências de 

verbos, mesmo sua frequência não sendo tão alta, o que demonstra que o perfil fala 

diretamente ao usuário para que ele utilize, faça, imprima, tudo o que estiver relacionado aos 

produtos que pertencem. 

Assim como o perfil do @googlebrasil, no @googlemobile percebe-se que o interesse 

do usuário está em informações em relação a empresa, seus produtos, serviços e eventos. 

Novamente não é possível determinar satisfatoriamente um padrão na comunicação com o 

seguidor por conta do número limitado de posts.  

A categoria diretiva que tem por objetivo direcionar a ação do usuário não é a que 

recebe mais atenção do perfil. Uma possibilidade a ser levantada é que o perfil vai de 

encontro ao desejo do seguidor de buscar informações e por este meio tenta promover 

lealdade, ao invés de por outro lado focar de maneira muito insistente em tentar ordenar a 

ação do seguidor. Levando-se em consideração o resultado da pesquisa quantitativa 

apresentada na seção anterior esta seria uma estratégia adequada, que provê maior liberdade 

ao seguidor.  
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4.2.1.1.2 Intel 

 

 

@Intelnews 

 

 

Nos dados do perfil @IntelNews de janeiro de 2011, observa-se que o perfil possuía 

6.171 mil seguidores, tuitou 67 vezes e recebeu 230 RTs, mas não teve nenhuma reply de 

seguidor. Em média foram 7,42 RTs e 2,16 TTs por dia, com 105 membros identificados, 

retuitando 191 vezes. Dois seguidores (@Gdeffit e @Jordanems) foram responsáveis, cada 

um, por 8,38%, ou seja, um total de 16 TTs desses 191 RTs. 

Em outubro de 2011 o @IntelNews tinha um número de seguidores de 17.438 mil. O 

perfil tuitou 22 vezes e foi retuitado 113 vezes, apresentando uma média de TTs diários de 

0,71 e 3,65 de RTs por dia. Foram identificados 57 seguidores que retuitaram 84 vezes. Deste 

universo, dois seguidores (@Echoxm e @Mikestramaglio) foram responsáveis por 4,42% dos 

RTs identificados da empresa, cada um, ou seja, 5 TTs. Não foram observados replies de 

seguidores, nem diálogos dos mesmos com o perfil.  
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Tabela 22: Análise Categorial - Perfil: @INTELNEWS, janeiro e outubro de 2011 
 

INTEL NEWS - JANEIRO 
Tweet Categorias Componentes Grupos Aspectos RTs Média TTs % 

Chip Shot: Intel Insider  Assertividade Informação Produto/Serviço Produto 1 1 1 1,49% 
Intel Completes Acquisition of 
Infineon’s 

Declaração 

Aquisição 

Institucional, 
Produto, 

Serviço, Evento 

Aquisição, Livecast, 
Assessoria de Imprensa, 

Política, Correção, 
Aplicativo, Vídeo, 
Estudo, Patente, 

Parceria, Vendas, 
Concurso, Ranking, 

Prêmio 

216 3,53 61 91,04
% 

Angry Birds Slingshot to the Intel 
AppUp Disponível 

Intel Identifies Error, Implementing 
Solution Divulgação 

Intel Launches PCI DSS Solution  Lançamento 
Intel Among Top 100 Most Sustainable Nominação 
Intel Wins Visionary Product Award Prêmio 
Intel Declares Quarterly Cash 
Dividend... 

Diretivo 

Resultados 

Institucional, 
Produto, 

Serviço, Evento 

Resultados Financeiros, 
Aplicativo, concurso, 

Evento Virtual, 
Aplicativo 

11 2,75 4 5,97% 
Intel AppUp(SM) center Now Available Disponível 
Check the @society4science site for 
names Ordem 

Hugged Your Data Threat Today? Pergunta 
Achieve Your New Year's Resolutions Sugestão 

Congrats to today's #IntelSTS finalists Expressividade Congratulações Institucional Concurso 2 2 1 1,49% 

TOTAL         230  3,43 67 100% 
INTEL NEWS OUTUBRO 

Tweet Categorias Componentes Grupo Aspectos RTs Média TTs % 

Chip Shot: Mobile Etiquette in the 
Classroom Assertividade Dicas Institucional Projeto 0 0 1 4,55 

Intel Futurist Brian David Johnson at 
Comic-Con New York  

Declaração 

Divulgação Evento, 
Institucional, 

Evento, 
Produto, 
Serviço 

Palestra, Notícias, 
Projeto, Investimento, 

Aplicativo, Evento 
Virtual, Produto, 

Aplicativo, Ranking, 
Parceria, Relatório 

Financeiro 

86 5,73 15 68,18 
Chip Shot: Intel Recognized in 
Newsweek's 2011 Green Rankings Nominação 

Chip Shot: Intel and CERN Extend  Parceria 
Intel Reports Record Revenue and Profit  Resultados 
Chip Shot: Tune into MashUp Radio on 
Mobile Device Management  Diretivo 

Ordem 
Institucional Patrocínio, Siga, Vote, 

Notícia, Patrocínio 27 4,50 6 27,27 Chip Shot: Intel Asked @FORAtv & 
Silicon Valley Writer Mike Malone... Pergunta 

TOTAL         113  5,13 22 100% 
 
Fonte: Autora, 2011 

 

O perfil @intelnews em janeiro tuitou 67 vezes e  foi retuidado 230 em quatro 

categorias temáticas.  

A categoria Declaração é a que recebe mais atenção do perfil, representando 91,04% 

dos posts e 216 RTs de seguidores. Dentro dessa categoria encontra-se componentes sobre 

divulgação, aquisições, lançamento, nominação, prêmios e disponibilidade em agrupamentos 

de assuntos sobre produtos e serviços da empresa, seus eventos e notícias institucionais. Esses 

assuntos são divulgadas por meio assessoria de imprensa, vídeos, livecast entre outros.  

A categoria Diretiva com 4 TTs  e 11 RTs aparece como a segunda mais importante, 

objetivando direcionar os seguidores a ação: confira nosso projeto, atinja suas metas. As 

categorias Expressividade e Assertividade são pouco tuitadas, 1 vez cada uma. A primeira 
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foca no componente congratulações no grupo institucional em aspecto concurso e a segunda 

em informação de produtos. 

Em outubro o perfil @intelnews foi mais eficiente na categoria Declarativa. 

Responsável por 68% dos TTs e 86 RTs, os seguidores demonstraram grande interesse em 

divulgação, resultados, parcerias e nominações da empresa. Em segundo lugar aparece a 

categoria Diretiva com uma média de 4,5 TTs por RTs. A categoria Assertividade foi tuitada 

uma vez e não recebeu nenhum RT. 

Analisando os dados de janeiro e outubro, percebe-se um grande crescimento no 

número de seguidores, que pularam de 6 mil para 17 mil. O número de TTs, porém caiu de 67 

para 22, acompanhado pelo número de RTs, de 230 para 113. Nos dois meses analisados, as 

questões institucionais foram as mais relevantes, sendo que em janeiro foram divulgados 

insistentemente os resultados financeiros da empresa.  

 
Tabela 23 Análise Lexical e Sintática - Perfil: @IntelNews, janeiro e Outubro de 2011 
 

INTEL NEWS Verbos Adjetivos Substantivos Palavras-Instrumento Total 
Frequência 76 36 237 41 390 
% em relação ao número de 
vocábulos 19,49% 9,23% 60,77% 10,51% 100% 
Ocorrências 114 53 473 200 840 
Ocorrência/Vocábulo (O/V) 1,50 1,47 2 4,88 2,15 
  Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência   
  to be 14 new 6 Intel 72 to 21   
  get 4 Innovators 5 Chip Shot 49 the 18   
  Unveils 4 young 3 Apps 7 in 16   
  bring 3 big 2 quarter 7 of 15   
  Give 3 even 2 Record 7 at 12   
  win 3 financial 2 year 7 for 12   
  airs 2 More 2 center 6 with 12   
  announce 2 Top 2 idea 5 and 11   
  awarding 2 Wireless 2 MashUp 5 on 9   

  grow (ing) 2 Available 1 named 5 a, an 8   
 
FONTE: Autora, 2011 
 

De um total de 390 palavras e 840 ocorrências, pode-se considerar que o vocabulário 

do perfil @intelnews é diverso, com uma média de ocorrências por vocábulo de 2,15. Os 

substantivos são a classe de palavras com maior númenro de vocábulos e frequências, seguido 

de palavras-instrumento, verbos e adjetivo. 

Intel é o vocábulo mais frequente nos TTs da empresa, seguido por Chip Shot, que são 

notícias curtas e rápidas. Outras palavras como ano e trimestre demonstram que os TTs do 

perfil @intelnews estão na categoria Declarativa dentro do grupo de assuntos institucionais a 
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respeito dos resultados financeiros da empresa e lançamentos. Os adjetivos que mais 

aparecem reforçam a presença dessa categoria e grupos de assunto: novo, inovações, 

financeiro e Top. Finalmente a ocorrência de verbos confirma que a categoria Declarativa é o 

foco da empresa: revela, traz, anuncia e premia estão entre os mais repetidos.  

 

 

@Intelbrasil 

 

 

Os dados apresentados aqui foram coletados no mês de janeiro de 2011 do perfil 

brasileiro da empresa Intel. Naquele mês o @Intelbrasil contava com de 32.686 mil 

seguidores, tuitou 53 vezes e teve 936 RTs, apresentando uma média de 30,19 RTs e 1,70 TTs 

por dia. Do universo de 936 RTs por mês, 266 seguidores foram identificados e retuitaram 

334 vezes, sendo que um dos seguidores (@rgn01) foi responsável por 3,59%, um total de 12 

RTs da @Intelbrasil.  

Os dados coletados em outubro apresentam 38.923 mil seguidores, 280 TTs e 334 RTs 

no mês. Com uma média de 10,77 RTs e 8,48 TTs por dia. Desse universo de 334 RTs por 

mês, foi possível identificar 190 membros que retuitaram 241 vezes. Destes o perfil 

@BLOGdoAureliano foi responsável por 5,39% dos RTs dos membros identificados, um 

total de 18 RTs. Não foi identificado nenhum reply, porém registrou-se 17 linhas de diálogos.  

Em relação a essa interação, 8 seguidores responderam a uma pergunta feita pela 

@IntelBrasil: O #DiadaCrianças está chegando e a gente quer saber: quantos anos você tinha 

quando ganhou seu primeiro computador?  

As outras manifestações se deram em forma de elogios aos produtos e/ou a forma de 

divulgação dos mesmos, ao todo 4 TTs, como por exemplo do seguidor @Urubuzada: 

@intelbrasil Acabo de comprar um macbook com core i7. Impressionantemente rápido o 

computador #IntelAjuda,.  

Dois seguidores agradeceram ao perfil @IntelBr por segui-los de volta, como por 

exemplo: @LucasRicardolr: Obrigado à @intelbrasil Por me seguir... E finalmente o seguidor 

@ LucasRFormiga fez uma sugestão de sorteio de brinde: @intelbrasil Vocês poderiam fazer 

um sorteio de um Core i3? estou precisando muito... =/ queria poder jogar Left 4 Dead =/.   
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Dois seguidores elogiaram espontaneamente a divulgação de um evento realizado pela 

marca que contava com a participação dos seguidores: @BrumD: @intelbrasil Muito bom, 

valeu ai, da pra ver meu twitter certinho. Parabéns! 

A @intelbrasil em outubro teve um alto número de TTs, 280. Os RTs porém não 

foram tão altos. Esse fato se explica por causa de um evento promovido pela empresa na qual 

o cantor Emicida fez um show, na qual os seguidores tuitavam uma palavra e o cantor a 

colocava no meio das letras de sua música. A empresa então gerou imagens cerebrais quando 

o cantor as pronunciava e as divulgou em sua página do Facebook.  

 
Tabela 24: Análise Categorial - Perfil: @intelbrasil, janeiro e outubro de 2011 
 

INTEL BRASIL - JANEIRO 
Tweet Categoria Componentes Grupos Aspectos RTs Média TTs % 

Na última década, a comunicação evoluiu  
Assertividade 

Constatação Evento, Produto, 
Serviço, 

Institucional 

Notícia, Produto, 
Blog 430 26,87 15 28,30% Como calcular um número com 5 trilhões  Dicas 

Intel #core i5, aloca maior potência   Informação 

Desenvolvedores  concorrem a... 
Compromisso Promoção Produto/Serviço, 

RT 
Institucional, 

Produto 24 12 2 3,77% 

iamwill é o diretor de Inovação da Intel. 

Declaração 

Divulgação 

Evento, 
Institucional, 

Produto, 
Serviço, RT, 

Evento 

Evento, Assessoria 
de Imprensa, 

Projeto, Produto, 
Palestra, Evento, 

Patrocínio, 
Resultados, Parceria 

136 8,5 16 30,19% 

Intel investirá US$ 100 milhões em 
pesquisas  Investimento 

Sony apresenta notebooks com 
processadores  Lançamento 

Intel fecha 2010 como o mais lucrativo Resultados 
Perdeu o anúncio da Segunda Geração Intel? 
Saiba.. Sugestão 

Confira algumas fotos da CES 2011  

Diretivo 

Ordem Evento, RT, 
Interação, 
Produto, 
Serviço, 

Institucional 

Brinde, Fotos, 
Evento, Notícias, 

Facebook, Produto, 
Assessoria de 

Imprensa, Patrocínio 

300 16.66 18 33,96% Você já conhece a fan page da Intel Brasil  Pergunta 

 Acompanhe... 
Sugestão 

Bem-vindo Will.I.Am! Expressividade Celebração Institucional Contratação 46 46 1 1,89% 

TOTAL         936 17,66 53  100% 
INTEL BRASIL - OUTUBRO 

Tweet Categoria Componentes Grupos Aspectos RTs Média TTs % 

A força está com estes disquetes!  

Assertividade 

Constatação Interação, 
Produto, 
Serviço, 

Interaçnao, 
Institucional 

Resposta a Quizz, 
Vídeo, dicas, 

Produto, Facebook, 
Dicas, Memória, 
Resposta, Dicas, 

Help Desk 

169 6,5 26 9.29% Saiba como atualizar drivers  Dicas 
sabe por que os erros nos computadores  Explicação 
Como descobrir qual processador é  Informação 

Conheça essa nova ferramenta social. Declaração Divulgação 
Evento, 

Institucional, 
Produto, Serviço 

Foto, Curiosidade, 
Dicas, Produtos 70 1,21 58 20.71% 

Escolha seu novo PC com a Intel:  

Diretivo 

Ordem Evento, Produto, 
Serviço, 

Interação, 
Institucional 

Foto, Facebook, 
Produto, Quizz, 

Resposta, 
Sustentabilidade 

86 0,48 179 63.93% quantos anos você tinha quando ganhou seu 
primeiro computador? Pergunta 

A #IntelAjuda você a fazer um descarte  Sugestão 

Obrigado por compartilhar!  

Expressividade 

Agradecimento 
Evento, 

Institucional, 
Interação, 

Evento 

Foto, Facebook, 
Agradecimento, 

Resposta, Elogio, 
Institucional, 

Congratulações, 
Projeto, 

Compartilhe 

19 1,12 17 6.07% #Emicida, foi eleito artista do ano  Celebração 

Mande fotos e achados pra gente!  Compartilhe 

Ficamos tão emocionados ....muito obrigado! Emoção 
TOTAL         344  1,22 280  100% 

Fonte: Autora, 2011 
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Em janeiro, o perfil @IntelBrasil se dividiu em categorias de Assertividade e 

componentes de constatação, dicas e informação de eventos, produtos, serviços e notícias 

institucionais por meio de blogs. Foram 15 TTs, retuitados 430 vezes, responsáveis por 

28,30% dos TTs do perfil. A categoria Diretiva com componentes de ordem, sugestão e 

pergunta sobre eventos, produtos, serviços, RTs e notícias institucionais por meio de fotos, 

vídeos, redes sociais, como o Facebook, foi responsável por 33,96% dos TTs da empresa, ou 

seja, 18 TTs e 300 RTs. Em comparação com a categoria Assertividade foi menos eficiente 

em média de RTs por TTs, sendo que esta última teve uma média de 26,87% e a diretiva 

atingiu 16,66%.  

No mês de outubro o @Intelbrasil realizou um evento com um cantor de rap brasileiro 

utilizando os tuítes dos seguidores do perfil em meio as suas músicas, gerando uma imagem 

cerebral do que foi escrito. Os seguidores contribuíram e as imagens dos TTs no evento foram 

tuitados pelo perfil da empresa. A isso deve-se o alto número de TTs de evento. A 

repercussão, no entanto, como se vê pelos RTs foi baixa, apenas 6. O evento gerou mais de 

150 TTs dentro da categoria diretiva, na qual a empresa, em forma de ordem ou sugestão, 

direcionava os seguidores que participaram do evento a visitarem a página da empresa do 

Facebook e ver sua foto. No entanto o número de RTs relacionado a esse tipo de post foi 

muito baixo, ou seja, os seguidores não se interessaram em divulgar sua participação para 

seus próprio grupo de seguidores. Ou seja, essa categoria mesmo sendo responsável por mais 

da metade dos TTs do perfil em outubro teve a média mais baixa de RT por TT (0,48). 

No sentido de eficiência dos TTs da categoria Assertividade foi a que melhor se saiu, 

com uma média de 6,5 RTs por TTs. Ela teve o segundo menor número de TTs do perfil 

@Intelbrasil no mês, com a maior produção de RTs pelos seguidores, o que sugere uma 

tendência no perfil brasileiro da empresa, uma vez que o mesmo fato se deu no mês de 

janeiro.  

A conjuntura geral da empresa no mundo dos negócios também deve ser levado em 

consideração. A categoria Expressividade que celebrou a contratação do cantor de rap 

Will.I.Am como diretor de Inovação Criativa da Intel recebeu 1 TT e 46 RTs, tendo a maior 

média de RTs por TTs. Esse fato, porém deve ser encarado dentro de um contexto: foi um 

acontecimento pontual e envolveu uma pessoa de alta influência midiática dentre os 

seguidores da empresa. Não pode ser encarado como um tipo de TT recorrente, uma vez que, 

como já enfatizado neste parágrafo, tem caráter esporádico. Ou seja, este tipo de TT não 
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oferece consistência ou recorrência o suficiente para promover sozinho a lealdade dos 

seguidores. 

Comparando os dados coletados dos meses de janeiro e outubro de 2011 do perfil 

@Intelbrasil, percebe-se um crescimento no número de TTs e uma baixa de 2,80% em RTs. 

Os membros retuitando também diminuíram em 1,40% assim como seus retuites (-1,38%). 

Além dos RTs da empresa terem diminuído quase 3 vezes, alterou-se também o tipo de TTs 

que se mostraram eficientes junto aos seguidores. Em janeiro, os TTs de produtos tiveram o 

maior índice de RTs por TTs. Em outubro esse agrupamento foi o terceiro mais retuitado. 

Outro aspecto a ser observado é que no perfil brasileiro da marca em outubro, os seguidores 

divulgaram mais notícias e dicas gerais de TI do que informações ligadas a empresa, como 

produtos ou eventos.  

Em outubro, porém a questão da lealdade ficou mais evidente quando se observa os 

TTs dos seguidores, que responderam a perguntas feitas pela @Intelbrasil, além de 

espontaneamente escreverem sobre a marca e elogiarem seus produtos. Esse aspecto é 

extremamente relevante, pois tendo em vista que o Twitter é um canal de comunicação, o 

objetivo neste perfil foi atingido.   

Nota-se que quando há algum tipo de TT direto com o seguidor, como uma resposta, 

os RTs são baixos ou inexistentes. Acredita-se que isso acontece porque o interesse geral em 

saber de interações particulares é baixo. Por outro lado, quanto maior o número de interações, 

mais pode-se dizer que os indícios de lealdade estão presentes, inclusive pelo teor das 

mensagens dos seguidores. Quando um seguidor contata diretamente o perfil, na maior parte 

das vezes é para fazer um elogio ao produto, o que quer dizer que ele já é cliente. 
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Tabela 25: Análise Lexical e Sintática - Perfil: @intelbrasil, janeiro e Outubro de 2011 
 

INTEL BRASIL Verbos Adjetivos Substantivos Palavras-Instrumento Total 
Frequência 103 67 239 72 481 
% em relação ao número de 
vocábulos 21,41% 13,93% 49.69% 14,97% 100.% 
Ocorrências 801 300 1.020 1.159 3140 
Ocorrência/Vocábulo (O/V) 7,78 4,48 4,27 16,10 6,82 
  Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência   
  Veja 183 cerebral. 197 Emicida 199 e 268   
  processado 197 nova 9 imagem 197 seu, sua (s) 234   
  transformado 197 Segunda  9 tweet 197 pelo, pela 201   
  É, ser, seria 26 bem, bom 8 Intel 40 numa 200   
  sabe, saiba 15 Grande 3 processador 17 a, as, o, os 183   
  Conheça 14 primeira 3 computação 15 da , de, do (s) 93   
  pode  9 última  3 Geração 10 no, nas 34   
  Conferir (a) 7 alta  2 dia , dias 8 que 31   
  está 7 Bela 2 RT 7 um , uma 31   
  tinha, tive, tem 6 cada 2 Core 7 para 25   

 
FONTE: Autora, 2011 
 

Com um total de 481 palavras e 3.280 ocorrências, sendo os substantivos responsáveis 

por 49,69% das ocorrências, seguidos por verbos com 103 palavras e 801 ocorrências, 

Palavras Instrumento representando 15,97% do vocabulário e adjetivos com 67 palavras e 300 

ocorrências. Dessa maneira tem-se o índice de O/V mais alto de todos os perfis, 6,82 

indicando ser este o mais limitado.  

Essa limitaçãpor conta dos TTs sobre as imagens criadas pelo cantor Emicida no 

evento promovido pela empresa, destinado a levar o seguidor à página da empresa no 

Facebook e ver a foto de seu TT. Foram 197 TTs que usaram praticamente as mesmas 

palavras: Veja seu tweet processado e transformado numa imagem cerebral pelo Emicida, 

colocando a categoria Diretiva como a que apresentou maior número de TTs, mas não a mais 

efetiva. Em seguida as palavras com maior ocorrência: é, saiba, conheça, confira, nova, Intel, 

processador confirmam a categoria Declarativa como a mais tuitada. Pode-se dizer, portanto, 

que o foco da empresa está nessa categoria. O interesse do seguidor por outro lado está na 

categoria Assertividade com maior média de RTs por TT. 
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@Intel 

 

 

Os dados coletados no perfil @Intel em janeiro de 2011 mostram que a empresa 

realiza em média 3,03 TTs por dia, que são retuitados em média 36,61 vezes, ou seja, naquele 

mês foram 94 TTs e 1.135 RTs e 29.207 seguidores. Foi possível identificar 322 seguidores, 

responsáveis por aproximadamente metade do número total de RTs da @Intel, 512. Dois 

desses seguidores (@jordanems e @rgn01) retuiram 12 vezes cada um, sendo responsáveis 

por 4,69% desses RTs. A própria empresa retuitou 16 vezes (3,13%), ou seja,  TTs de outros 

perfis de empresas e/ou pessoas que a mencionaram, ou aos seus produtos e serviços.  

Em outubro de 2010, o perfil @Intel quase dobrou seu número de seguidores, 

apresentando 68.657 mil. Nesse mês a média de TTs por dia foi de 1,16 e 12,87 RTs. De um 

total de 36 TTs no mês e 399 RTs foi possível determinar 149 seguidores responsáveis por 

228 dos RTs total do perfil. Um desses membros (@managemydream) foi responsável por 

6,02% desses RTs, um total de 24 RTs. Não foi registrado nenhum diálogo entre seguidores e 

a @Intel.  

Nesse mês houve dois replies de seguidores a 2 TTs da empresa. O primeiro em 

resposta ao TT do perfil: Could you survive life as a caveman? Play this week's "Master of 

#Curiosity" challenge and find out! http://intel.ly/qLC6iI. Em resposta a seguidora 

@SemiAccurate respondeu: @intel ah yes, because there were no cavewomen back in the day 

;). É possível inferir desta interação que a seguidora se incomodou com o fato da @Intel se 

referir aos homens e excluir as mulheres de sua brincadeira. Não é possível porém, 

generalizar uma tendência feminista nos seguidores do perfil, uma vez que foi somente uma 

seguidora que se manifestou em relação ao TT e que não recebeu nenhum RT de outros 

membros. Para a empresa, no entando é fundamental acompanhar as reações de seus 

seguidores e tentar adequar seus TTs ao gosto do seu público, porém não há indícios de que 

isso aconteceu, uma vez que não se identificou resposta por parte do perfil. 

No outro reply a empresa tuitou: Intel CEO Paul Otellini comments on the life of 

Apple co-founder Steve Jobs http://intel.ly/pTxwWZ. Em resposta a seguidora 

@Kate_Martell sugere: @intel Sign petition to put up a Thank You Steve Jobs Billboard in 

San francisco. http://goo.gl/7a6mS. Esse reply se deveu ao falecimento do fundador da Apple 

naquele mês,  que gerou um buzz generalizado na imprensa tradicional e digital. 
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Tabela 26: Análise Categorial - Perfil: @intel de janeiro e outubro de 2011 
 

INTEL - JANEIRO 

TWEET Categorias Componentes Grupos Aspectos RTs Média TTs % 

#Intel's 'Chase' Tops Verizon iPhone Spot 
Assertividade 

Constatação Institucional, 
Produto, 

Serviço, , RT 

Assessoria de 
Imprensa, Produto, 

Vídeo, Parceria, 
Dicas, Help Desk 

103 14,71 7 7,45% 

Sandy Bridge: 10 Things You Need to Know 
Dicas 

Upload photos/videos for chance to win  
Compromissivo 

Condição Produto/Serviço, 
Evento Promoção 33 16,5 2 2,13% 

Check in on foursquare for a chance to win Promessa 

Visit the @intel booth  

Declarativo 

Convite 

Evento, Produto, 
Serviço, 

Institucional, 
Interação, 

Evento, RT 

Concurso, Evento, 
Produto, 

comentário, 
Evento, Fotos, 

Produto, 
contratação, 

Institucional, Redes 
Social, Vídeo, 
assessoria de 

Imprensa 

727 10,85 67 71,28% 

Angry Birds available on #Intel #AppUp,  Disponível 

Intel offices redesigned to promote innovation  Divulgação 

Intel Unveils the Future of Retail  Estudo 

#2ndGen processor family officially released  Lançamento 
 will.i.am named Intel Director of Creative Nomeação 
#Intel sponsored sweepstakes:  Patrocínio 
Intel Reports Record Year  Resultados 
Join the Intel Academic Community  

Diretivo 

Convite 
Interação, RT, 

Produto, Servico 

Facebook, Blog, 
Produto, Vídeo, 

Parceiro 
92 13,14 7 7,45% Simplify the Data Center Ordem 

ASUS asks:  Pergunta 
See the Visibly Smart features of #2ndGen  Sugestão 
Press Room - my fav place at @intel - 

Expressividade 
Adoro 

RT, 
Institucional 

Foto, Institucional, 
Elogio, Evento, 
Ranking, Vídeo 

80 7,27 11 11,70% Sincerely, thank you. Hugs, Janet # CES Agradecimento 
Congrats to @chambanalaura,  Congratulações 
TOTAL         1.035 11,12 94  100% 

INTEL OUTUBRO 

Tweet Categoria Componentes Grupos Aspectos RTs Média TTs % 

World’s Dirtiest Man!  Assertividade Constatação Institucional Patrocínio, Vídeo 35 8,75 4 11,11% 

Want to win an Solid State Drive? Follow & tell Compromisso Condição Interação Siga 19 19 1 2,78% 
Paul Otellini, will deliver a keynote at the 2012 
#CES! 

Declaração 

Divulgação 
Evento, 

Institucional 

Palestra, Assessoria 
deImprensa, Vídeo, 
Ranking, Relatório 
Financeiro, Blog, 
Projeto, Menção 

115 11,5 10 27,78% #Intel makes @Newsweek #Green List: Nominação 

Intel Reports Record Revenue and Profit Resultados 
Watch #Intel’s live webcast today at 11am PT  

Diretivo 

Convite 

Institucional, 
Interação, 

Produto, Serviço 

Parceria, Webcast, 
Facebook, Vídeo, 

Projeto, Game, 
Parceria, 

Responsabilidade 
Social 

167 9,28 18 50% 

Forget Shoes and Handbags. Your Tech Gear 
Needs Cute Accessories Too! Ordem 

Can Intel 'Futurists' Predict the Future? Pergunta 
Join an interactive adventure from #Intel to find 
out!  Sugestão 

Fact, photos and videos celebrating the 40th 
anniversary of the microprocessor 

Expresividade 

Celebração 

Produto/Serviço, 
Institucional 

Celebração, Produto, 
Steve Jobs, 

Responsabilidade 
Social 

63 21 3 8,33% 
Intel CEO Paul Otellini comments on the life of 
Apple co-founder Steve Jobs Condolências 

#Intel employees share their stories with #LGBT Compartilhe 

TOTAL     399 11,08 36 100% 
 
Fonte: Autora, 2011 

 

No perfil @Intel, em janeiro a contratação de Wil.I.Am entrou na categoria de 

Declaração, no componente de nominação, tendo um alto índice de RTs (100+). Novamente 

deve ser encarado da mesma maneira que o TT da @Intelbrasil, esporádico, eficiente, mas 
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não consistente no sentido de oferecer recorrência de conteúdo. Os outros componentes 

Declarativos de convite, disponibilidade, divulgação, estudo, patrocínio e resutados têm mais 

poder de produzir TTs, pois são acontecimentos recorrentes numa empresa do porte da Intel. 

Verifica-se essa informação uma vez que os dados mostram que a categoria foi responsável 

por 71,28% dos TTs e gerou 727 RTs. Novamente se percebe um padrão no comportamento 

dos seguidores, de procurar informações sobre a empresa no intuito de divulgar para seu 

próprio grupo de seguidores.  

A categoria Diretiva teve 7 TTs e 92 RTs, com componentes de ordem, sugestão, 

pergunta e convite. Dentro do agrupamento de assuntos que envolvem produto, serviço, 

interação e RTs, por meio do Facebook, blogs e vídeos. As categorias de Compromisso e 

Assertividade foram responsáveis por menos de 10% dos posts da empresa e receberam 139 

RTs juntas, ou seja, muito abaixo do que a categoria declarativa foi capaz de produzir. 

 Em outubro, no perfil @Intel a categoria Diretiva foi a mais postada, 18 TTs e a mais 

retuitada, com 167 RTs, sendo responsável por metade dos TTs deste mês. A categoria mais 

eficiênciente foi a expressiva com uma média de 21% de RTs por TTs, ou seja, foram 

necessários somente 3 TTs para gerar 63 RTs. Novamente o fenômeno aconteceu por conta 

do falecimento de Steve Jobs, analogamente o mesmo efeito do TT da contratação de 

Will.I.Am em janeiro. Os TTs da categoria Declarativa, apesar de não terem uma média tão 

alta, foi a que gerou o segundo maior índice de RTs do perfil, 115.  

Nota-se que em janeiro a categoria Declarativa foi mais eficiente em gerar RTs, porém 

também foi mais tuitada, ou seja, os dados sugerem que essa categoria tem potencial positivo 

para investimento na promoção da lealdade.  

O que se percebe em relação aos dois meses pesquisados foi o expressivo aumento de 

seguidores do perfil, um crescimento de 235% em um período de 9 meses. Os outros 

indicadores, porém, diminuíram. A empresa tuitou 38% menos e recebeu três vezes menos 

retuites, bem como do universo total de RTs, em outubro, 46% menos membros retuitaram. 

Por outro lado, apesar de haver diminuído o número de membros retuitando, em outubro o 

seguidor responsável pelo maior número de RTs cresceu de 4,69 para 6,02. Os seguidores que 

mais retuitaram não se repetiram nos dois meses analisados e a própria @intel, responsável 

por 3% dos RTs, em outubro não retuitou. Em outubro, porém, houve 2 replies de seguidores, 

o que não aconteceu em janeiro, demonstrando que a interação é uma questão que interessa 

aos seguidores.  
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Os dados demonstram que o seguidor da @Intel se interessa e divulga TTs 

relacionados aos produtos da marca, mesmo que não o comprem diretamente na loja. Essa é 

uma observação importante, porque mostra que o consumidor de hardware está interessado no 

que compõe o seu produto final e espera a melhor performance do mesmo. O perfil tem um 

índice baixo de RTs, ou seja, não é muito mencionada por outras empresas ou pessoas.  

De acordo com os dados coletados, os seguidores querem ler TTs sobre produtos e os 

retuitam para seus próprios seguidores. Interatividade é o segundo tipo de TT mais 

interessante para os seguidores. 

 
Tabela 27: Análise Lexical e Sintática - Perfil: @intel de janeiro e outubro de 2011 
 

INTEL Verbos Adjetivos Substantivos Palavras-Instrumento Total 
Frequência Abosoluta de 
Vocêabulos 170 63 317 83 633 
% em relação ao número de 
vocábulos 26,86% 9,95% 50,08% 13.11% 100% 
Ocorrências 309 106 693 523 1.631 
O/V 1,82 1,68 2,19 6,30 2,58 
  Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência   
  to be 38 New 14 Intel 94 the 58   
  asked (ing) 11 more 11 Atom 30 and 43   
  share (ing) 9 first 5 Video 22 to 40   
  Live 7 Curiosity 4 RT 20 of 33   
  change 6 inside 4 technologies 13 for 30   
  has, have 6 available 3 Core 9 a, an 26   
  win, wion 6 favorite 3 booth 8 on 24   
  do 5 Amazing 2 Photo: 8 with 22   
  See 5 Digital 2 processor 8 from 19   
  announce (d) 4 Happy 2 Future 7 you 17   

 
Fonte: Autora, 2011 

 

Com um total 633 vocábulos e 1.631 ocorrências pode-se considerar o vocabulário da 

empresa rico, uma vez que as repetições de palavras são baixas em todas as classificações, 

exceto a de palavras-instrumento.  

Em relação a repetição de palavras confirma-se a categoria Declarativa como o foco 

dos TTs da empresa: perguntou, perguntando, compartilhando, tem, teve, vence, venceu, 

novo, mais, primeiro, curiosidade, Intel, atom, vídeo, RT e tecnologia. O @intel divulga, 

anuncia lançamentos, nominações, estudos, eventos e o que mais estiver ligado ao grupo de 

assuntos produto, serviços e institucional. Intel, Atom e Core confirmam essa afirmação por 

serem substantivos que dão nome tanto a marca como aos produtos da empresa. 

No que diz respeito a categoria declarativa os verbos que se repetem mais são: mude, 

tenha, faça e veja.  
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4.2.1.1.3 IBM 

 

 

@IBMSoftware 

 

 

Nesta seção estão organizados os dados coletados dos perfis @ibsmsoftware, 

@ibmbrasil e @ibmnews. O perfil @ibmsoftware foi escolhido por não haver na época da 

coleta um perfil exclusivamente institucional da empresa. 

Em janeiro o perfil @ibmsoftware contava com 6.867 seguidores e tuitou 127 vezes, 

recebendo 146 RTs. Foram identificados 70 seguidores responsáveis por 109 RTs. O perfil 

identificado que retuitou notícias do perfil foi @IBMCanadaWest com 17,43%, outro perfil 

da empresa. Em outubro, o número de seguidores diminuiu para 6.602 seguidores. Nesse mês 

o perfil tuitou 227 vezes e recebeu 342 RTs. A média de TTs e RTs por dia em janeiro foi de 

4,7 e 4,09 respectivamente e em outubro 7,32 e 11,03 respectivamente. Em outubro foram 

identificados 166 membros que tuitaram 275 vezes 
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Tabela 28 Análise Categorial - Perfil: @IBMSOFTWARE – Janeiro e Outubro de 2011 
 

IBM SOFTWARE JANEIRO 
TWEET Categoria Componentes Grupos Aspectos RTs Média  TTs % 
Utah, Massachusetts & Oregon are the top 3 
Rankers for Twittter usage  

Assertividade 

Constatação 

Institucional, 
Produto, Serviço, 

Evento 

Resultado, Blog, 
Publicações, Vídeo, 

Dicas 
13 0,59 22 15,07% 

The facts are in from ITG and Forrester on  Descrição 
10 Ways to Prepare Dicas 
IBM Researcher Dr. David Gondek writes  Explicação 
What software looked like before 1958 Informação 

Save a whopping 40% on all eBooks from IBM Compromissivo Promoção Institucional, 
Produto, Serviço Curso, Promoção 0 0 3 2,05% 

Lotusphere 2011 Online is offically...online! 

Declaração 

Disponível 

Produto/Serviço, 
RT, Evento, 
Institucional 

blog, Demos, 
Publicação, Vídeo, 

Produto, Evento 
Virtual e Digital, 

Participação, 
Patente, Notícia, 

Relatório 

56 0,76 74 50,68% 

Podcast: Integrated product management  Divulgação 
IBM Redbooks: Migration Use Cases  Estudo 
NEW from IBM #Redbooks Lançamento 
U.S. Patent Record; Nominação 
IBM and Range Technology to build Asia's  Parceria 
Brochure (incl. full sched.) for Social Business  Publicação 
Cincinnati Zoo adds 50K new visits, adds new  Relatório 
Join the IBM Software Group on LinkedIn 

Diretivo 

Convite 

Evento, Interação, 
Produto, Serviço, 
RT, Institucional 

Evento Virtual, 
Participe, Redes 
Sociais, Blog, 
Treinamento, 

Webcast, Webinar, 
Publicação, 

Newsletter, Vídeo 

56 1,27 44 30,14% 

IBM Pulse 2011 conference keynote announced Divulgação 

Protect your software investment - renew your  Ordem 

Can a computer become a Jeopardy! champ? Pergunta 

Follow Lotusphere from your desk Sugestão 

Why I love IBM 
Expressividade 

Adoro 
Institucional, RT Vídeo, Produto 2 0,67 3 2,05% IBM Helps Local Governments Provide  Ajuda 

Here’s wishing you all a very happy an... Celebração 
TOTAL         127 0.86  146 100% 

IBM SOFTWARE OUTUBRO 
Tweet Categoria Componentes Grupos Aspectos RTs Média  TTs % 

The most innovative banks serve their consumers  

Assertivo 

Constatação 
Evento, 

Institucional, 
Produto, Serviço, 

RT, Evento 

Palestra, Forum, 
Webcast, Blog, 

Solução, Produto, 
Newsletter, Chat, 
Vídeo, Assessoria 

de Imprensa 

37 0,65 57 16,47% 
How to spot the real thing when evaluating  Dica 
Video: @hfryman explains why analytics-driven  Explicação 
See how installing #IBMCognos on System z  Informação 
Learn your AQ at #IOD11 #IBMAQ #IBMBAO  Ordem 
Just a couple more days to sign up for our fall  Compromissivo Promessa Evento evento 3 1,5 2 0,58% 
IBM To Acquire Security Intelligence Provider  

Declaração 

Aquisição 

Institucional, 
Produto, Serviço, 

Evento, RT, 
Interação 

Aquisição, 
Desconto, 

Publicação, 
Webcast, Evento 

Virtual, Assessoria 
de Imprensa, Blog, 

Newsletter, Podcast, 
Redes Sociais 

168 1,5 112 32,37% 

Now available on demand: Disponível 
RT @iodgc2011: Nice video podcast from  Divulgação 
#IBM has conducted the largest marketing study  Estudo 
Blog: The latest on IBM InfoSphere MDM V10  Informação 
Just released: 'From stretched to strengthened'  Lançamento 
Forbes: Newsweek names #IBM Greenest  Nominação 
Ecosystem of partners helping us."  Parceria 
NEW white paper: Powering social business  Publicação 
The “Cosmo quiz” for Business Analytics: Learn  Sugestão 
Join the #Storage #IT Community today! 

Diretivo 

Convite 
Evento, 

Institucional, 
Produto, Serviço, 

RT, Interação 

Evento Virtual, 
Redes Sociais, 

Mostra, Publicação, 
Trend Topic, Blog, 
Newsletter, Forum, 
Webcast, Notícias, 
Perguntas, Vídeo 

94 1,4 67 19,36% 

Download the new IBM #Storage #XIV 
#Mobile Dashboard from #iTunes Ordem 

How do you guard against? Pergunta 

Explore the IBM #SmartCloud Foundation  
Sugestão 

Thanks for your votes!  
Expressivo 

Agradecimento Institucional, 
Evento, RT, 

Produto, Serviço 

Prêmeio, 
Institucional, Evento 
Virtual, Celebração,  

24 2,67 9 2,6% We celebrate developerWorks' 12th birthday by  Celebração 

"Learn, Share, Engage"  Compartilhe 

TOTAL         227  0,65 346 100% 
 

Fonte: Autora, 2011 
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O perfil @Ibmsoftware apresenta uma tendência a tuitar mais dentro da categoria 

Declarativa, que em outubro recebeu maior número de RTs. Em janeiro os RTs Declarativos e 

Diretivos tiveram o mesmo número, apesar dos TTs Declarativos terem sido em maior 

número. Nesse caso a eficiência dos tuítes, aferidos pela média de RTs por TTs foi maior na 

categoria Diretiva em janeiro. Em outubro as duas categorias quase empataram nesse índice: 

declarativo: 1,5 e diretivo: 1,4.  

Em outubro a categoria Expressividade foi a que teve menor eficiência em média, com 

2,4 RTs por TTs. Essa categoria, no entanto, deve ser observada dentro do contexto dos 

acontecimentos tanto da empresa, quanto social, econômico e político, uma vez que seu 

conteúdo é gerado por circunstâncias fora do alcance da empresa. Em contraste com outras 

categorias que geram TTs a partir de planejamento e cronograma da corporação. 

 
Tabela 29: Análise Lexical e Sintática - Perfil: @IBMSOFTWARE – Janeiro e Outubro de 2011 
 

IBM SOFTWARE Verbos Adjetivos Substantivo Palavras - instrumento Total	  

Frequência 290 175 639 129 1.233	  
% em relação ao número de 
vocábulos 23,52% 14,19% 51,82% 10,46% 100%	  

Ocorrências 718 391 1.840 1.249 4.198	  

O/V 2,48 2,23 2,88 9,68 3,40	  

  Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência 
	  

  to be 77 New 65 IBM 186 the 139 
	  

  register 19 social 16 RT 56 and 106 
	  

  has 16 big 11 Blog, (ed, er) 47 to 94 
	  

  Join 16 Free 10 iod11 37 for 77 
	  

  on demand 16 all 9 business 30 a, an 67 
	  

  do, did 14 first 8 live 23 on 66 
	  

  Watch 14 smart: 7 Lotus Notes 22 at 63 
	  

  

Announce 
(ment, ed) 12 cool 5 

Data (Center, 
Analytics, 
Warehouse, Savvy) 

21 in 60 

	  
  Download 10 Great 5 software 19 of 59 

	  
  get 10 hot 5 Webcast 19 with 48 

	   
 Fonte: Autora, 2011 

 

Percebe-se pela tabela acima que os verbos mais utilizados estão na forma imperativa, 

sugerindo ou ordenando o seguidor a ação: registre-se, junte-se, assista, baixe, pegue, com 

baixo índice de repetição. Os substantivos, são pouco mais da metade das palavras que 

formam o discurso do perfil e os que mais se repetem são o próprio nome da marca, IBM e 
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RT, que demonstra que muitos dos TTs não são originais e sim divulgação de outros perfis do 

Twitter.  

Outra palavra que se repete é blog, que sugere que o Twitter funciona para a IBM 

como um meio para levar usuários para sua rede de blogs corporativos. A IBM foi uma das 

primeiras empresas a formatar uma rede de blogs dessa maneira, na qual os funcionários são 

responsáveis pelo conteúdo e o espaço é aberto à divulgação de produtos, serviços, eventos e 

outros. Os blogs tem por objetivo o detalhamento, o que não é possível que se faça via 

Twitter, com seus limitados 140 caracteres. 

 

 

@Ibmbrasil 

 

 

O @Ibmbrasil tinha 10.385 seguidores em janeiro e tuitou apenas 25 vezes naquele 

mês, recebendo 224 RTs. Foram identificados 90 seguidores que foram responsáveis por 124 

desse total de RTs. Em janeiro o número de seguidores subiu para 13.805, bem como o 

número de TTs para 41, os RTs no entanto diminuíram para 124. Foram identificados 62 

seguidores, responsáveis por 90 RTs. Em outubro houve três registros de diálogos com o 

perfil, uma pergunta a respeito da transmissãoo virtual de um evento e duas críticas.  

A primeira crítica foi a respeito da dificuldade de se comunicar com o canal de 

revendas da empresa. O perfil respondeu que havia mandado uma mensagem direta para o 

seguidor, ou seja, respondeu publicamente para todos os seguidores que leram a crítica e 

especificamente para o seguidor insatisfeito. De todas as empresas e perfis pesquisados, esse 

foi o único diálogo feito por um seguidor em nome de uma empresa, ou seja, apenas um 

registro de que a comunicação no Twitter também pode acontecer no mercado B2B.  

A segunda crítica aconteceu porque o perfil tuitou uma mensagem de incentivo a 

médias empresas e o seguidor sentiu falta de o perfil mencionar a força econômica das 

pequenas empresas. O @Ibmbrasil demorou três dias para responder e esclareceu que as 

pequenas empresas também são consideradas importantes pela empresa, mas o TT se referia a 

um estudo sobre médias empresas, razão pela qual somente esse grupo foi mencionado. 
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Tabela 30: Análise Categorial - Perfil: @IBMbrasil – Janeiro e Outubro de 2011 
 

IBM BRASIL JANEIRO 

TWEET Categoria Componentes Grupos Aspectos RTs Média TTs % 

Mercado brasileiro de pequenas e médias empresas é o 
segundo maior  

Assertividade 

Constatação 
Institucional, 

Produtos, 
Serviços, RT 

Notícias, 
Publicaçoões, 

Estudo 
52 8,67 6 24% Ferramentas B2B estabelecem um canal direto com o  Descrição 

Governos Mais Inteligentes? Sim. Saiba mais... Explicação 
Profissionais de TI brasileiros preveêm que aplicativos  Informação 
IBM Brasil reforça time executivo para áreas estratégicas 

Declaração 

Divulgação 

Institucional, 
Produto, 

Serviços, RT 

Contratação, 
Parceria, 

Responsabilidad
e Social, Vídeo, 

Notícias, 
Soluções, RT, 

Notícias, 
Parceiros 

135 10,38 13 52% 

Cidades caminham para convergir infraestrutura física com  Estudo 

IBM anuncia nova versão do software 
Lançamento 

IBM alcança mais patentes ... Nominação 

A Quest Investimentos Ltda firma parceria com IBM Parceria 

Participe do grupo IBM Cidades Inteligentes  
Diretivo 

Ordem Institucional, 
Interação, 
Produto, 
Serviço 

Notícias, 
Interação, 
Soluções, 
Parceria 

37 6,17 6 24% 

Confira a entrevista do Prefeito Eduardo Paes  
Sugestão 

TOTAL         224 8,96  25 100% 

IBM BRASIL - Outubro 

Tweet Categoria Compenentes Grupo Aspectos RTs Média TTs % 

IDC aponta que IBM é líder no Brasil em storage com 
33,5% de market share Assertividade 

Constatação Institucional, 
Produto, 
Serviço 

Institucional, 
Help Desk 0 0 2 4,55% 

te enviamos uma DM com o que precisamos para te 
ajudar. Informação 

Concorra a um par de ingressos para a GP F1 no Brasil.  Compromisso Promessa RT Evento 0 0 1 2,27% 
A IBM teve grande influência na tecnologia digital  

Declaração 

Divulgação Interação, 
Evento, 

Institucional, 
RT 

Resposta, 
Notícia, Estudo, 
Vídeo, Evento 

Virtual, 
Publicação 

77 2,66 29 65,91% Estudo da IBM aponta novo perfil do CMO. Estudo 
Lançamento Virtual WebSphere Application Server V8 Lançamento 

IBM em segundo lugar na lista das Melhores Marcas  Nominação 

Participe da discussão em nosso Facebook 

Diretivo 

Convite 

Evento, 
Institucional, 
Interação, RT 

Estudo, Redes 
Sociais, 

Webcasts, 
Respostas, 
Promoção, 

Produto 

45 4,5 10 22.,3% 
Inscreva-se no Webcast  Ordem 
Compre 1 Servidor x3200 M3(PN: 7328E7P) e leve + 
2GB de memória  Promoção 

Quer entender como a colaboração social pode 
transformar a empresa? Sugestão 

A IBM Rational Software foi premiada pelo concurso  Expressividade 
  

Celebração Institucional Prêmio 2 
 

1 
 

2 
 

4,55% 
 Rest in Peace Steve Jobs. 1955 - 2011 Condolência RT Steve Jobs 

TOTAL         124  2,81 44 100%  

 
Fonte: Autora, 2011 

 

O perfil @IBMbrasil, segundo os dados das tabelas 30 acima mostram que as 

categorias se repetem. Foram 24 TTs em janeiro e quase o dobro, 44 TTs em outubro. O 

número de RTs por outro lado diminuíram em quase 50%, sendo 224 em janeiro e 124 em 

outubro. Expressividade aparece em outubro por conta do falecimento de Steve Jobs com 1 

TT e outro sobre uma premiação da empresa. A repercussão em RTs, no entanto não é 

signitficativa, sendo somente 2 RTs em um total de 124.  

A categoria Declaração recebe maior número de TTs e RTs em janeiro e outubro, 

porém, em outubro a média de RTs por TTs é mais baixa do que da categoria Diretiva.  
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Janeiro foi o mês de maior eficiência, pois teve um número menor de TTs que geraram 

mais RTs em comparação com outubro. Os componentes Declarativos são quase todos iguais, 

sendo que em janeiro o componente parceria aparece.  

A categoria Assertividade não teve relevância significativa em outubro, mas 

apresentou a segunda melhor média de RTs por TTs em janeiro. Foi responsável pelo mesmo 

número de TTs da Diretiva, porém gerou mais TTs. Os dados sugerem que para o público 

brasileiro, saber o que acontece com a empresa é o que mais interessa e portanto o faz retuitar 

mais. Para esse público a tentativa do perfil de direcionar suas ações não surte efeito mais 

eficiente se comparado a outras categorias. 

  
Tabela 31: Análise Lexical e Sintática - Perfil: @IBMbrasil – Janeiro e Outubro de 2011 
 

IBM BRASIL Verbos Adjetivos Substantivo Palavras - instrumento Total	  

Frequência 77 30 189 40 336	  
% em relação ao número de 
vocábulos 22,92% 8,93% 56,25% 11,90% 100%	  

Ocorrências 133 55 353 305 846	  

Ocorrência/Vocábulo 1,73 1,83 1,87 7,63 2,52	  

  Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência 
	  

  é,	  foi,	  são	   10	   nova	   10	   IBM	   23	  
da,	  de,	  do	  
(s)	   74	  

	  
  Conheça	   6	   digitais	   5	  

marketing	  (digital,	  
Mobile)	   17	   A,	  o	   61	  

	  
  pode	   4	   mais	   4	   Ao	  vivo!	   12	   e	   22	  

	  
  Veja	   4	   segundo	   4	   Evento	  CMO	  Study.	   10	   na	   19	  

	  

  
Começa	  

3	  
inteligente	  

3	  

CMO	  (Study,	  
Complexidade,	  
2011	   8	  

para	  
19	  

	  
  Inscreva-‐se	   3	   futuro	   2	   RT	   8	   com	   15	  

	  
  Participe	   3	   médias	   2	   cliente	   6	   em	   13	  

	  
  aponta	   2	   pequenas	   2	   empresa	   6	   que	   13	  

	  
  baixar	   2	   Último.	   2	   mídias	  sociais!	   6	   Um	   9	  

	  
  	  

	  
antenada	   1	   Dado	   5	   Mais	   7	  

	   
FONTE: Autora, 2011 

 

Nos dois meses analisados têm-se um total de 336 palavras e 846 ocorrências. O 

índice geral de ocorrência por vocábulo é baixo. São baixos também em todas as classes de 

palavras, exceto palavras-instrumento. 

Percebe-se a tentativa de direcionar o seguidor a ação pela repetição de verbos no 

imperativo: veja, conheça, inscreva-se e participe. Os substantivos que mais se repetem são o 

próprio nome da empresa IBM, CMO (evento ou estudos) e RT, indicando que parte dos TTs 
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não são originais do perfil. Os verbos ser/ estar são os que apresentam maior ocorrências em 

TTs mais frequentes na categoria Declarativa. 

 

 

@IBMNews 

 

 

Em janeiro o perfil @IBMNews contava com 6.171 seguidores, tuitou 67 vezes e 

recebeu 230 RTs, com uma média diária de 2,1 TTs e 7,4 RTs. De 105 membros identificados 

foram gerados 191 RTs, sendo que @gdeffit e @Jordanems foram responsáveis por 16 RTs 

cada um, ou seja, 8,38% dos RTs identificados. Os assunto mais tuitados foram sobre eventos, 

produtos e serviços e notícias institucionais. 

Em outubro o perfil aumentou o número de seguidores para 17.438 mil, diminuiu o 

número de TTs para 22 e de RTs para 113, apresentando 0,7 TTs e 3,6 RT por dia. Foi 

possível identificar 57 seguidores que retuitaram 84 vezes. Os assuntos mais tuitatdos 

envolveram eventos e produtos e serviços.  

 
Tabela 32: Análise Categorial - Perfil: @IBMnews – Janeiro e Outubro de 2011 
 

IBM NEWS - Janeiro 
TWEET Categorias Componentes Grupos Aspectos RTs Média TTs % 

Patent images on Flickr: 

Declarativa 

Divulgação 

Instituciona, 
Produto, 
Serviço 

Fotos, Negócios, 
Notícias, 
Parceria, 

Responsabilidade 
Social, 

Resultados, 
Vídeo, Estudos, 

Press Kit/ 
Release, Patente 

206 6,24 33 100% 

IBM Survey: Frugal, Yet Optimistic Shoppers Estudo 
Mayor Bloomberg Launches NYC Urban Technology 
Innovation Center 

Lançamento 

IBM Shatters U.S. Patent Record; Tops Patent List  Nominação 

IBM Reports 2010 Fourth-Quarter and Full-Year Results 
Resultados 

TOTAL         206  6,24 33 100% 
IBM NEWS OUTUBRO 

Tweet Categoria Componentes Grupo Aspecto RTs Média TTs % 

IBM Business Analytics Helps Improve Customer 
Retention  

Assertividade Constatação Produto/Serv
iço produto 0 0 1 2,13% 

IBM to Acquire Q1 Labs to Drive Greater Security  

Declarativa 

Aquisição 

Institucional, 
Evento, 
Produto, 
Serviço 

Aquisição, 
Palestra, Estudo, 

Exibição, 
Resultados, 
Patrocínio, 

Competição, 
concurso, 
Doação 

465 10,33 45 95,74% 

IBM Extends Presence in Central and Eastern Europe with  Divulgação 
IBM Launches University Competition  Lançamento 
IBM and Nirvanix Form Strategic Relationship for  Parceria 
Mayor Emanuel Announces IBM Grant to Reinvigorate  Patrocíneo 
IBM STUDY: Digital Era Transforming CMO’s Agenda Publicação 
IBM Reports 2011 Third-Quarter Results  Resultados 
Check this video out  Diretivo Ordem Institucional Vídeo 4 4 1 2,13% 

TOTAL         469  9,97 47 100%  

 

FONTE: Autora, 2011 
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Os dados organizados na tabela 32 acima do perfil @IBMnews mostra que a categoria 

Declarativa foi responsável por 100% dos TTs em janeiro. Em outubro 95,74% dos TTs 

também foram destinados a essa categoria, sendo que se observou uma pequena 

diversificação com o acréscimo das categorias Assertivas e Diretivas com 1 TT cada uma. No 

entanto, o nível de RTs das novas categorias em outubro foi inexpressivo com 0 e 4 RTs 

respectivamente 

Com um número de TTs de 33 em janeiro e 47 em outubro e 206 RTs em janeiro e 

469 em outubro, os dados mostram que o seguidor do perfil @IBMnews está mais interessado 

na categoria declarativa, na qual a empresa faz divulgação de notícias institucionais como 

neógocios, parcerias, projetos de responsabilidade social, apresentação de resultados 

financeiros e vendas. Além disso, anunciam publicações em forma de artigos, e lançamento 

de produtos e serviços.  

Nota-se que o perfil tuíta especialmente sobre assuntos corporativos, sejam eles 

institucionais ou mais voltados para seus produtos e serviços. O único TT Diretivo aconteceu 

em outubro com a divulgação de um vídeo comemorativo dos 100 anos da empresa. Não se 

percebe uma intenção enfática em tentar orientar o seguidor a ação, ou seja, o perfil tem um 

caráter mais informacional. 

 
Tabela 33: Análise Lexical e Sintática - Perfil: @IBMnews – Janeiro e Outubro de 2011 
 

IBM NEWS Verbos Adjetivos Substantivo Palavras - instrumento Total	  
Frequência 83 54 188 25 350	  
% em relação ao número de 
vocábulos 23.,1% 15,43% 53,71% 7,14% 100%	  
Ocorrências 127 86 319 140 672	  

O/V 1,53 1,59 1,70 5,6 1,92	  

  Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência 
	  

  Accelerate 8 New 11 IBM 72 to 39 
	  

  
Help 4 Patent 5 

Data, Analytics, 
Center, 
Warehouse) 

10 and 22 

	  
  Introduces 4 Cloud j 4 Analytics 5 for 11 

	  
  Selected 4 Mobile 4 Energy 4 with 11 

	  
  Announces 3 Press 4 Kit 4 the 10 

	  
  Completes 3 Digital 3 Stores 4 in 9 

	  
  Drive 3 Benefits 2 Acquisition 3 of 9 

	  
  Increasing 3 Big 2 Computing 3 on 7 

	  
  Launches 3 Electric 2 Consumer 3 a 2 

	    Transform 3 Faster 2 Record 3 by 2 
	   

FONTE: Autora, 2011 
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Com 350 palavras, 672 ocorrências e uma média de 1,92 ocorrências por vocábulos, 

pode-se considerar o vocabulário perfil @IBMNews como diverso, a exceçãoo das palavras-

instrumento que se reptetem em média 5,6 vezes. 

Analisando a tabela 33 acima pode-se dizer que a repetição de certas palavras 

confirmam o perfil declarativo do @IBMNews. Verbos como acelera, anuncia, lança e 

completa e os substantivos IBM, nome da empresa, e Data Cente, Analytics e Warehouse, 

produtos, confirmam essa tendência. 

 

 

4.2.1.1.4 Microsoft 

 

 

Esta seção interpreta os dados coletados dos perfis @Microsoft, @Microsoftbr e 

@Windows da empresa Microsoft. Dividiu-se por perfil, sendo que cada um contém análise 

categorial e lexical e sintática.  

 

 

@Microsoft 

 

 

A @Microsoft é a página oficial da empresa na matriz. Os responsáveis pelo 

acompanhamento, respostas e TTs de promoção não são revelados. O perfil tinha 6.867 

seguidores em janeiro e foi para 147.506 em outubro de 2011, e tuitou 115 vezes em janeiro e 

84 em outubro. No entando teve menos RTs em janeiro, 1.597 do que em outubro 1.914. 

Observa-se que suas médias de TTs em janeiro e outubo são parecidas, 3,7 e 2,7, assim como 

os de RTs, 52,51 e 61,74. Registrou-se também 8 diálogos em janeiro e 10 em outubro. Os 

diálogos de janeiro foram sobre o evento anual de tecnologia CES, na qual seguidores 

declaravam que estavam seguindo para o evento, ou perguntando sobre palestrantes ou 

disponibilidade de palestras no Facebook da empresa. Outros elogiavam os produtos e um 

pediu contato de suporte técnico. 
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Tabela 34: Análise Categorial - Perfil: @Microsoft – Janeiro e outubro de 2011 
 

MICROSOFT JANEIRO 

TWEET Categorias Componentes Grupos Aspectos RT
s Média TTs % 

Our Facebook page just passed 300K fans-more  

Assertivo 

Constatação Evento, 
Institucional, 

Interação, 
Produto 

Notícia, Vídeo, 
Facebook, 

Assessoria de 
Imprensa, Blog, 

Interação 

268 11,65 23 20% 
Our #CES mobile guide @lfoy shows us some  Descrição 
We get the skinny on how to watch your favorite  Dica 
AMD explains the new Fusion APU and what it  Explicação 
Want a chance to win a #WP7 device? Follow  

Compromissivo 
Condição RT, Interação, 

Produto Promoção 80 13,33 6 5,22
% upgrade #XboxLIVE & reap the rewards!  Promessa 

Hear what Steve Ballmer had to say about 
@Xbox LIVE 

Declarativo 

Divulgação 
RT, Evento, 
Institucional, 

Interação, 
Produto 

Fotos, Blog, 
Vídeo, 

Responsabilidade 
Redes Sociais, 

Parceria, 
Assessoria de 

Imprensa 

607 15,56 39 33,9
% 

Today is the release of Arc Touch Mouse! Lançamento 

Microsoft and HP_PC give an Australian High 
School a makeover Parceria 

Come take a tour of the Microsoft booth at CES  

Diretivo 

Convite 
Produto, 

Institucional, 
Interação, 

Produto, RT 

Vídeo, Evento, 
Facebook, 
Serviço, 

Assessoria de 
Imprensa, Chat, 

Help Desk, Trivia, 
Dicas, Promoção 

438 14,60 30 26% 

VIDEO: Check out @Office on  Ordem 
@winphonesupport Can you please help  Pedido 
If you were a MS product, which one would you  Pergunta 

Join our #CES roving reporter to get the scoop on  Sugestão 

MUST HAVE THIS!!!!! 

Expressividade 

Adoro 

RT, Interação, 
Produto, 

Institucional 

Elogio, Vídeo, 
Diálogo, Elogio, 

Produto, 
Congratulações, 
Usos, Notícia, 

Resposta, 
Honraria 

204 12 17 14,8
% 

@mattlinden Thanks, that's great to hear Agradecimento 
We celebrate 25 years of Excel-ence!  Celebração 
Congratulations to the Packers and Steelers  Congratulação 
a special homepage image to honor  Honraria 
@abcandrea ouch! Interjeição 
@SelfishMom Safe travels! Recomendação 
@JimmyKakos You complete us. :) Reconhecimento 

TOTAL         1.5
97  13,88 115 100

% 
MICROSOFT OUTUBRO 

Tweet Categoria Componentes Grupos Aspectos RTs Média TTs % 

This guy chose Microsoft 

Assertividade 

Constatação 
Institucional, 

Interação, 
Produto, 

Evento, RT 

Carreira, 
Resposta, Usos, 
Parceria, Vídeo, 
Help Desk, Chat, 
Aplicativo, Blog, 

Vídeo 

256 15,06 17 17,9
% 

Microsoft “Kinects” with @sesamestreet & @NatGeo,  Descrição 
A helpful tip for locating folders and files in @Office  Dica 
learn more about it on the @Windows #win7tech chat,  Explicação 
Kinect playful learning games via Sesame Street Informação 
Pin It, Win It contest. Win an awesome getaway  

Compromisso 
Condição Produto 

Institucional, 
Evento, 

Interação 

Usos, Concurso, 
Facebook, 

Evento, Parceria, 
Chat, Promoção,  

124 15,50 8 8,42
%   

Enter for a chance to win an @Xbox 360 Promessa 

It’s a done deal. @Skype is now part of @Microsoft!  

Declaração 

Aquisição 
Institucional, 

Evento, 
Interação, 
Produto, 

Serviço, RT 

Aquisição, 
Evento, Fotos, 
Vídeo, Chat, 

Aplicativo, Usos, 
Parceria, Blog, 
Assessoria de 

Imprensa 

629 20,97 30 31,6
% 

Behind the scenes of Natural User Interface  Divulgação 
The new @MicrosoftStore at @UVillage is now open!  Lançamento 
Microsoft tops the list of the World's Best Workplaces Nominação 
Teams Up With Entertainment Leaders to Transform  Parceria 
GearsofWar3 sells 3 million copies in a week + more:  Resultados 

Check out @BurntheRope, an addictive new game for  

Diretivo 

Ordem Evento, 
Produto, 

Interação, 
Institucional, 

RT 

Produto, Blog, 
Vídeo, Pergunta, 

Webcast, 
Resposta, Help 

Desk,  

524 21.83 24 25,3 Which are you most excited about? Pergunta 
TT Answer Resposta 
Here's a great collection of ideas Sugestão 
Forza 4 is the best racing game of this generation 

Expressividade 

Adoro RT, 
Interação, 

Institucional, 
Produto, 
Serviço 

Elogio, Resposta, 
Parceria, Usos, 

Steve Jobs, 
Feliz..., Chat, 

Vídeo 

373 23,31 16 16,8 
Thanks for the compliment this week, Meg.  Agradecimento 
see future possibilities + share stories.. Compartilhe 
Steve Jobs, 1955-2011: "a true visionary"  Condolências 
VIDEO: This #Forza4 trailer gives us chills Emoção 

TOTAL         1.91
6  20,16 95 100 
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FONTE: Autora, 2011 
 

De acordo com os dados da tabela 34 acima pode-se perceber que o @Microsoft em 

janeiro e outubro teve como maior responsável por número de TTs a categoria Declarativa, 

em média 30% do total de TTs, com 39 e 607 RTs em janeiro e 30 e 629 RTs em outubro. 

A categoria Diretiva nos dois meses também tiveram números de TTs parecidos, 30 TTs e 

438 RTs em janeiro e 24 TTs e 524 RTs, em outubro. A categoria Diretiva em outubro teve 

uma média mais alta de RTs por TTs (21,83%) e em janeiro a Declarativa foi mais 

eficiente, 15,56% de RTs por TTs.  

Nos dois meses a categoria Compromissiva foi a menos tuitada pelo perfil, 8 vezes 

com 80 RTs em janeiro, e 6 vezes com 124 RTs em outubro. A categoria Assertividade é a 

que aprosentou menor média de RTs por TTs nos dois meses analisados, 11,65% em 

janeiro e 15,06% em outubro. Expressividade foi uma categoria mediana, não se 

destacando nem positiva ou negativamente em relação a número de TTs. Porém, foi a mais 

relevante quando diz respeito ao sentimento dos seguidores em relação a empresa, uma vez 

que nessa categoria a timeline do perfil é recheada de TTs com elogios aos produtos e 

serviços da empresa que são retuitados pelo perfil. Ou seja, é nessa categoria que o perfil 

@Microsoft divulga menções espontâneas de elogios à marca por parte de seus seguidores. 

Esse tipo de TT não recebe muitos RTs de seguidores, mas são fundamentais para observar 

em que fase do constructo de lealdade o seguidor se encontra, e nesse caso é possível 

afirmar, sem generalizar que muitos são leais a marca, ao perfil e ao Twitter.  
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Tabela 35: Análise Lexical e Sinática - Perfil: @Microsoft – Janeiro e outubro de 2011 
 

MICROSOFT Verbos Adjetivos Substantivo Palavras - instrumento Total 
Frequência 167 104 387 110 768 
% em relação ao número de 
vocábulos 21,74% 13,54% 50,39% 14,32% 1 
Ocorrências 458 204 811 968 2.441 
O/V 2,74 1,96 2,10 8.,8 3,18 

  Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras 
Frequên
cia   

  to be 66 new 28 video 42 The 119   
  will, would 23 more 12 RT 35 a 79   
  Get, got 17 keynote 9 Microsoft 25 and 66   
  had, has 14 great 7 Kinect 16 to 66   
  Watch 12 available 6 Windows 14 for 45   
  can, could 10 first 6 Xbox 13 with 45   
  did, do 9 cool 5 TODAY 11 on 40   
  come 7 awesome 4 CES 10 in 37   

  Enter 7 booth 4 
Big Box of 
Awesome 9 of 37   

  look 7 free 4 Trivia 9 at 35   
 
FONTE: Autora, 2011 

 

A análise lexical e sintática do perfil @Microsoft demonstra um vocabulário diverso 

e com um baixo número de repetições por vocábulo, como mostra a tabela 35 acima. Em 

um universo de 199 TTs e 2.441 palavras, o índice de ocorrências por vocábulo é de 

somente 3,18%.  

Composto em sua maioria por substantivos, o nome da empresa, Microsoft, e seu 

principal produto, Windows, se repetem 39 vezes de um total de 811 ocorrências. Os 

verbos chamam atenção porque indicam frases de ação para o seguidor, como pegue, faça, 

assista, venha, olhe e por outro lado demonstram o que a empresa fez ou fará como 

fizemos, pegamos, iremos.  

A grande repetição do verbo ser/estar não é de grande relevância, pois não indica 

ação nem por parte do seguidor e nem na empresa, assim como as palavras instrumentos, 

que no caso do Twitter são fundamentais, uma vez que símbolos como +, - e ≠ são 

utilizados para formar a frase sem utilizaçãoo da palavra completa devido a limitação no 

uso de caracteres, que é a característica primeira da ferramenta.  
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@Microsoftbrasil 

 

 

O perfil @microsoftbrasil tinha 10.736 mil seguidores em janeiro e 21.289 em outubro 

de 2011. Em janeiro tuitou 173 vezes, 5,5 TTs por dia em média e recebeu 1.431 RTs no mês, 

ou seja, 46,16 RTs por dia. Foram identificados 483 seguidores que retuitaram 938 vezes em 

janeiro e 391 em outubro, responsáveis por 570 RTs. Não foram identificados replies ou 

diálogos entre seguidores e perfil em nenhum dos dois meses analisados.  
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Tabela 36: Categorias de Análise Perfil: @Microsoftbrasil– Janeiro e outubro de 2011 
 

MICROSOFT BRASIL - JANEIRO 

TWEET Categoria Componentes Grupo Aspecto RTs Média TTs % 

A CPU é o item que mais consome energia em um  

Assertivo 

Constatação 
Institucional, 
Evento, RT, 

Produto, 
Serviço 

Concurso, 
Palestra, Dicas, 

Panorama, 
Notícia, 

Responsabilidade 
Social, Usos, 

Vídeo, Debate 

408 6,18 66 38,15% 

Ferramentas do Azure para PHP simplificam processamento  Descrição 
Uma das práticas na Microsoft é utilizar a função Sleep  Dicas 
Veja o Hulu.com por exemplo. ^RF Explicação 
Microsoft estará presente no encontro anual do Fórum 
Econômico Mundial Informa 

Tá a fim de ganhar um Xbox 360? Participe da... 
Compromissivo 

Condição 
RT Promoção, 

Evento 109 7,27 15 8,67% 
O Mayor definitivo ganha um Windows 7 Steve Ballmer! Promessa 
Disponível em 40 países e em 41 línguas. #crm2011 

Declarativo 

Disponível 

Produto, RT, 
Institucional, 

Evento, 
Produto 

Projeto, 
Responsabilidade 
Social, Palestra, 
Assessoria de 

Imprensa, 
Estudo, Vídeo, 

Download, 
Parceria, 

Resultados 

342 10,36 33 19,08% 

É hoje a palestra "Criando jogos para iPhone/iPad utilizando  Divulgação 
Microsoft analisa as estratégias de cloud e a sua influência nos  Estudo 
Avatar Kinect anunciado oficialmente.  Lançamento 
Microsoft e Samsung se unem para trazer ao presente, 
tecnologia do futuro Parceria 

Sucesso puro: Windows 7 chega à marca de 300 milhões de 
licenças vendidas Resultados 

Microsoft convoca jovens brasileiros para Copa do Mundo da  

Diretivo 

Convite 
Evento, RT, 
Institucional, 

Evento, 
Produto, 
Serviço 

Concurso, 
Promoção, 

Evento, Notícias, 
Debate, Palestra, 

Parceiro, 
Download, 

Vídeo 

508 9,41 54 31,21% 

Assista ao Steve Ballmer às 0h30, ao vivo, na CES 2011  Ordem 

Novos temas para um novo ano http://bit.ly/eSxtKW Sugestão 

@ealecrim Obrigado! 
Expressivo 

Agradecimento Interação, 
RT 

Resposta, 
Condolências 64 12,80 5 2,89% 

teremos 1 minuto de silêncio em memória das vítimas das  Condolências 
TOTAL         1431  8,27 173 100% 

MICROSOFT BRASIL -OUTUBRO 

Tweet Categorias Componentes Grupos Aspectos RTs Média TTs % 

Atingimos a meta!!! 
Assertividade 

Constatação Institucional, 
Produto, 
Serviço 

Responsabilidade 
Social, Vídeo, 
Blog, Dicas, 

Usos 

227 20.64 11 13.415% Veja o que mudou na tecnologia e no mundo dos negócios  Descrição 

Saiba como se defender dessa ameaça em... Dicas 

Microsoft participa do Teleton 2011 

Declaração 

Divulgação 
Institucional, 

Evento, 
Produto, 
Serviço 

Assessoria de 
Imprensa, site, 

Responsabilidade 
Social, Notícia, 
Blog, Parceiro, 
Preço, Carreira, 

Promoção 

690 13.27 52 63.415% 

Grupo de trabalho lança primeira especificação do protocolo 
aberto 

Lançamento 

Junte-se a nós na campanha beneficente  
Diretivo 

Convite Institucional, 
Produto, 
Serviço 

Responsabilidade 
Social, 

Download, 
Carreiras, Vídeo 

138 12.55 11 13.415% Baixe o novo #SQL2012 Developer Training Kit em Ordem 

Se quiser doar R$ 10, ligue para 0500 12345 10.  Sugestão 

Obrigado, Brasil!  

Expressividade 

Agradeciemtno 
Institucional, 

Evento, 
Produto, 

Serviço, RT 

Obrigado, 
Aquisição, 

Responsabilidade 
Social, Notícia, 
Produto, Steve 

Jobs 

258 32.25 8 9.756% Microsoft Brasil celebra 20 mil seguidores com campanha 
beneficente Celebração 

Steve Jobs, 1955-2011: "a true visionary"  
Condolencias 

TOTAL         1313 16,01  82 100% 
 
FONTE: Autora, 2011 
 

De acordo com a tabela 36 acima o @MicrosoftBrasil diminuiu quase metade de 

número de TTs de um mês para o outro. O número de RTs, entretanto foi pouco afetado, 

1.431 em janeiro e 1.313 em outubro, o que sugere que no que diz respeito a divulgação por 
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RTs o mês de outubro foi mais eficiente. O número de TTs de janeiro se explica pela 

participaçãoo da empresa no evento anual de tecnologia CES, que aconteceu nos EUA, como 

já dito na análise do perfil @Microsoft acima e a Campus Party, outro evento de tecnologia, 

mas que acontece no Brasil. 

Em janeiro a categoria Assertividade foi responsável por 66 TTs, 38% do total de 

posts do perfil. A mais retuitada, porém foi a diretiva que convidou, sugeriu e ordenou 

seguidores a participarem de concursos, palestras e eventos virtuais ligados ao CES. Essa 

dado se confirma quando analisamos a tabela 37 abaixo no que se refere aos verbos mais 

utilizados pelo perfil: participe, veja, pode, saber, está, além dos substantivos que relembram 

o nome da empresa e do principal produto, Microsoft e Windows 84 vezes e CampusParty 

que aparece 12 vezes.  

Em outubro o @MicrosoftBrasil participou ativamente da campanha beneficente 

Teleton 2011 e seus posts focaram muito este evento, no sentido de divulgá-lo, divulgar a 

participação da empresa, pedidos de contribuição, além do Twitter ter sido utilizado como 

ferramenta para envolver os seguidores com as outras mídias sociais da empresa no Brasil. A 

categoria Declarativa, na qual se encontra o componente divulgação foi responsável por 63% 

dos TTs, 52 e 690 RTs. A categoria Expressividade, apesar de ter o menor númenro de TTs 

foi a que apresentou melhor média de TT por RT, 32,25%, com TTs de agradecimento pela 

participação na campanha citada e referência ao falecimento de Steve Jobs.  

Os dados apontam que os seguidores da @microsoftbrasil se interessam por 

declarações corporativas que tenham a consonância com atitudes de responsabilidade social. 

Por outro lado os seguidores também estão abertos a TTs diretivos que os oriente a ação.  
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Tabela 37: Análise Lexical e Sintática - Perfil: @Microsoftbrasil – Janeiro e outubro de 2011 
 

MICROSOFT BRASIL Verbos Adjetivos Substantivo Palavras - instrumento Total 
Frequência 170 104 440 91 805 
% em relação ao número de 
vocábulos 21,12% 12,92% 54,66% 11,30% 100% 
Ocorrências 505 202 1.051 1.273 3.031 
O/V 2,97 1,94 2,39 13,99 3,77 
  Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência   
  é 41 Nova 15 Windows 45 da, das, de 275   
  está 26 mais 10 Microsoft 42 a, o (s) 253   
  Saber, saiba 16 brasileira 9 palestra 23 na 119   
  criação 15 disponíveis 9 Kinect 21 para 74   
  Participa (e) 15 primeira 8 Brasil 16 e 71   
  tem 14 novidades 7 Xbox 360 16 em 63   
  Veja 14 próxima 5 jogos 15 com 35   
  ganha 12 digital 4 JAFL subs 14 que 34   
  pode 11 Grande 4 tecnologia 14 um 34   
  chega 10 mil 4 Campus Party 12 à, ao 31   

 
Fonte: autora, 2011 

 

Nos dois meses analisados do perfil @MicrosoftBrasil têm-se 255 TTs, 2774 RTs, 805 

palavras e 3.031 ocorrências. Esses dados apontam para um vocabulário diversificado do 

perfil, a exceção das palavras-instrumentos, como artigos, proeposições, pronomes e etc. Essa 

marca no entanto é considerada normal em discursos (Bardin, 2010). A tabela 37 nos mostra 

que o número de adjetivos utilizados é baixo, assim como sua frequência, apontando que as 

repetições dessa classe de palavras não é recorrente.  

Resgatando-se o que foi dito na análise categorial acima, a repetição de certas palavras 

confirmam o discurso do @MicrosoftBrasil mais voltado para a categoria Declarativa, em 

especial a divulgação, tanto de produtos quanto eventos: novas, novidades, disponível, 

Windows, Microsoft, Kinect, XBOX 360, Campus Party e palestra, e Diretiva: participe, veja, 

está, saibam saber. 

 

 

@Windows 

 

 

O perfil @windows é o que possui as maiores médias de TTs e RTs de todas as 

empresas pesquisadas. Eram 109.587 seguidores em janeiro e 369.123 em outubro.  

Em janeiro, apesar do perfil ter tuitado mais de 500 vezes, só foi possível analisar 113 

TTs e 959 RTs por conta de uma limitação da ferramenta Twitter, que para de disponibilizar 



 

  

148 

dados quando o perfil ultrapassa um certo número de posts. Este sendo o caso do @Windows, 

a pesquisa só coletou dados correspondentes a 8 dias do mês de janeiro. Ainda assim foi 

possível estabelecer comparações com os outros perfis da empresa e das outras pesquisadas 

devido ao alto índice de utilização do Twitter pelo @Windows.  

Em outubro foram 184 TTs e 4.539 RTs, uma média de 5,9 TTs e 146 RTs por dia. 

Em janeiro foram identificados 285 seguidores que retuitaram 493 vezes e em outubro foram 

897 seguidores para 1.742 RTs. Em relação aos diálogos, foram registrados 38 em janeiro e 

42 em outubro. Os diálogos em sua maioria são seguidores que fazem perguntas técnicas a 

respeito do produto, dúvidas de instalação, compatibilidade e atualizações. Outros pedem para 

que o @Windows siga seus perfis e finalmente seguidores felizes com o produto fazem 

elogios espontâneos sobre o produto e a empresa. O @Windows é o perfil que mais recebe 

TTs espontâneos de elogio e declarações de lealdade a marca.  
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Tabela 38: Categorias de Análise- Perfil: @Windows – Janeiro e outubro de 2011 
 

WINDOWS JANEIRO 
TWEET Categoria Componente Grupo Aspecto RTs Média TTs % 
Windows Live Mail makes managing multiple 
email accounts so much easier 

Assertivo 
Constatação Produto/Serviço, 

Institucional, 
Interatividade, 

RT 

Usos do produto, 
Vídeo, Notícia, 
Vendas, Dicas, 

Promoção, Fotos, 
Parceiro, Help Desk 

327 11,28 29 25,22
% How to turn your notebook into a multi-media Dicas 

Here’s some help Explicação 
 Here are the best free game downloads, 

Declaração 

Disponível 
Produto/Serviço, 

RT, 
Interatividade 

Promoção, Produto, 
Parceria, Diálogo 96 12 8 6,96% 

RT @WindowsGamer Win 7 on a DIY 60"  Divulgação 
Tyco Electronics Announces New Elo Touch  Lançamento 
do you plan on replacing your Tablet  Pergunta 
I see you. Do you see me? Let’s video chat!  

Diretivo 

Convite Produto/Serviço, 
Interatividade, 
Institucional, 
Evento, RT 

Uso de produto, 
Diálogo, Promoção, 

Parceria, Trivia, 
Interação, Blog 

437 8,74 50 43,48
% 

Get that voice ready! Learn how to display song  Ordem 
Hello Scout! Help me pick out a new PC  Pedido 
Is the feedback specific to OneNote or Windows  Pergunta 
This thing rocks!  

Expressividade 
Adoro Produto/Serviço, 

Interatividade, 
RT 

Promoção, Vídeo, 
Agradecimento, 

Elogio 
99 3,81 26 22,61

% RT if you think this video is freakin' cool! Compartilhe 
Thank you for the shout-out!  Agradecimento 
TOTAL         959 8,48 113  100% 

WINDOW 
Tweet Categorias Componentes Grupos Aspectos RTs Média TTs % 

Then and Now: What 10 Years with XP Looks  

Assertividade 

Constatação 
Institucional, 

Produto, 
Serviço, 
Interação 

Produto, Usos, 
Parceria, 

Propaganda, Vídeo, 
Statement, 

Curiosidade, Link, 
Dicas, Respostas, 

RH 

2036 29,51 69 37,50
% 

10 Ways You Know Your Child Will Grow Up 
to Be a Microsoft Employee  Dica 

Learn what file types are supported by Windows 
Media Center  

Explicação 

Enter the @Bing Stagger-On Role Sweepstakes 
to win a stagger-on role  Compromisso 

Condição Institucional, 
Produto, Serviço 

Concurso, Evento, 
Parceria, Promoção, 

Brindes 
143 17,88 8 4,35% 

Music Blogger @arjanwrites is giving away 5  Promessa 
@Skype is now part of @Microsoft! 

Declaração 

Aquisição 

Produto/Serviço, 
Evento, 

Institucional, 
RT 

Divulgação, Usos, 
Evento Virtual, 

Notícia, Parceria, 
Vídeo, Foto, 

Produto, Estudo, 
Assessoria de 

Imprensa 

507 22,04 23 12,50
% 

Windows 7 has you covered  Disponível 
RT @momblogmag: New Site Provides Browser  Divulgação 
Microsoft Research's project called  Estudo 
Today @IE launched a new website to help you  Lançamento 
.@CollegeCures Teams Up with Microsoft to  Parceria 
Use http://yourbrowsermatters.org to improve 
your online security and stay protected 

Diretiva 

Ordem 
Evento, Produto, 

Serviço, 
Interação, 

Institucional, 
RT 

Divulgação, 
Inscrição, Blog, 

Dicas, Usos, Evento 
Virtual, Resposta, 
Download, Trivia, 

concurso, 
Propaganda, 

Produto 

1292 20,19 64 34,78
% 

Join us tomorrow, 12-1pm PST, for our  Convite 
@vipuldusad its available right here :)  Resposta 
Dress up your PC with this free Halloween theme  Sugestão 
What was the code name for Windows 95?  Pergunta 
Use Windows 7, @Xbox, and @WindowsPhone  Sugestão 
Love the @TokyoPoliceClub song we used in  

Expressividade 

Adora 

Produto/Serviço, 
Institucional, 

Evento, 
Interação, RT 

Propaganda, Vídeo, 
Agradecimento, 

Evento, Resposta, 
Nova Loja, Usos, 

Notícia, 
Congratulações 

421 21,05 20 10,87
% 

Thanks everyone for joining!  Agradecimento 
We're excited 4 the Seattle grand opening today  Animação 
Enjoy beautiful Nordic landscapes with this  Aprecie 
Celebrate #ChocolateWeek with this Windows 7  Celebração 
RT @Microsoft: Steve Jobs, 1955-2011 Condolências 
Congrats @Shwoodshop!  Congratulações 

TOTAL         4399 23,9  184 100%  

 
FONTE: Autora, 2011 

 
Analisando a tabela 38 acima, percebe-se que a categoria assertividade apresenta 

maior número uma média de 11,28 RTs por TTs, indicando o interesse do seguidor por dicas 
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e explicações de funcionamento dos produtos. Em seguida a categoria Diretiva com 50 TTs e 

437 RTs, inclui os componentes, ordem, convite e sugestão indicam o que a empresa quer. De 

acordo com os dados apresentados, pode-se dizer que o perfil se propõe a falar o máximo 

possível sobre todas as características do produto e direcionar o seguidor a ação, seja conferir  

usos, vídeos de tutoriais, atualizações e etc. E o número de RTs confirma que o seguidor lê os 

TTs, gosta e compartilha com seu grupo de seguidores. 

Em outubro detectou-se o maior número de RTs de todas as empresas analisadas, 4399 

para 184 TTs. Novamente  a categoria assertividade aparece com o maior número de TTs, 69 

e RTs, 2036 e a categoria diretiva aparece em segundo lugar com 64 TTs e 1292 RTs.  

 
Tabela 39: Análise Lexical e Sintática Perfil: @Windows – Janeiro e outubro de 2011 
 

WINDOWS Verbos Adjetivos Substantivo Palavras - instrumento Total 
Frequência 240 120 390 261 1.011 
% em relação ao número de 
vocábulos 23,74% 11,87% 38,58% 25,82% 100% 
Ocorrências 803 280 914 1.962 3.959 
O/V 3,35 2,33 2,34 7,52 3,92 
  Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência Palavras Frequência   
  To	  be	   89	   new	   25	   Windows	   116	   to	   119	     
  Use	   33	   great	   12	   PC	   30	   the	   114	     
  Did,	  do	   29	   cool	   9	   theme	   16	   your	   93	     
  Had	   28	   favorite	   8	   RT	   16	   you	   74	     
  Made,	  make	   23	   free	   8	   Microsoft	   14	   a	   73	     
  Chat	   21	   fun	   8	   Question	   12	   for	   66	     
  Get,	  got	   17	   more	   8	   week	   12	   with	   64	     
  Learn	   15	   nice	   8	   desktop	   11	   and	   49	     
  Know	   13	   last	   7	   Today	   11	   the	   45	     
  Can	   13	   Next	   7	   file	   10	   in	   43	     

 
Fonte: autora, 2011 

 

A análise dos dados lexicais e sintáticos na tabela 39 acima confirmam a interpretação 

das categorias acima quando se observam os verbos mais empregados pelo perfil, que no 

imperativo indicam ordem: use, faça (do e make), pegue, aprenda, saiba. Além dos 

substantivos com maior ocorrência serem o próprio nome do produto: Windows e onde ele é 

utilizado: PC e a marca Microsoft. Os adjetivos novo e ótimo são os que mais se repetem, 

sugerindo dicas em relação a produtos. 
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4.2.2 Considerações Finais da Pesquisa Exploratória 

 

 

Após a análise de conteúdo realizada nas quatro empresa percebeu-se que a média de 

RTs por TTs é um indicativo relevante, no que diz respeito a quais categorias mais interessam 

os seguidores. Percebeu-se também que não só o conteúdo dos tuítes são importantes, como o 

são também a maneira pela qual a empresa formula seu discurso. Percebe-se que divulgando, 

ou orientando o seguidor a ação, os elementos afetivos estão presentes de maneira 

significativa nas mensagens, tanto no sentido de gostar do produto, quanto em tuítes de 

responsabilidade social. 

A empresa Google possui o perfil, @google, com o maior número de seguidores, 

3.823.287 e o maior número de RTs, 13,571, porém, não detém a média de RTs por TTs mais 

eficiente. Este índice se apresenta no perfil @googlemobile com 82,7.  

 Os dados sugerem que o plano de comunicação do @google é tuitar de maneira 

Diretiva, ou seja, o foco do perfil é tentar orientar o seguidor a ação. Percebe-se, no entanto 

que o seguidor busca na timeline dados sobre a empresa, seja sobre produtos ou projetos 

sociais, o que reforça a percepção da ferramenta ser de caráter informacional.  

Um exemplo desta constatação são os dois TTs que se seguem: (1) We hope 

@speak2tweet helps people hear from the voices of Egypt http://goo.gl/5yUGR (Nós 

esperamos que o @speak2tweet ajudem as pessoas a ouvirem as vozes do Egito). Esse TT 

recebeu mais de 100 RTs dos seguidores, possui informação institucional sobre 

responsabilidade social da empresa e elementos afetivos. Este outro TT por exemplo: In 

@americanway, director Kevin Macdonald on "chance & serendipity" in editing "Life 

in a Day" http://goo.gl/hhU8t (cc @youtube) (Em @americanway, o director Kevin 

Macdonald em “coincidência e destino” editando “Vida em um dia” http://goo.gl/hhU8t (cc 

@youtube), recebeu apenas 26 RTs, não apresenta nem informações sobre a empresa ou 

elementos afetivos. 

Em outubro o @google parece perceber essa tendência de interesse do seguidor, 

diminuindo os TTs Diretivos e aumentando os Declarativos e Assertivos, além de acrescentar 

o Compromissivo oferecendo promoções aos seguidores. A média geral de RTs por TTs em 

outubro ficou entre 62 e 82 sendo que a categoria Expressividade exibiu a maior média, por 

conta dos falecimentos de Steve Jobs e Dennis Ritchie, TTs que receberam mais de 100 RTs 

cada um. Esse fato reforça a afirmação sobre o caráter volátil dessa categoria. 
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O perfil @googlebrasil não parece ter uma estratégia de comunicação com seu público 

claramente definida. Seus TTs são em número insuficiente para que se possa identificar um 

padrão ou objetivo no que diz respeito a se relacionar com seguidores nas redes sociais. 

Dentre os perfis analisados do Google, o @googlebrasil é o que produz menos TTs e RTs de 

seguidores. 

Analisando os dados coletados do perfil @googlemobile, percebe-se que o perfil tuíta 

em pequena quantidade e seu objetivo é a divulgação de uma modalidade de produtos da 

empresa Google. No que diz respeito aos assuntos abordados, a menção a produtos é a 

maioria e seus aspectos giram em torno de seus usos e características. Os tuítes estão na 

categoria Declarativa e Diretiva em sua maioria, 24 TTs nos dois meses analisados, são a 

respeito dos produtos da empresa Google para a versão mobile. No entanto, apesar do baixo 

número de TTs o número de RTs é alto.  

Percebe-se forte presença de informação, porém em relação aos elementos afetivos o 

TT a seguir é o único nos dois meses analisados que o apresenta: Love Google Maps for 

mobile? Vote it the "Best Mobile Application" at the Crunchies: http://goo.gl/QWhZ7 

(Adora o Google Maps para cellular? Vete no “Melhor aplicativo para cellular” no 

Crunchies), com 76 RTs, percebe-se que o número de RTs é alto quando há informação e 

afetividade. TTs como Ready to use your existing phone number with Google Voice? Now 

you can with Number Porting: http://goo.gl/6Mtmt (via @googlevoice) (Pronto para usar 

seu número de cellular com o Google Voice? Agora você pode com o Number Porting), 

recebem mais de 100 RTs e possui elementos de informação e orientação a ação. Mostrando 

que um perfil de produto é mais eficiente com mensagens diretivas, pois o cliente já possui o 

produto e busca no perfil informacões para melhorar sua experiência com o celular. 

A Intel é uma empresa que tem no aspecto de responsabilidade social um foco tão 

relevante quanto na divulgação de seus produtos. Essa tendência pode ser entendida pelo fato 

de que os cliente não compram o produto em si, mas como parte de um equipamento. Dessa 

maneira, seria mais difícil para a empresa se comunicar com o cliente em nível afetivo, uma 

vez que apesar de ser um produto concreto, ele não chega ao consumidor em um pacote 

tradicional.  

É crucial que a empresa, portanto se comunique tanto com as montadoras de hardware, 

quanto com os consumidores, para que eles peçam o produto no seu equipamento, quando vão 

às lojas. Ou seja, a Intel precisa, mais que as outras empresas desenvolver a imagem de uma 

empresa que é mais que uma produtora de chips de qualidade. Ela precisa ser uma empresa na 
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qual o cliente enxerga características humanizadas para que seja possível estabelecer um 

vínculo. Como por exemplo no caso deste TT: Intel + will.i.am = marriage of tech & 

entertainment to create ultimate experience www.intel.com/newsroom/will #intel 

#visuallife (Intel+will.i.am= casamento da tecnologia & entretenimento para criar 

experiências vitais). 

 A empresa tem um perfil de investimento em pesquisa para novos produtos e projetos 

nas áreas de responsabilidade social, concursos, como por exemplo, eleger a pessoa com a 

ideia mais inovadora em tecnologia e investir no projeto. O perfil de notícias da Intel, 

@intelnews, tem predominância de TTs da categoria Declarativa, que focam neste aspecto 

institucional da empresa, estratégia eficiente quando se examina o alto índice de RTs para 

esse tipo de TT. Notícias sobre relatórios de desempenho financeiro também são divulgados e 

geram grande interesse, uma vez que são altamente retuitados por seguidores. 

O perfil @IntelBrasil apresentou evidências significativas no que diz respeito a 

questão da lealdade. Apesar de apresentar uma média geral de RTs por TTs, 3,81, observa-se 

que quando a interação acontece por meio de diálogos, o número de RTs é baixo. Os 

seguidores interagiram ativamente com o perfil, respondendo a perguntas, fazendo elogios 

espontâneos: @intelbrasil Mt bom esse test drive #MundoIntel; @intelbrasil Acabo de 

comprar um macbook com core i7. Impressionantemente rápido o computador 

#IntelAjuda; @intelbrasil tinha 9 anos quando ganhei um 486 só lembro disso xD; 

@intelbrasil meu primeiro PC foi um i386, ganhei quando tinha 10 anos! 

#diadascrianças 

No perfil @intel houve interação, mas não iniciada pela empresa e sim por respostas 

de seguidores aos TTs da empresa. Não se considerou a intereção como positiva, uma vez que 

uma das respostas recebidas pelo perfil foi de uma seguidora que sentiu falta da inclusão de 

mulheres em um dos TTs da empresa e o segundo outra seguidora pedindo a assinatura do 

perfil em um abaixo assinado.  

Mesmo não sendo interações claramente positivas, como as do @intelbrasil, o perfil 

confirma a potencialidade do Twitter em promover contato direto com o cliente. O contraste 

entre o resultados dos dois perfis da mesma empresa sugere que a questão da lealdade 

também se dá em relação a maneira pela qual como o perfil se dirige ao seu público. O 

elemento informativo está muito presente nos TTs da empresa, porém os afetivos são mais 

raros. 



 

  

154 

A IBM é uma empresa mais voltada ao mercado B2B. Nesse caso a promoçãoo da 

lealdade não é diferente, uma vez que o relacionamento é um aspecto fundamental para a 

realização das vendas. Nesse mercado a confiança do comprador se dá na empresa, mas 

também em relação a pessoa que é seu contato. No Twitter o relacionamento pessoal não 

necessariamente acontece por meio dos perfis corporativos, mas ele é presente como canal de 

comunicação entre clientes e empresa.  

O perfil @IBMbrasil confirma a afirmação acima em um caso em que um seguidor 

pergunta se um determinado evento será transmitido virtualmente. Esse tipo de interação 

sugere que o seguidor conhece a empresa, sabe que ela divulga vídeos de eventos virtuais e 

quer assistir ou voltar a assistir. Não é possível afimar com certeza que é um cliente fazendo 

uma  “recompra” mas pode ser considerado um indício de tal comportamento.  

Em relação ao modo como o seguidor/cliente é tratado, também fica claro nas outras 

interações ocorridas com o perfil que o seguidor utiliza o Twitter para contato com a empresa 

e faz isso não só para elogios, mas para fazer críticas: @ibmbrasil Uma critica. Como é 

difícil o atendimento dos canais IBM para com as revendas. Estou tentando comprar um 

software já faz 4 meses. Não foi registrado uma resposta por parte da empresa, mas esse TT 

é uma evidência de que o seguidor do Mercado B2B também utiliza o Twitter para se 

comunicar com a empresa, e portanto deve receber atenção. 

O perfil @IBMsoftware tem predominância de TTs na categoria Declarativa. A média 

de RTs no @IBMSoftware foi baixa nos dois meses analisados, em todas as categorias 

analisadas. Não há registro de interação ou reply deseguidores, mas sim um RT do próprio 

perfil de um seguidor que fez um podcast sobre porque adora a IBM: Why I love IBM: 

Memoirs from the son of an IBMer/ via @floyduk:http://ow.ly/3L2FO #ibm100 (Porque 

eu amo a IBM: Memórias do filho de um IBMer/ via….). À exceção deste TT, o restante é 

predominantemente informativo. Os elementos de afetividade são raros ou inexistentes.  

O perfil @IBMNews apresentou uma média de RTs por TT mais alta, porém o que se 

observou no @IBMSoftware se repete. São TTs informativos e com baixo registro de 

elementos de afetividade. 

Os dados mostram que o Twitter, no caso da IBM tem potencial para a promoção de 

leladade, uma vez que o @IBMbrasil apresenta interação com clientes e o @IBMNews altos 

índices de RTs, para poucos TTs. Ou seja, há interesse dos seguidores, porém os dois perfis 

parecem não receberem ênfase por parte da empresa para investir na comunicação da empresa 

por meio desta ferramenta, mesmo com dados que evidenciam sua eficiência. O IBMsoftware 
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por outro lado recebe o menor número de RTs, porém é o mais tuitado pela empresa. Poderia 

se dizer que a empresa não percebeu esse padrão, ou não tem interesse em investir na 

ferramenta.  

De todas as empresas analisadas a Microsoft é a que melhor exemplifica a eficiência 

do Twitter na promoção de lealdade. No que tange a diálogos os perfis da empresa Microsoft 

são o melhor exemplo de que a interação é possível, bem como é possível identificar lealdade 

nos clientes/seguidores.  

No perfil @Microsoft, os TTs são predominantemente Declarativos, com elementos 

informativos e afetivos: If you were a Microsoft product, which one would you be? 

@Bing? @Xbox Kinect? @Office? or maybe @WindowsPhone 7? (Se você fosse um 

produto da Microsoft, qual você seria? @Bing? @Xbox? @Kinect? Ou talvez 

@WindowsPhone 7?). Esse TT fala dos produtos e incentiva uma ligação humanizada com os 

mesmos, ou seja, o perfil sugere que seus produtos têm personalidade e portanto o seguidor se 

identificaria com algum deles. Esse TT: The @Office team releases 165 FREE new 

PowerPoint templates, complete with instructions. Have at ‘em! http://bit.ly/fYiJvJ (A 

equipe do @Office lança 165 novos templates do PowerPoint de graça, completes e com 

instruções. Usem-nas) anuncia novas funcionalidades do produto e incentiva os seguidores a 

utilizá-las.  

No que diz respeito a interação os seguidores tuítam espontaneamente sobre suas 

ações e sentimentos em relação a empresa, além de fazerem perguntas: @Microsoft Outlook 

is by far my favorite @Office program. Follow-up Flags preserve my sanity! 

(@Microsoft Outlook é de longe meu programa @Office favorite. Seguir preserva minha 

sanidade); OK, I am on board the Delta geek shuttle. Next stop Vegas! #CES #Microsoft 

(Ok, Estou no ônibus para nerds da Delta. Próxima parade Vegas! #CES #Microsoft.; Where 

can I find video of Xbox Avatar Kinect featured in @Microsoft CEO Ballmer #CES 

keynote? #SecondLifeKiller (Onde posso encontrar o video do Xbox Avatar Kinect 

apresentado na @Microsoft CEO Ballmer #CES keynote?	  #SecondLikeKiller). 	  

O perfil @Microsoftbrasil não apresenta um padrão para seus TTs e sim os 

programam de acordo com o contexto dos acontecimentos sociais, politicos, econômicos e 

principalmente da área de tecnologia. Isso faz com que categorias que recebem mais TTs não 

necessariamente sejam as mais eficientes em relação a RTs. Porém os elementos 

informacionais e afetivos estão sempre presentes: Próxima versão do Windows irá rodar 

em arquitetura SoC http://bit.ly/flSywx; Gosta de desafios? Participe do APPs Windows 
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7 Contest. Crie aplicativos e concorra a 1 netbook+Windows7 Steve Ballmer 

http://bit.ly/gaMjII; A gente inova, você transforma. Esse é nosso slogan. Vamos todos 

juntos transformar a vida das crianças da AACD. Doe no http://www.teleton.org.br/ 

O perfil @Windows apresentou 80 TTs de interações iniciados pelos seguidores. Em 

sua maioria foram perguntas de suporte técnico em relação a produtos já adquiridos ou 

pedidos de sugestões para compra de novos equipamentos.  

Notou-se que o perfil é o mais elogiado espontaneamente, com seguidores/clientes 

felizes com seu novo produto, ou com a atualização: @Windows I participated Windows 

Live Mesh beta and Loved it!! Sure to be using it on day-to-day file syncing (@Windows 

Eu participei do Windows Live Mesh Beta e Adorei! Com certeza vou usá-lo diariamente 

para sincronização de arquivos); e recebeu como resposta: @BrenoCIS Thank you for the 

shout-out Breno! Glad to hear that you're loving Windows Live Mesh. ^JAS 

(@BrenoCIS Obrigado pelo “grito” Breno! Ficamos felizes em saber que você está adorando 

o Windows Live Mesh).  

O que se observa no @Windows é que mesmo que o TT do seguidor seja espontâneo, 

dificilmente ele fica sem alguma resposta. Pela análise dos dados, fica clara a preocupaçnao 

do perfil em demonstrar sua atenção com o seguidor, ouvi-lo, ajuda-lo ou mesmo se 

desculpar. Ou seja, de todos os perfis analisados o @Windows comprova tanto pela interação 

quanto pelo alto número de RTs o potencial de promover lealdade nos clientes/seguidores. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa analisou o campo das mídias sociais, da interação, do 

relacionamento de marketing e da lealdade, definida como o apego ou profundo 

comprometimento a um produto, serviço, marca ou organização. Dessa maneira foi possível 

desenvolver um constructo teórico e as hipóteses que guiaram as pesquisas quantitativa e 

qualitativa. 

Com o objetivo de verificar se o Twitter promove lealdade do cliente para com a 

empresa, investigou-se ambas as perspectivas: a do cliente em relação aos seus usos e 

sentimentos para com o Twitter, por meio de uma survey, cuja amostra reuniu 357 

questionários. Os dados dessa pesquisa quantitativa gerou um modelo empírico que explicasse 

os aspectos do público seguidor e usuário da ferramenta.  

Por outro lado, investigou-se de que maneira as empresas utilizam o Twitter para 

auxiliar na promoção da lealdade dos clientes em relação às suas marcas. Para tanto, foi 

realizada a pesquisa qualitativa, com método netnográfico e a análise do conteúdo de 12 

perfis de quatro empresas, por um período de dois meses em 2011. A interpretação dos dados 

foi realizada por categorias temáticas e em relação ao sentido sintático e lexical contido no 

vocabulário dos TTs.  

O constructo teórico, resgatado aqui, apresentou as seguintes hipóteses: a H1 

apresentava a mídia social Twitter, que pressupunha lealdade à mídia Twitter, levando a H2 

que estabelecia que, havendo lealdade ao Twitter haveria lealdade ao perfil de Twitter das 

empresas. A H3a assumia que havendo lealdade ao perfil, haveria lealdade também a 

empresa, dado que a H3b, lealdade a empresa (constructo de Oliver, 1999) existisse: 
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Figura 10: Constructo Teórico 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autora, 2011 

 

A análise da pesquisa quantitativa demonstrou que para existir lealdade o antecedente 

cognitivo não era necessário para os seguidores do Twitter. A análise fatorial apresentou 4 

fatores. O primeiro mostrou a necessidade da presença do comprometimento afetivo, e o 

controle de ação, teorizado por Oliver (1999) e Dick e Basu (1994). O segundo fator indicou a 

relevância que os vínculos sociais representam para os usuários do Twitter.  

O terceiro caracterizou o perfil socioeconômico da amostra. O quarto fator apontou a 

questão do troca social entre os seguidores. Esse fator mostrou que o RT possui alta 

relevância para os usuários. É por meio do RT que o usuário valida o TT e mostra que o 

mesmo é importante o suficiente para ser propagado.  

A análise fatorial ofereceu evidências suficientes para que o estudo prosseguisse no 

sentido de confirmar as hipóteses geradas. Dessa maneira, realizou-se a análise dos dados por 

meio da regressão múltipla. 

A regressão múltipla, por sua vez confirmou as proposições geradas pela análise 

fatorial: 

V25 = - 0,03 + 0,13V3 + 0,15V6 + (-0,12)V13 + 0,13V23 + 0,65V24 

 

A variável independente utulizada,V25, (Eu recomendo o Twitter) resultou na equação 

que organiza as variáveis dependentes.  
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Twitter	  de	  empresas 

H2 

Lealdade a 
empresa 

H3b 
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Verificou-se, portanto a confirmação da lealdade, pelas variáveis que indicam que 

controle de ação: o usuário diz coisas positivas sobre o Twitter, além de afirmar que encoraja 

as pessoas a utilizarem a ferramenta, V24 e V23 respectivamente.  

Confirmou-se também a questão afetiva, pela presença da variável V6 (Participar do 

Twitter têm significado importante para mim).  

Em relação ao vínculo social, a regressão múltipla, por meio da V13, mostrou que a 

sua presença no Twitter é negativa. Ou seja, o usuário busca informações, mas não conselhos 

para resolução de problemas pessoais.  

Dessa maneira gerou-se o modelo empírico abaixo:  

 
 
Figura 13 – Modelo Empírico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autora, 2011 

 

H1: Utilização da mídia social Twitter está associada a lealdade ao Twitter 

H2: Lealdade a mídia social Twitter está associada a lealdade ao perfil de empresas no 

Twitter 

H3: Lealdade ao perfil da empresa no Twitter está associada a lealdade a empresa. 

H4: Antecedentes afetivos estão positivamente associados a controle de ação e antecedentes 

conativos estão negativamente associados a controle de ação. 

H5: Controle de Ação está positivamente associado a lealdade a empresa. 

A pesquisa qualitativa por sua vez demonstrou a importância da informação para a 

promoção de lealdade. Essa afirmação é possível de ser feita porque os dados analisados 
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mostram que os TTs mais eficientes, ou seja, os que geram maior RTs são os Declarativos. É 

por meio desta categoria que os perfis das empresas divulgam suas informações inéditas e do 

dia-a-dia. Os perfis anunciam lançamentos de novos produtos, serviço, cursos, treinamentos, 

vídeos, eventos virtuais, webcasts, livestreams, notícias institucionais a respeito de suas 

vendas, relatórios financeiros, projetos de sustentabilidade e responsabilidade social, 

concursos, eventos, entre outros. Outro aspecto importante a ser destacado é a forma pela qual 

as mensagens são tuitadas, utilizando um discurso informacional, porém afetivo. 

A categoria Diretiva também aparece, indicando a estratégia das empresas em orientar 

o seguidor a ação, uma vez que ele retuíta os posts dos perfis das empresas para seu grupo de 

seguidores. Pode-se dizer, portanto que o conceito de controle de ação está presente na 

comunicação das empresas. 

Por meio da análise qualitativa, foi possível perceber a presença de todos os elementos 

do modelo empírico, porém, por causa da presença massiva da categoria declarativa percebeu-

se a necessidade de trazer o antecedente cognitivo, como elemento informacional de volta ao 

modelo proposto na pesquisa quantitativa, mas ordená-lo diferentemente de como é 

apresentado no constructo teórico.  

 Relacionando-se as informações colhidas na revisão da literatura e nas pesquisas 

quantitativas e qualitativas foi possível sugerir um modelo que explicasse a utilização do 

Twitter na questão da promoção da lealdade dos clientes para com as empresas: 
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Figura 14 – Modelo de Lealdade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autora, 2011 

Dessa maneira apresenta-se as seguintes hipóteses. 

H1: Utilização da mídia social Twitter está associada a lealdade ao Twitter 

H2: Lealdade a mídia social Twitter está associada a lealdade ao perfil de empresas no 

Twitter 

H3: Lealdade ao perfil da empresa no Twitter está associada a lealdade a empresa. 

H4a: Elementos Informacionais estão positivamente associados a controle de ação  

H4b: Elementos afetivos estão positivamente associados a controle de ação  

H4c: Elementos conativos estão negativamente associados a controle de ação. 

H5: Controle de Ação está positivamente associado a lealdade a empresa. 

Considera-se que o modelo de lealdade proposto por essa pesquisa fornece todos os 

elementos conceituais indicados pela teoria, além de uma nova organização conforme os 

dados da pesquisa de campo apontaram. 

Relacionando as análises e interpretações dos dados têm-se que a análise fatorial 

apontou para a presença dos conceitos afetivos e de ação, confirmadas pela regressão múltipla 

e demonstrada pela análise de conteúdo. As mensagens dos perfis mostraram a presença 

relevante da categoria Diretiva, que orienta o seguidor a ação, além do discurso da categoria 

Declarativa ser em grande parte formado por palavras que remetem a emoção e ao afeto, bem 

como mostrou a importância da presença de informações sobre as emprsas.  

Nesse sentido o perfil @windows é o melhor exemplo de que TTs que contém 

informação, afetividade e controle de ação são eficientes no caminho de promover lealdade. 

Seus 80 registros de interação demonstram que oferecer informações de maneira afetiva, além 
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de ativamente participar do canal de comunicação, monitarando, respondendo, não deixando o 

seguidor sem reposta é fundamental e pode leva os seguidores a espontaneamente elogioar a 

empresa, os produtos, os eventos e afirmar suas ações, seja de comprar um novo produto, 

atualizá-lo ou retuitar como pode-se perceber também nos outros perfis analisados.  

A análise fatorial apresentou cargas fatoriais e correlações altas entre as variáveis de 

vínculo social, porém a regressão múltipla mostrou que essa importância, apesar de existir, se 

dá em um sentido negativo para os usuários. Ou seja, para os usuários, o Twitter não é uma 

ferramenta para buscar conselhos pessoais. O que confirma o caráter informacional da mídia 

social como já apontado no início desta seção e explicado pela análise de conteúdo.  

Essa pesquisa se pautou pela importância que as mídias sociais representam tanto na 

vida das pessoas quanto no dia-a-dia das empresas. Blogs e redes sociais são, atualmente, o 

meio de comunicação mais democrático de troca e produção de conteúdo. Como visto no 

subcapítulo de interação, o usuário está na rede tanto para se expressar, quanto para 

acompanhar os acontecimentos da vida de seus contatos. As empresas perceberam nessa 

dinâmica uma maneira de se aproximar de seus clientes, seja somente contando sobre suas 

ações, seja abrindo um canal de contato direto, na qual quanto mais ativa a participaçãoo da 

empresa, maiores as chances de estabelecer relacionamento com o cliente e promover sua 

lealdade. 

Percebeu-se que o Twitter enquanto meio de comunicação tem um caráter de 

propagação de informação, em oposição a outros tipos de mídias, que abrem espaço para 

discussões mais longas. O Twitter, tem por característica ser a mídia da agilidade e da 

rapidez, é a rede que melhor traduz a velocidade dos tempos atuais. O usuário, quando forma 

sua rede social de pessoas ou empresas que vai seguir, o faz de acordo com as questões que 

são de seu interesse, seja profissional ou pessoal. Porém, não é no Twitter que ele procura 

profundidade e sim quantidade, para então decidir o que merece sua atenção.  

  



 

  

163 

6. LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 

As limitações da presente pesquisa estão nos itens que dizem respeito a amostra e ao 

segmento de mercado estudaos.  

A amostra da pesquisa quantitativa foi formada por brasileiros em sua maioria. Esse  é 

um dado limitante, uma vez que estando na internet, o universo de seguidores do Twitter 

contempla pessoas do mundo inteiro. Essa limitação existiu devido a impossibilidade de 

tempo para divulgar a survey realizada em outros países, bem como a barreira das ínumeras 

outras línguas utilizadas na ferramenta pelos seguidores.  

Quanto a questão da divulgação no Brasil, esta foi realizada por meio do envio do 

questionário por e-mail aos contatos da pesquisadora e suas redes sociais, além de um site e 

um tumblr de grande tráfego. Devido a natureza dos meios de divulgação apenas uma parte da 

população foi atingida. Neste caso, pessoas interessadas em questões de relacionamento e 

humor. Essas limitações originaram em uma amostra não probabilística, o que impede a 

generalização dos resultados. Observa-se no entanto, que o perfil do público respondente 

corresponde ao tipo de público que o Twitter divulga como sendo o perfil das pessoas que 

utilizam sua ferramenta. 

No que tange a pesquisa qualitativa a limitação se deu em relação ao segmento de 

mercado estudado. Foram escolhidas as empresas de tecnologia consideradas mais rentáveis e 

inovadoras em suas áreas de atuação. Por conta da quantidade de dados gerados pela 

netnografia é possível estender os resultados para empresas de menor porte, porém não é 

recomendado que o mesmo seja realizado para empresas de outros segmentos. 

Em relação a pesquisas futuras, sugere-se que pesquisadores ampliem o público 

pesquisado para usuários de outras nacionalidades, bem como o segmento de mercado 

analisado. 
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