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Resumo 

O passa-a-palavra eletrónico (e-WOM) é cada vez mais determinante para o sucesso das 

estratégias de marketing das marcas on-line. Nos media sociais, os consumidores têm voz ativa 

e amplamente influente sobre as opiniões de outros consumidores e facilmente são capazes 

de contribuir para a notoriedade de uma marca ou arruinar a sua reputação.  

Por essa razão, os comportamentos de e-WOM têm captado a atenção de académicos e 

gestores. A maioria dos estudos focaliza-se nas suas consequências, mormente, em aferir o 

seu impacto nas transações comerciais e decisões de compra. Pouco se sabe sobre os seus 

antecedentes não transacionais, o que faz deste tema um imperativo do ponto de vista 

académico. Para esta investigação definiram-se três objetivos: 1) testar sete motivações para 

o e-WOM nos media sociais, retiradas da literatura, 2) identificar o perfil dos consumidores 

que se envolvem no e-WOM positivo e não transacional e 3) aferir se o tipo de plataforma 

que utilizam (redes sociais e aplicações de mensagens instantâneas) influencia as suas 

motivações para partilharem conteúdos.   

Definido um modelo conceptual, aplicou-se um inquérito por questionário on-line, ao qual 

responderam 371 inquiridos. Os resultados observados permitiram concluir que, as 

motivações por detrás do e-WOM positivo e não transacional, são: o altruísmo para com as 

marcas, o altruísmo para com outros consumidores e o entretenimento. Quanto ao perfil dos 

consumidores que partilham conteúdos, aferiu-se apenas uma relação significativa entre o e-

WOM e o Instagram, o que significa que estes tendem a utilizar mais essa rede social do que 

os consumidores que não partilham. Em relação às plataformas estudadas, concluiu-se que 

não influenciam a intensidade das motivações dos consumidores para se envolverem no e-

WOM.   

Esta investigação apresenta implicações pertinentes para a gestão, em particular, para as 

marcas interessadas em reforçar as suas propostas de valor, nos media sociais, e em 

incrementar o engagement com as suas publicações, beneficiando do passa-a-palavra voluntário 

e positivo dos consumidores.  

 

Palavras-Chave: e-WOM, media sociais, consumidores, motivações, perfil, conteúdos. 
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Abstract 

The electronic word-of-mouth (e-WOM) is increasingly crucial to the success of online 

brand marketing strategies. In social media, consumers have an active and widely influential 

voice over the opinions of other consumers and are easily able to contribute to a brand's 

prominence or ruin its reputation. 

For this reason, e-WOM behaviors have captured the attention of researchers and 

managers. Most of the studies focus on their consequences, particularly, on measuring their 

impact on business transactions and purchasing decisions. Little is known about its non-

transactional background, which makes this subject an imperative from an academic point 

of view. Three objectives were defined for this research: 1) to test seven e-WOM motivations 

in social media, taken from the literature; 2) to identify the profile of consumers who engage 

in positive and non-transactional e-WOM; and 3) to examine the influence of the type of 

platform (social networks and instant messaging applications) on motivations for sharing 

content. 

After defining a conceptual model, an online survey was applied to 371 respondents. The 

results allowed to conclude that the motivations behind positive and non-transactional e-

WOM are brand altruism, altruism towards other consumers and entertainment. On the 

profile of content-sharing consumers, a significant relationship has been established between 

e-WOM and Instagram, which means that they tend to use that social network more than 

non-content-sharing consumers. It was also concluded that the platforms studied do not 

influence the intensity of consumers' motivations to get involved in e-WOM. 

This research has relevant implications for management, especially, for brands interested 

in reinforcing their value propositions in social media, and in increasing engagement with 

their publications, benefiting from consumers voluntary and positive word-of-mouth.  

 

Keywords: e-WOM, social media, consumers, motivations, profile, content. 
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1. Introdução  

 

1.1. Enquadramento e Atualidade do Tema 

Vivemos na Era da Web 2.0, período em que os conteúdos e aplicações da World Wide 

Web deixaram de ser criados e publicados apenas por web developers e passaram a resultar 

também da colaboração ativa e massificada de todos os utilizadores on-line, que criam, 

modificam, disseminam e consomem informação, interagindo através de múltiplas 

plataformas digitais (Kaplan & Haelein, 2010).  

Entre elas destacam-se os media sociais, contextos privilegiados de produção de conteúdos 

gerados pelo consumidor (Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro, 2012; OCDE, 2007), que no 

início de 2018, detinham mais de 3 mil milhões de utilizadores ativos em todo o mundo (We 

Are Social & Hootsuite, 2018a). 

No imenso ecossistema digital dos media sociais, os consumidores passaram a ser ativos 

dinamizadores de estratégias de marketing e comunicação das marcas (Hanna, Rohm & 

Crittenden, 2011). Esta mudança originou um novo paradigma de comunicação, em que estes 

têm voz ativa e amplamente influente sobre as opiniões e decisões de compra de outros 

consumidores (Mangold & Faulds, 2009). Os media sociais amplificam de tal forma o poder 

do passa-a-palavra eletrónico (e-Word-of-Mouth/e-WOM) que, o mero post de um vídeo de um 

consumidor anónimo, facilmente se pode tornar viral e contribuir para incrementar a 

notoriedade de uma marca ou arruinar a sua reputação (Kietzmann, Hermkens, McCarthy & 

Silvestre, 2011). As marcas vêm-se, assim, relegadas a um papel de subordinação, pois 

deixaram de controlar as informações que circulam sobre si no ciberespaço (Kaplan & 

Haelein, 2010).  

Apesar de não serem mais elementos passivos da comunicação, os consumidores 

apreciam que as marcas interajam e dialoguem com eles, o que abre uma janela de 

oportunidade para as marcas influenciarem aquilo que se diz sobre elas (Mangold & Faulds, 

2009). Uma das estratégias ao seu alcance passa por promover o envolvimento dos 

consumidores nos media sociais, estimulando comportamentos de engagement (van Doorn, 

Lemon, Mittal, Nass, Pick, Pirner & Verhoef, 2010) que as favoreçam, como é o caso do 

passa-a-palavra positivo sobre conteúdos criados pelas marcas, cuja características, fatores 

antecedentes e consequências têm vindo a interpelar a academia e a gestão.  
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1.2. Objetivo e Relevância do Estudo 

Nos últimos anos, os comportamentos de e-WOM dos consumidores têm prendido a 

atenção de teóricos e gestores, devido à crescente importância das conversações consumer-to-

consumer no sucesso das estratégias de marketing das marcas, no canal on-line. Porém, a 

literatura sobre estes comportamentos é ampla, fragmentada e está associada a linhas de 

investigação com múltiplas abordagens teórico-conceptuais, o que dificulta a sua 

compreensão (Chan & Ngai, 2011; Cheung & Thadani, 2012; King, Racherla & Bush, 2014; 

Mishra & Statish, 2016).  

A maioria dos estudos sobre o e-WOM tem-se concentrado nas suas consequências 

(outputs) (Chan & Ngai, 2011; Cheung & Lee, 2012), sobretudo, no seu impacto sobre as 

transações comerciais, como nas vendas (Chevalier & Mayzlin, 2006; Zhu & Zhang, 2010), 

no e-commerce (Yoo, Sanders & Moon,, 2013; Yan, Wu, Wang, Wu, Chen & Wei, 2016) e nas 

decisões de compra dos consumidores (Gupta & Harris, 2005; Park, Lee & Han, 2007; Erkan 

& Evans, 2016). 

 Permanece escasso o conhecimento sobre os seus antecedentes (inputs) (Chan & Ngai, 

2011; King et al., 2014), especialmente, sobre as motivações dos consumidores para se 

envolverem com uma marca e promoverem, de forma voluntária e positiva, a disseminação 

de conteúdos publicados pela mesma, sem ambicionarem obter uma contrapartida de ordem 

financeira ou comercial. Existe, portanto, uma limitação na literatura sobre a natureza não 

remuneratória e não comercial das dinâmicas de e-WOM de conteúdos das marcas, que 

resultam de interações positivas com as mesmas e que as beneficiam, especialmente, no 

contexto dos media sociais.  

Perspetivando conceptualmente o e-WOM como um tipo de comportamento de 

engagement do consumidor (van Doorn et al., 2010), a finalidade desta investigação é contribuir 

para o incremento do conhecimento científico sobre este tema, na esteira de trabalhos 

anteriores, como os de Hennig-Thurau, Gwinner, Gianfranco & Dwayne (2004), Ho & 

Dempsey (2008), Muntinga, Moorman & Smit (2011), Cheung & Lee (2012), Oh & Syn 

(2015), Dolan, Conduit, Fahy & Goodman (2016) e Groeger, Moroko & Hollebeek (2016).   

Do ponto de vista da gestão, esta investigação pretende gerar conhecimento estratégico 

para as marcas interessadas em saber, por um lado, porquê os consumidores se envolvem 

voluntariamente na disseminação de conteúdos das mesmas (branded content) e, por outro, 

quem são os consumidores que os disseminam, ao partilhá-los com as suas redes de contatos 
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on-line. Munidas desse conhecimento, as marcas presentes nos media sociais poderão, assim, 

estimular os comportamentos de e-WOM positivo dos seus públicos-alvo e segmentar 

estratégias de marketing, com base no perfil dos consumidores que partilham conteúdos. 

 

1.3. Estrutura da Dissertação 

Este documento está estruturado em quatro partes, que correspondem a fases distintas 

da investigação. No capítulo introdutório, enquadra-se o tema da dissertação e argumenta-se 

sobre a sua atualidade. Adicionalmente, identifica-se o objetivo central e clarifica-se a sua 

relevância, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista da gestão. Por fim, 

elucida-se o leitor sobre a forma como a dissertação se encontra organizada. 

 No segundo capítulo, apresenta-se uma revisão bibliográfica para se enquadrar teórico-

conceptualmente a problemática estudada. O capítulo está dividido em cinco subsecções. 

Primeiro, discorre-se sobre o contexto de emergência da Era da Web 2.0 e dos media sociais. 

Aborda-se o seu impacto, quer a nível mundial, quer nacional, com base em alguns 

indicadores atuais sobre os hábitos digitais dos consumidores. Na subsecção seguinte, 

apresenta-se uma perspetiva teórica sobre a emergência de um novo paradigma de 

comunicação entre marcas e consumidores, debatendo a mudança de papéis verificada nessa 

relação, no contexto de transformação digital em que vivemos. Na terceira subsecção, 

situam-se as origens dos estudos acerca do passa-a-palavra dos consumidores sobre as 

marcas e explica-se a sua transição do canal off-line para o on-line. Aqui, identificam-se os 

principais estudos sobre o e-WOM e uma síntese organizativa da literatura. Na quarta 

subsecção, analisa-se o e-WOM enquanto comportamento de engagement dos consumidores. 

O capítulo encerra com uma síntese da bibliografia existente sobre as motivações para os 

comportamentos de e-WOM. 

O terceiro capítulo descreve o trabalho empírico desenvolvido e termina com uma 

apresentação e discussão dos resultados. Nas suas subsecções, identificam-se os objetivos 

específicos do estudo, o modelo conceptual criado com base na literatura e as hipóteses 

formuladas. Também se descreve a metodologia adotada e os procedimentos de recolha, 

tratamento e análise de dados utilizados. No último capítulo, completa-se o trabalho de 

investigação, apresentando-se as considerações finais, destacando-se os seus contributos para 

a teoria e a gestão, discutindo-se as suas limitações e, por fim, tecendo-se recomendações 

para futuras investigações.  
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2. Revisão da Literatura 

2.1.  A Era da Web 2.0 e dos Media Sociais 

O mundo torna-se cada vez mais digital, à medida em que aumenta, anualmente, o número 

pessoas, organizações e empresas on-line, com os mais diferentes propósitos. Seja para 

escrever um e-mail, fazer um vídeo em direto numa rede social ou comunicar com um nicho 

de mercado geograficamente distante, a Internet tornou-se, por excelência, uma plataforma 

global, interativa e massificada de criação, disseminação e consumo de informação. Na Era 

da Web 2.0, os conteúdos e aplicações da World Wide Web não são só criados e publicados, 

unilateralmente, por web developers (Kaplan & Haelein, 2010). Hoje, através da interação no 

meio digital, todos os utilizadores contribuem para a ascensão do paradigma colaborativo, o 

que permite que qualquer cibernauta se possa tornar num cocriador, ao participar ativamente 

na contínua modificação de conteúdos e aplicações da Web, utilizando as ferramentas digitais 

que estão ao seu dispor (Kaplan & Haelein, 2010).  

Segundo o relatório Digital in 2018, Global Overview, apresentado em conjunto pela agência 

de marketing We Are Social e a plataforma digital Hootsuite, em janeiro de 2018, o número 

total de utilizadores de Internet ultrapassou, pela primeira vez, os 4 mil milhões de 

utilizadores, abrangendo mais de metade da população mundial. Entre esses, sabe-se que 

3.196 milhões utilizam plataformas de media sociais de forma ativa, maioritariamente, através 

de dispositivos móveis (We Are Social & Hootsuite, 2018a). 

Uma análise à escala nacional, permite-nos verificar que Portugal tem vindo a acompanhar 

essa evolução para o digital a passo firme. Se, em outubro de 2017, o Estudo Anual da 

Economia e da Sociedade Digital em Portugal (ACEPI & IDC, 2017), dava conta de que 

73% da população Portuguesa utilizava a Internet, no início de 2018, este número atingia os 

75%, correspondendo a 7.730 milhões de Portugueses regularmente on-line, principalmente 

através de dispositivos móveis (We Are Social & Hootsuite, 2018b). Apesar de estar aquém 

da média comunitária, o país tem vindo a evoluir a par dos restantes países da União Europeia 

e as previsões apontam para que, em 2025, 91% dos Portugueses sejam utilizadores digitais 

regulares (ACEPI & IDC, 2017). Adicionalmente, 64% da população Portuguesa utilizava 

ativamente os media sociais e a encabeçar o ranking das plataformas mais utilizadas, 

constavam as redes sociais e aplicações de mensagens instantâneas, como: o Youtube (66%), 

o Facebook (65%), o FB Messenger (51%), o WhatsApp (40%) e o Instagram (39%) (We 
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Are Social & Hootsuite, 2018b). Sabe-se também que, no mesmo período, passavam uma 

média de 130 minutos diários a utilizar os media sociais e 55% realizava-o através de um 

dispositivo móvel, especialmente, um smartphone (We Are Social & Hootsuite, 2018b).  

Analisando estes indicadores recentes, facilmente se compreende a razão pela qual as 

empresas portuguesas, de uma forma geral, têm vindo a apostar crescentemente nos meios 

digitais para comunicar com os consumidores. Não obstante essa evolução, os números 

permanecem pouco expressivos a nível corporativo, o que denota que muitas delas não estão 

a aproveitar as oportunidades oferecidas pelo ciberespaço para divulgar os seus produtos e 

serviços, ganhar notoriedade e criar relações de proximidade com os consumidores. Em 

2016, apenas 39% das empresas estava presente on-line, contrastando com o nº total de 

utilizadores de Internet Portugueses. Entre essas, 67% possuíam páginas nas redes sociais e 

84% detinham website próprio (ACEPI & IDC, 2017).  

Efetivamente, não é possível falar da Era da Web 2.0 sem falar dos media sociais, devido 

à estreita relação que existe entre ambos (Mangold & Faulds, 2009; Kaplan & Haenlein, 2010; 

Hanna et al., 2011; Berthon et al., 2012). Como sugerem Berthon et al. (2012), se por um lado, 

a Web 2.0 pode ser entendida como a infraestrutura tecnológica que torna possível a criação 

coletiva e a disseminação de conteúdos on-line, por outro, os media sociais são os contextos 

da sua produção e, por sua vez, os consumidores são os criadores desses conteúdos. 

Distingue-se da Web 1.0, precisamente, por permitir a criação de conteúdos, a interatividade 

e o diálogo one-to-many nos media sociais, e por oferecer o protagonismo aos consumidores, 

em detrimento das marcas. Ainda na perspetiva de Berthon et al. (2012), a emergência da 

Web 2.0 resultou de uma disrupção tecnológica que surtiu efeitos sociológicos assinaláveis, 

fundamentalmente, a três níveis: (1) mudou o locus da atividade da área de trabalho para a Web, 

(2) mudou o locus de produção de valor da firma para o consumidor e, ainda, (3) mudou o locus 

do poder da empresa para o consumidor. Conforme desenvolvemos mais à frente, no imenso 

ecossistema digital dos media sociais, onde todos estão conectados, os consumidores 

abandonaram o papel de recipientes passivos e passaram a ser ativos dinamizadores de 

estratégias de marketing e comunicação das marcas (Hanna et al., 2011). 

Na esteira de Mangold & Faulds (2009) e Kaplan & Haenlein (2010), convém esclarecer 

que os media sociais não são compostos, apenas, pelas redes sociais, embora os termos sejam 

correntemente usados como sinónimos. Os media sociais são um conjunto mais abrangente 

“de aplicações, baseadas na Internet, alicerçadas nos fundamentos ideológicos e tecnológicos 
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da Web 2.0 e que permitem a criação e o intercâmbio de Conteúdos Gerados pelo Utilizador” 

(Kaplan & Haenlein, 2010, p. 61). Segundo os autores supramencionados, estes 

compreendem múltiplos formatos, como por exemplo: blogs pessoais e corporativos, websites 

colaborativos (e.g. Wikipédia), comunidades de conteúdo (e.g. Youtube), redes sociais (e.g. 

Facebook), mundos virtuais de jogos (e.g. World of Warcraft), mundos virtuais sociais (e.g. 

Second Life), websites de microblogging (e.g. Twitter), comunidades de e-commerce (e.g. eBay, 

Amazon.com), comunidades de open source software (e.g. Linux.org), entre outros.  

Outros formatos de media sociais, que gozam de grande popularidade em Portugal, são as 

aplicações de mensagens instantâneas, como o Facebook Messenger e o WhatsApp, que 

figuram entre as plataformas com mais utilizadores, conforme atesta o Gráfico 1, 

apresentado no capítulo 2. As redes sociais constituem, por seu turno, o formato de media 

social que mais tem atraído grandes massas. Veja-se o exemplo do Facebook que lidera, há 

anos consecutivos, o ranking das redes sociais, tendo atingido no início de 2018, 2.167 

milhões de utilizadores ativos em todo o mundo (We Are Social & Hootsuite, 2018a). Por 

essa razão, são plataformas bastante relevantes para as marcas, pois não só se tornaram numa 

das mais importantes fontes de informação atuais sobre produtos e serviços, como são 

contextos facilitadores e aceleradores do passa-a-palavra eletrónico entre consumidores 

dispostos a providenciar e a disseminar as suas opiniões pós-compra ou a procurar 

recomendações antes de uma transação comercial (Chu & Kim, 2011).  

Os media sociais tiveram um papel crucial na evolução da Internet enquanto plataforma 

de acesso à informação para uma plataforma de influência, onde os consumidores têm o 

poder de influenciar as mensagens das marcas e as opiniões de outros consumidores sobre 

elas (Hanna et al., 2011), tal como desenvolvemos na subsecção seguinte.   

 

2.2.  Um Novo Paradigma de Comunicação entre Marcas e Consumidores 

Na Era da Web 2.0 assistimos a uma transformação digital que tem vindo a revolucionar, 

sem precedentes, o mix da comunicação no marketing. Tal como aludimos anteriormente, 

tecnologias e plataformas cada vez mais sofisticadas, como os media sociais, estimulam a 

criação e a disseminação massificada de conteúdos, permitem uma interatividade em tempo 

real e alteraram o paradigma de comunicação entre marcas e consumidores, outrora, 

carateristicamente unidirecional e controlado pelas primeiras (Kaplan & Haelein, 2010). Esta 



O ENVOLVIMENTO DO CONSUMIDOR COM AS MARCAS NOS MEDIA:  

QUEM PARTILHA CONTEÚDOS E PORQUÊ? 

 

7 

mudança é de tal forma evidente que Mangold & Faulds (2009) consideram os media sociais 

o novo elemento híbrido do mix da comunicação on-line, devido ao fato de, por um lado, 

terem transformado a forma como as marcas comunicam com os consumidores e, por outro, 

mudarem as regras do jogo, ao colocarem os consumidores a conversarem diretamente uns 

com os outros sobre as marcas. 

 O consumidor digital típico, que faz parte da chamada geração net, possui várias 

caraterísticas que o distinguem do consumidor tradicional. Está sempre on-line, 

permanentemente a interagir com outros consumidores, partilhando as suas opiniões, 

fazendo proliferar o passa-a-palavra eletrónico sobre os produtos e serviços que consome.  

Como defendem Mangold & Faulds (2009), os media sociais atribuem-lhes voz ativa e 

influente, ao poderem expressar publicamente a sua satisfação ou insatisfação para com um 

produto ou serviço. Ao fazerem-no, tornam-se opinion-makers, exercendo uma influência 

notável sobre as opiniões, atitudes, decisões de compra e avaliações pós-compra de outros 

consumidores e, inversamente, contribuem para que estes depositem cada vez menos 

confiança nos meios publicitários tradicionais (Mangold & Faulds, 2009).  

De igual forma, os media sociais oferecem aos consumidores o poder de decidirem 

livremente quando, onde e como pretendem consumir e partilhar os mais diversos tipos de 

conteúdos, quer sejam criados pelas marcas ou por eles próprios. Os conteúdos gerados 

pelos consumidores, conhecidos na literatura como user generated content (UGC), referem-se a 

conteúdos publicados num website de acesso público e generalista ou numa rede social 

acessível a um determinado grupo de pessoas, que evidenciam um certo esforço criativo e 

que são criados à margem atividades de índole profissional (OCDE, 2007). Assim, ao 

contrário do consumidor tradicional que é, tendencialmente, passivo na criação de valor, o 

consumidor digital não só é ativo como desempenha um duplo papel. A sua colaboração 

ativa torna-o simultaneamente consumidor e produtor dos produtos/serviços que consome. 

Esta duplicidade faz, de resto, toda a diferença na vivência daquela que é a experiência de 

consumo on-line e na forma como os consumidores interagem e envolvem-se com as marcas 

nos media sociais (Dolan et al., 2016).  

Perante este cenário, as marcas defrontam-se com uma considerável complexidade na 

hora de gerirem as suas estratégias de marketing e comunicação, encontrando grandes 

desafios. Como defendem Kaplan & Haelein (2010), os media sociais tornaram-se desafiantes 

para as marcas ao retirarem-lhes o controle sobre as informações que circulam sobre si no 
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ciberespaço e ao relegarem-nas para o papel de meras observadoras. Compreensivelmente, 

nada disto se revela fácil, já que as marcas se vêm obrigadas a lidar com uma vulnerabilidade 

que nunca haviam experienciado.  

Todavia, se analisarmos de um ângulo diferente, constatamos que os media sociais também 

lhes oferecem oportunidades que não devem ignorar. Podem, por exemplo, usá-los como 

ferramentas para criarem relações próximas, envolventes e duradouras com os seus 

consumidores. Para isso, precisam de estar cientes de que as velhas fórmulas unilaterais de 

conversação das marcas para os consumidores já não funcionam (Kietzmann et al., 2011).  

Hoje, os consumidores preferem que as marcas dialoguem com eles, o que abre uma janela de 

oportunidade para as marcas influenciarem aquilo que se diz sobre elas (Mangold & Faulds, 

2009). Além do mais, não deverão descurar o facto de, comparativamente ao marketing 

tradicional, exigirem um investimento relativamente baixo e serem muito mais eficientes 

(Kaplan & Haelein, 2010). O ecossistema digital é uma arena onde as marcas competem para 

captar a atenção dos consumidores (Dolan et al., 2016). Para serem bem-sucedidas nas suas 

estratégias de comunicação e promoverem comportamentos de engagement (van Doorn et al., 

2010; Brodie, Hollebeek, Juric & Ilic, 2011; Hollebeek, 2011), como e-WOM, mais do que 

nunca, as marcas necessitam de ser estrategas atentas e perspicazes nas interações com os 

consumidores on-line.  

 

2.3.  Do Word-of-Mouth ao e-Word-of-Mouth 

Há várias décadas que o passa-a-palavra (Word-of-Mouth/WOM) entre consumidores 

sobre produtos ou serviços é objeto de estudo de várias disciplinas (King et al., 2014), em 

especial do Marketing, cujo interesse pela temática despontou no período pós-guerra dos 

anos 40, do século XX (Buttle, 1998).  

O termo Word-of-Mouth terá sido cunhado por William H. Whyte, Jr., em 1954 (Kimmel 

& Kitchen, 2014). No artigo da sua autoria “The Web of Word of Mouth”, publicado na revista 

Fortune, o sociólogo e jornalista dava conta de um fenómeno interessante observado na 

sequência da introdução de aparelhos de ar condicionado no mercado americano. Whyte veio 

sugerir que as pessoas que falam entre si sobre produtos e serviços revelam comportamentos 

de compra e de uso semelhantes, assim como, se influenciam mutuamente nas suas decisões 

de compra (Kimmel & Kitchen, 2014). Esta forma de comunicação consumer-to-consumer 
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começou a prender o interesse de investigadores e marketers, enquanto um importante 

comportamento de influência, quando se descobriu a sua preponderância sobre os meios 

publicitários tradicionais que se tornaram, comparativamente, menos eficazes (Katz & 

Lazarsfeld, 1955; Brown & Reingen, 1987).  

Sendo um comportamento de comunicação, o WOM implica a existência de um emissor 

interessado em partilhar informação e de, pelo menos, um recetor interessado em recebê-la. 

A procura de informação credível para sustentar decisões de compra terá sido sempre do 

interesse dos consumidores, que no período anterior às comunicações eletrónicas, já 

revelavam uma tendência para privilegiar o aconselhamento proveniente da sua rede de 

contatos mais próxima, em detrimento de outras fontes (Mangold & Faulds, 2009). Para além 

de demonstrarem essa recetividade, um outro comportamento comum dos consumidores 

reside na predisposição para praticarem o passa-a-palavra, ou seja, para serem emissores de 

WOM.  

Entre as primeiras publicações académicas acerca desta temática destacam-se o artigo de 

Ernest Dichter (1966), publicado na Harvard Business Review e a obra “Word of Mouth 

Advertising: A Review of the Literature”, de Johan Ardnt (1967). Pretendendo lançar as bases 

para uma análise explicativa do WOM, Dichter (1966) foi pioneiro no estudo das motivações-

chave que estão por detrás da manifestação deste comportamento de comunicação. Ardnt 

(1967), por seu lado, procurou conhecer a influência do WOM sobre o comportamento do 

consumidor, definindo-o como uma “forma de comunicação oral cara-a-cara, entre um 

recetor e um emissor, a quem o recetor não reconhece nenhum interesse comercial sobre 

uma marca, produto ou serviço” (Ardnt, 1967, p. 3).  

O estudo continuado das caraterísticas, dos fatores antecedentes e das consequências do 

WOM, ao longo dos anos, fez evoluir a conceptualização do construto, mas com a 

emergência da Web 2.0, esta forma de comunicação entre os consumidores ganhou novos 

contornos, particularmente interessantes do ponto de vista do Marketing. Na verdade, as 

ferramentas digitais disponibilizadas pela Web 2.0 são um terreno fértil para o WOM 

eletrónico ou e-WOM (Cheung & Thadani, 2012). Tal como anteriormente, os consumidores 

continuam a conversar sobre produtos/serviços e a influenciarem-se mutuamente, mas agora 

fazem-no no mundo virtual, utilizando as mais diversas plataformas digitais, que amplificam 

o alcance, o poder e o impacto potencial das mensagens do e-WOM positivo e negativo.  
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Conceptualmente, o e-WOM é definido como “qualquer declaração positiva ou negativa, 

feita por clientes potenciais, atuais ou antigos, sobre um produto ou firma, disponível para 

imensas pessoas e instituições, através da Internet” (Hennig-Thurau et al., 2004, p. 39). 

Distingue-se do WOM off-line em vários aspetos, que se prendem, desde logo, com o contexto 

e a forma como a comunicação é gerada e consumida (King et al., 2014). No contexto 

eletrónico, o e-WOM assume diversas formas, que passam pela escrita e partilha de 

comentários, opiniões, avaliações, revisões e outros comportamentos on-line, que giram em 

torno da partilha de experiências pessoais com determinados produtos ou serviços (Mishra 

& Statish, 2016). Mas, a sua materialização não se esgota na disseminação de conteúdos sob 

a forma de texto, abrangendo também imagens, vídeos ou animações. Pode desencadear-se, 

ainda, em múltiplos canais, entre os quais se incluem os blogs, redes sociais, fóruns de 

discussão, websites de revisões, websites corporativos, correio eletrónico e comunidades virtuais 

de consumidores (Cheung & Lee, 2012; Mishra & Statish, 2016).  

Enquanto que o WOM resulta de uma interação cara-a-cara (one-to-one), de natureza 

privada, entre dois consumidores ou um número reduzido destes, que se conhecem 

minimamente, o e-WOM processa-se num contexto massificado por natureza, onde os 

consumidores conversam virtualmente com outros inúmeros consumidores, apesar de, em 

muitos casos, não se conhecerem, formando comunidades on-line que partilham opiniões e 

informações sobre produtos e serviços (King et al., 2014). Assim, o e-WOM pode assumir 

outras configurações para além do one-to-one, como o one-to-many e o many-to-many (Chan & 

Ngai, 2011).  

Conforme afirmam King et al. (2014), e-WOM diferencia-se do WOM: (1) pelo imenso 

volume de comunicações, gerado por conversações assíncronas capazes de alcançar um vasto 

número de pessoas, num curto período de tempo; (2) pela dispersão da comunicação que 

descentraliza a sua receção; (3) pela persistência e observabilidade das comunicações, uma vez 

que, são capazes de perdurar indeterminadamente no tempo e possuem uma natureza visível 

e/ou textual; (4) pelo anonimato e o potencial de deceção, dado que, um consumidor pode emitir 

uma opinião mantendo-se anónimo, mas, ao mesmo tempo, nem todas as opiniões on-line 

têm qualidade e são confiáveis; (5) pela maior nitidez da tendência da valência (positiva ou 

negativa) e (6) pelo engagement comunitário, que não só aproxima grupos de consumidores, mas 

também medeia as relações entre os consumidores e as marcas/firmas, promovendo a 

fidelização às mesmas (King et al., 2014).  
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A tecnologia digital permite, ainda, que o e-WOM seja mais facilmente mensurável do 

que o WOM, porém, ajuizar sobre a credibilidade das fontes das mensagens veiculadas no 

ciberespaço torna-se mais difícil (Cheung & Lee, 2012; Cheung & Thadani, 2012).  

Todas estas diferenças patenteiam uma mudança de paradigma de comunicação (Cheung 

& Lee, 2012) particularmente desafiante, quer do ponto de vista académico, quer do ponto 

de vista da gestão.  

A produção científica em torno do e-WOM tem vindo a desenvolver-se, procurando 

acompanhar o ritmo a que emergem novas formas de interação e comunicação on-line entre 

consumidores, e entre estes e as marcas. Mas, conforme algumas revisões de literatura nos 

dão conta, o conhecimento científico sobre o e-WOM é bastante fragmentado e está 

associado a uma pluralidade de abordagens teórico-conceptuais, métodos, contextos e 

objetos de investigação, o que naturalmente, não facilita a sua compreensão meta-analítica 

(Chan & Ngai, 2011; Cheung & Thadani, 2012; King et al., 2014; Mishra & Statish, 2016).   

De uma forma geral, os estudos dirigem o seu foco para um dos três componentes-chave 

do e-WOM: (1) o input (emissor), (2) o processo (mensagem) ou (3) o output (receptor) (Chan & Ngai, 

2011). A maioria, concentra-se nos outputs e, especialmente, em aferir o impacto do e-WOM 

sobre as vendas e decisões de compra dos consumidores (Chan & Ngai, 2011; Cheung & 

Lee, 2012). Seguem-se os que se focalizam nos processos e nas características da mensagem e, em 

menor número, encontram-se aqueles que se debruçam sobre os inputs ou antecedentes, 

como as motivações dos emissores para promoverem o e-WOM (Chan & Ngai, 2011), objeto 

de estudo central desta investigação. 

Segundo Cheung & Thadani (2012), os estudos sobre o e-WOM podem, igualmente, ser 

classificados ao nível da análise do mercado e ao nível da análise individual. No plano da análise 

individual, as pesquisas têm distribuído a sua atenção pelas caraterísticas, dimensões, fatores 

antecedentes (inputs) e consequências (outputs) do e-WOM, quer do ponto de vista do emissor, 

quer do recetor, em múltiplas plataformas digitais, tal como ilustra a Tabela 1.  

No entanto, ainda é limitada a literatura sobre os antecedentes e as consequências do 

ponto de vista do emissor (King et al., 2014). 
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Tabela 1 – Síntese organizativa da literatura sobre o e-WOM, ao nível da análise individual 

Unidades de análise 
Focos dos estudos sobre o e-WOM 

Antecedentes  
(causas) 

Consequências  
(efeitos) 

Emissor de e-WOM 
Quadrante 1: 

Porquê as pessoas falam on-line? 

Quadrante 2: 

O que acontece ao emissor? 

Recetor de e-WOM 
Quadrante 3: 

Porquê as pessoas escutam on-line? 

Quadrante 4: 

O que acontece ao recetor? 

Fonte: Adaptado de King, Racherla & Bush (2014). 

 

Em termos teórico-conceptuais, a quantidade de teorias e modelos nos quais as pesquisas 

sobre o e-WOM se têm fundamentado é manifestamente diversa. O Elaboration Likelihood 

Model (ELM) é o modelo que mais tem granjeado a preferência dos investigadores (Chan & 

Ngai, 2011; Cheung e Thadani, 2012; Mishra & Satish, 2016). Em termos empírico-

metodológicos, as escolhas destes têm recaído sobre as abordagens de índole quantitativa e 

em estudos experimentais e inquéritos por questionário (Chan & Ngai, 2011).  

Neste estudo, em específico, perfilhamos o domínio de investigação que entende o e-

WOM como um dos vários comportamentos de engagement manifestados pelo consumidor 

on-line (van Doorn et al., 2010) e que, apesar de possuírem uma natureza não transacional, 

têm o potencial de originar impactos sobre as marcas/firmas, tão ou mais significativos 

quanto os comportamentos de compra. De seguida, antes de nos determos com o que se 

sabe sobre as motivações dos consumidores para disseminarem o e-WOM positivo de 

conteúdos das marcas nos media sociais, analisamo-lo enquanto comportamento de 

engagement, que está para além das transações de produtos ou serviços. 

  

2.4.  O e-Word-of-Mouth como Comportamento de Engagement do Consumidor 

O construto de engagement atraiu a atenção de académicos e gestores de Marketing, anos 

depois de ser extensivamente estudado e aplicado em outras áreas disciplinares, como a 

Psicologia, a Educação e a Gestão (Vivek, Beatty & Morgan, 2012). Tratando-se de um 

objeto de estudo transversal a várias disciplinas, a definição de engagement está longe de ser 

consensual e surge associada a múltiplos domínios teóricos (Vivek et al., 2012). Neste estudo, 

em particular, interessa-nos abordar o construto sob o ponto de vista do Marketing.  
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Com raízes no Marketing Relacional (Fournier, 1998; Vivek et al., 2012; Dessart, 

Veloutsou, & Morgan-Thomas, 2015), a produção científica em torno do engagement tem 

vindo a expandir-se, assinalavelmente, desde que o Marketing Science Institute o tomou como 

prioridade de investigação, no biénio 2006-2008 (MSI, 2006), acompanhando as 

transformações que têm vindo a ocorrer nas relações entre consumidores e marcas. Porém, 

a literatura emergente veio revelar-se bastante diversa no que respeita à definição de 

engagement, às dimensões que o constituem, aos seus fatores antecedentes e às suas 

consequências (Brodie et al., 2011). Por outro lado, a adoção de diferentes enfoques teóricos 

e a aplicação do construto a distintos contextos de investigação, contribuíram para que o 

engagement fosse, evolutivamente, associado a novos construtos, como por exemplo: customer 

engagement (Patterson, Yu & De Ruyter 2006), consumer engagement (Brodie et al., 2011), consumer 

brand engagement (Hollebeek, Glynn & Brodie, 2014), customer engagement behaviours (van Doorn 

et al., 2010) ou social media engagement behaviours (Dolan et al., 2016). Acresce, ainda, o facto de 

alguns estudos o conceptualizarem como um processo psicológico (Bowden, 2009; Brodie et 

al., 2011) e de outros o perspetivarem como uma manifestação comportamental (van Doorn 

et al., 2010). 

Grande parte da literatura sobre os comportamentos de engagement analisa-os sob o ponto 

de vista das relações transacionais entre consumidores e marcas (Bowden, 2009; van Doorn 

et al., 2010). Todavia, considerando o objeto e os objetivos de investigação que nos norteiam, 

optámos por nos alicerçar, sobretudo, nos contributos dos estudos principais sobre os 

comportamentos de engagement dos consumidores nos media sociais, que estão para além da 

transação de um produto ou serviço, uma vez que, são comportamentos menos estudados 

(van Doorn et al., 2010; Verhoef, Reinartz & Krafft, 2010; Dolan, et al. 2016). Perfilhamos, 

portanto, a perspetiva conceptual que entende os comportamentos de engagement como 

manifestações comportamentais dos consumidores em relação a uma marca ou firma, que 

resultam de fatores motivacionais e que estão para além da compra (MSI, 2010; van Doorn 

et al., 2010).  É o caso das recomendações, das revisões, de escrever em blogs, de levar a cabo 

atividades que visam ajudar outros consumidores nas suas experiências de consumo, do 

WOM e do objeto de estudo central desta investigação, o e-WOM (van Doorn et al., 2010).   

Na literatura do Marketing, o construto de comportamentos de engagement é reconhecido 

pelo valor conceptual que acrescenta à teorização sobre a relação consumidor-marcas 

(Dessart et al., 2015) e pelo seu forte caráter explicativo do comportamento do consumidor, 
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comparativamente superior a outros construtos, como por exemplo, o de envolvimento 

(Hollebeek et al., 2014) e o de participação (Brodie, Ilic, Juric & Hollebeek, 2013), que alguns 

autores distinguem como fatores antecedentes do engagement (Vivek et al., 2012). Também não 

deverá ser confundido com o construto de fidelidade à marca (brand loyalty), pois embora 

derive de uma experiência relacional positiva com uma marca, os comportamentos de 

engagement não implicam, obrigatoriamente, a pré-existência de uma transação, recompra ou 

a propriedade de um determinado produto ou serviço, nem pressupõem uma avaliação 

comparativa entre marcas (Vivek et al., 2012). Pode resultar, tão-só, de atividades não 

transacionais que têm o potencial de promover o awareness sobre uma marca, como 

experienciar um produto ou serviço num contexto laboral, consumir um produto de forma 

emprestada (Vivek et al., 2012) ou, ainda, consumir amostras grátis de produtos no âmbito 

de campanhas publicitárias (Groeger et al., 2016).   

Entre os diversos modelos conceptuais de comportamentos de engagement existentes 

destaca-se o modelo de van Doorn et al. (2010), que tem vindo a ser desenvolvido por outros 

autores. É o caso de Groeger et al. (2016), cujo modelo baseia-se em trabalhos anteriores 

sobre os comportamentos dos consumidores transacionais e estende-se aos consumidores 

não-transacionais, que os autores definem como consumidores positivamente motivados 

para interagirem ativamente com um produto, marca ou firma, realizando uma atividade de 

natureza não transacional, neste caso específico, consumindo e partilhando ofertas 

publicitárias gratuitas com as suas redes de contatos pessoais. 

Suportando-se nos trabalhos de Kumar, Aksoy, Donkers, Venkatesan, Wiesel & 

Tillmanns (2010), Verleye, Gemmel & Rangarajan (2014) e Jaakkola & Alexander (2014), os 

autores ampliaram, portanto, o modelo conceptual de van Doorn et al. (2010) e identificaram, 

para além de fatores antecedentes e consequências, uma tipologia de comportamentos de 

engagement dos consumidores não transacionais, que se subdivide em três grandes categorias: 

(1) aumento/co-desenvolvimento, (2) influência/mobilização e (3) co-criação de mercado.  

Os autores situam o WOM e o e-WOM na categoria dos comportamentos de 

influência/mobilização, que engloba aqueles que têm por objetivo promover o awareness sobre 

um produto junto de uma rede de contatos e os que visam auxiliar e orientar outros 

consumidores numa experiência de consumo (Groeger et al., 2016). Um dos principais 

contributos deste estudo advém do facto de mostrar que os consumidores não transacionais 

podem influenciar, positiva ou negativamente, as perceções de outros consumidores sobre a 



O ENVOLVIMENTO DO CONSUMIDOR COM AS MARCAS NOS MEDIA:  

QUEM PARTILHA CONTEÚDOS E PORQUÊ? 

 

15 

imagem de uma marca ou firma, ao disseminarem o e-WOM. Outro aspeto demonstrado, 

foi a capacidade dos comportamentos de engagement criarem valor para os consumidores 

focais, para as suas redes de contatos e, ainda, adicionarem ou subtraírem valor às 

marcas/firmas focais.   

O estudo dos comportamentos de engagement, em particular, nos media sociais, encontra 

uma importante base de sustentação na Teoria dos Usos e das Gratificações (UGT), de Katz 

& Foulks (1962). Essencialmente, a teoria desenvolvida nos anos 60, intenta explicar porquê 

e como os indivíduos procuram e usam, ativa e intencionalmente, os media para satisfazerem 

as suas necessidades de gratificação. Ao longo dos anos, diversos autores inspiraram-se nos 

seus princípios conceptuais para estudar as motivações dos consumidores para procurarem 

vários media (Wimmer & Dominik, 1994; Ko, Cho & Roberts, 2005; Ku, Chu & Tseng, 2013).  

A UGT inspirou, mais recentemente, o trabalho de Dolan et al. (2016), que propõem uma 

tipologia de análise de comportamentos de engagement nos media sociais (social media engagement 

behaviours/SMEB), explorando que conteúdos concretos estimulam esses comportamentos. 

Fundamentalmente, os autores defendem que diferentes tipos de conteúdos dos media sociais 

– conteúdos informativos, conteúdos de entretenimento, conteúdos de foro remunerativo e conteúdos de foro 

relacional – estimulam diferentes SMEB. A tipologia congrega sete tipos de comportamentos 

de engagement, com diferentes valências (positivos, neutros e negativos) e diferentes níveis de 

intensidade (elevada, média ou baixa). Tal como ilustra Figura 1, são comportamentos de: (1) 

co-criação, (2) contribuição positiva, (3) consumo, (4) dormência, (5) distanciamento, (6) contribuição 

negativa e (7) co-destruição (Dolan et al., 2016).  

À luz da teorização dos autores, o e-WOM consiste num tipo de comportamento de 

engagement de intensidade média e corresponde a uma contribuição de valência tanto positiva 

como negativa. Compreende variados comportamentos on-line, como: classificar/avaliar 

positivamente produtos, escrever comentários positivos sobre posts, vídeos e imagens, em 

fóruns ou blogs de marcas, selecionar “like”, partilhar conteúdos das marcas, convidar um 

amigo a gostar de uma página e identificar amigos em conteúdos criados pelas marcas. 

Essencialmente, Dolan et al. (2016) sugerem que, ao promoverem comportamentos de e-

WOM positivo relacionados com conteúdos das marcas nos media sociais, os consumidores 

tornam-se seus mensageiros, contribuem para a sua popularidade e ampliam as hipóteses de 

outros consumidores da sua rede de contatos desenvolverem igualmente comportamentos 

de engagement com a mesma marca.  
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Figura 1 - Modelo conceptual (adaptado) de Dolan, Conduit, Fahy & Goodman (2016) 

 

Uma outra tipologia proposta por Muntinga et al. (2011) na esteira da UGT merece a 

nossa atenção, embora não incida, unicamente, sobre o e-WOM, que os autores definem 

como “interações entre consumidores on-line sobre as marcas” (Muntinga et al., 2011, p. 14), 

mas oferece um contributo relevante para esta investigação. Movidos pelo imperativo de 

identificar as motivações dos consumidores para interagirem com conteúdos das marcas nos 

media sociais, de forma a antecipar as suas consequências para as firmas, os autores 

desenvolveram um estudo nas redes sociais, blogs de marcas, websites de comunidades de 

marcas e websites de revisões. Considerando as motivações como antecedentes dos 

comportamentos que derivam da “procura de gratificações” (Muntinga et al., 2011, p. 18) e 

suportando-se na categorização de gratificações proposta por McQuail (1983), os autores 

procuraram saber se as motivações dos consumidores estão relacionadas com a busca de: (1) 

entretenimento, (2) integração e interação social, (3) identidade pessoal, (4) informação, (5) remuneração e 

(6) empowerment. A tipologia pressupõe que as diversas atividades desenvolvidas pelos 

consumidores nos media sociais refletem diferentes níveis de envolvimento com conteúdos 

das marcas, especificamente: consumo (nível 1), contribuição (nível 2) e criação (nível 3), tal como 

descreve a Tabela 2. 
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Tabela 2 – Tipologia de atividades relacionadas com as marcas desenvolvidas pelos 

consumidores, nos media sociais 

Tipos de atividades dos 
consumidores relacionadas 

com as marcas on-line 
(COBRA) 

Exemplos de atividades  
 

N
ív

e
l 

d
e
 e

n
vo

lv
im

e
n

to
 

 

Consumo 

• Visualizar um vídeo relacionado com uma marca. 
• Ouvir um áudio relacionado com uma marca. 
• Ver imagens relacionadas com uma marca. 
• Seguir tendências nos fóruns de comunidades das marcas.  
• Ler comentários de perfis de marcas nas redes sociais. 
• Ler opiniões (reviews) de produtos. 
• Jogar videojogos de marcas on-line. 
• Fazer download de widgets de marcas. 
• Enviar cartões de oferta virtuais de marcas. 

Contribuição 

• Classificar produtos e/ou marcas. 
• Juntar-se ao perfil de uma marca num media social. 
• Envolver-se em conversas sobre as marcas, p. ex., nos fóruns de 

comunidades das marcas ou nas redes sociais. 
• Comentar weblogs, vídeos, áudio, imagens, etc., relacionados com uma 

marca. 

Criação 

• Publicar um weblog relacionado com uma marca. 
• Publicar vídeos, áudio, fotografias ou imagens relacionadas com uma 

marca. 
• Escrever artigos relacionados com uma marca. 
• Escrever opiniões (reviews) sobre produtos. 

Fonte: Adaptado de Muntinga, Moorman & Smit (2011). 

 

À luz da conceptualização dos autores, comportamentos de e-WOM, como: conversar 

com outros consumidores sobre as marcas em fóruns ou redes sociais, avaliar 

produtos/marcas e comentar conteúdos de marcas (apresentados sob a forma de posts, 

vídeos, imagens, áudio, etc.) são atividades de contribuição e de envolvimento médio, motivadas 

pela procura de gratificações relacionadas com: identidade pessoal, integração e interação social e 

entretenimento (Muntinga et al., 2011). 

Em síntese, diversos autores consideram o e-WOM como um dos vários 

comportamentos de engagement dos consumidores, de índole não transacional (van Doorn et 

al., 2010; Verhoef et al., 2010; Vivek et al., 2012). Esta perspetiva subentende que algumas 

interações comportamentais entre os consumidores e as marcas/firmas não decorrem, 

necessariamente, de uma transação comercial prévia, nem de uma intenção direta de planear 

ou tomar uma decisão de compra, mas podem surtir impactos substanciais sobre as 

marcas/firmas. O e-WOM é um comportamento de engagement de intensidade média e um 

comportamento de contribuição, que pode ser positivo ou negativo (Dolan et al., 2016). Ao 

disseminarem o e-WOM, os consumidores não transacionais têm a capacidade de influenciar 
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as perceções de outros consumidores, positiva ou negativamente, bem como, são passíveis 

de criarem valor para si, para as suas redes de contatos e, ainda, de adicionarem ou subtraírem 

valor às marcas/firmas focais (Groeger et al., 2016). Ao promoverem o e-WOM positivo nos 

media sociais, os consumidores tornam-se, portanto, seus mensageiros, influenciando a sua 

rede de contatos desenvolver, de igual forma, comportamentos de engagement com as 

marcas/firmas (Dolan et al., 2016).  

Estes insights podem ser particularmente relevantes para as marcas/firmas interessadas em 

capturar valor destes comportamentos, nos media sociais. Todavia, as motivações por detrás 

deles ainda carecem de evidência científica. Alguns autores sugerem que, ao promoverem o 

e-WOM de conteúdos das marcas nos media sociais, os consumidores agem motivados pela 

procura de gratificações relacionadas com a identidade pessoal, integração e interação social e 

entretenimento (Muntinga et al., 2011). Mas, outras perspetivas complementares merecem, 

igualmente, a nossa atenção e um enquadramento apropriado. É sobre elas que nos 

debruçamos na subsecção seguinte.  

 

2.5.  Motivações dos Consumidores para Promoverem o e-Word-of-Mouth 

A investigação sobre as motivações para promover o e-WOM tem raízes teóricas no 

trabalho seminal de Ernest Dichter (1966), o qual, pretendendo lançar as bases para uma 

análise explicativa do WOM, dedicou-se ao estudo das motivações-chave para a manifestação 

deste comportamento dos consumidores. No período anterior às comunicações eletrónicas, 

Dichter (1966) identificou quatro categorias motivacionais por detrás do WOM positivo: (1) 

o envolvimento percebido com o produto (recomendar o produto reduz a tensão causada pelo 

impacto da experiência de consumo), (2) o autoenvolvimento (necessidade do emissor em 

gratificar uma necessidade emocional), (3) outros envolvimentos (necessidade do emissor de dar 

algo ao recetor da comunicação) e (4) o envolvimento na mensagem (a conversa cara-a-cara 

estimulada pela publicidade nos órgãos de comunicação social). Não obstante a relevância 

desta tipologia, o autor não se dedicou ao desenvolvimento da sua proposta (Hennig-Thurau 

et al., 2004; King et al., 2014), mas esta inspirou outros trabalhos como os de Engel, Blaekwell 

& Miniard (1993) e de Sundaram, Mitra & Webster (1998), que reformularam e estenderam 

o modelo inicial. 
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O modelo de Sundaram et al. (1998), distingue quatro motivações positivas e quatro 

negativas, associadas a experiências de consumo relatadas em 390 entrevistas individuais: (1) 

o altruísmo positivo (fazer algo por outrem sem esperar nada em troca), (2) o envolvimento com o 

produto (satisfação pessoal com a posse e o uso do produto), (3) a autopromoção (projetar uma 

imagem de comprador inteligente junto de outros consumidores), (4) ajudar a firma (desejo 

de ajudar a firma devido a sentir satisfação com um produto), (5) o altruísmo negativo (advertir 

outros consumidores para que não se submetam a uma experiência de consumo semelhante), 

(6) a redução da ansiedade (aliviar a fúria, ansiedade ou frustração), (7) a retaliação (retaliar contra 

a firma depois de uma experiência de consumo negativa) e (8) a procura de aconselhamento 

(recolher conselhos para resolver os problemas resultantes de uma má experiência). Estas 

propostas inspiraram outros trabalhos, cujos contributos fizeram evoluir o construto de 

WOM e, ainda hoje, são referências na pesquisa sobre as motivações para o e-WOM.  

Com a crescente prevalência das comunicações eletrónicas, multiplicaram-se os estudos 

com enfoque em plataformas específicas, apesar da maioria se concentrar nos 

comportamentos de natureza transacional. Na Tabela 3, para a qual chamamos a atenção, 

apresentamos uma síntese dos principais estudos de base empírica sobre as motivações para 

disseminar o e-WOM, da qual se excluíram aqueles que se focalizam no e-WOM negativo e 

de foro transacional.  

A síntese agrega um conjunto de informações relevantes, como definições de e-WOM e 

as conclusões dos estudos selecionados. Embora possa não retratar a totalidade dos estudos 

existentes, permite-nos aferir que ainda é limitado o conhecimento sobre as motivações dos 

consumidores para se envolverem com uma marca e promoverem, positiva e 

voluntariamente, a disseminação de conteúdos da mesma, sem receberem qualquer 

contrapartida direta por isso, particularmente, nos media sociais.  

Na Tabela 3, podemos constatar que as motivações estudadas são múltiplas e, em alguns 

casos aparentemente coincidentes. Porém, uma análise mais aprofundada revela a existência 

de diferentes definições atribuídas aos mesmos construtos, assim como, definições 

semelhantes associadas a construtos diferentes. Naturalmente, nas diferentes apropriações 

semânticas existentes muito pesa a matriz teórico-conceptual de cada trabalho de 

investigação e o ângulo adotado pelos autores para conceptualizarem a realidade. Daí que se 

torne imprescindível fazer uma leitura atenta das motivações sugeridas na literatura. 
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Tabela 3 – Síntese dos principais estudos empíricos sobre motivações para o e-WOM 

positivo e não transacional 

Autores/ Teorias Definições de e-WOM Principais conclusões 

Hennig-Thurau et al. 
(2004) 
 
Teorias da Motivação 
 

Consiste em qualquer declaração positiva 
ou negativa, feita por clientes potenciais, 
atuais ou antigos, sobre um produto ou 
firma, disponível para imensas pessoas e 
instituições, através da Internet. 

As principais motivações dos consumidores para 
promoverem o e-WOM nas plataformas on-line reviews 
são: (i) necessidade de integração social, (ii) preocupação com outros 
consumidores, (iii) incentivos económicos e (iv) auto-promoção. 

Phelps et al. (2004) 
 
Teoria dos Usos e das 
Gratificações 
 

Não apresentam (N.A.) As motivações por detrás do e-WOM nas plataformas de 
e-mail estão associadas a diferentes perfis de utilizadores, 
que se diferenciam pela frequência/quantidade de e-
mails recebidos/enviados. Para os especialistas virais (líderes 
de opinião): (i) a relevância da mensagem para o recetor, (ii) estar 
com disposição emocional favorável e o (iii) sentimento de dever, são 
os fatores principais. Já para os emissores pouco frequentes 
são: (iv) a qualidade e pertinência da mensagem e (v) a relevância 
dos destinatários. De uma forma geral, partilham e-mails: 
(vi) pelo divertimento, entretenimento e conexão social, (vii) pelo 
tipo de conteúdos (preferem conteúdos gratuitos, que contenham 
sugestões úteis e com emoções fortes, como humor, medo, tristeza e 
inspiração) e (viii) pela vontade de ajudar os outros. 

Lee et al. (2006) 
 
Social Exchange T.; 
Int./Ext. Motivation; 
Social Identity Theory; 
Tech. Acceptance Model 

N.A. 
 
 

As principais motivações dos consumidores para 
partilharem conhecimento/experiências pessoais nos 
fóruns de discussão on-line, são: (i) o gosto em ajudar os outros 
e (ii) a reciprocidade.  

Sun et al. (2006) 
 
Diffusion 
Theory of Innovations  

Forma de comunicação que facilita a 
difusão de informação nas comunidades 
on-line e que envolve a transmissão de 
experiências e opiniões pessoais, através 
da palavra escrita.  

Os principais fatores antecedentes do e-WOM de música 
em diferentes plataformas digitais são: (i) o gosto pela 
inovação e por sugerir novos produtos e (ii) o nível de literacia 
digital. 
 
 

Ho & Dempsey (2008) 
 
FIRO Theory (Shutz, 
1966) 

Forma especial de comportamento de 
comunicação manifestado por 
utilizadores que partilham conteúdos para 
atingir det. objetivos de comunicação. 

As dimensões que afetam positivamente a partilha 
voluntária de conteúdos nas plataformas de e-mail e 
instant messaging são: (i) necessidade de inclusão, (ii) necessidade 
de afeto e (iii) consumo elevado de conteúdos on-line.   

Muntinga et al. (2011)  
 
Teoria dos Usos e das 
Gratificações 

É um dos vários tipos de atividades 
relacionadas com as marcas que os 
consumidores desenvolvem on-line. Está 
associado às interações consumer-to-consumer 
on-line, que envolvem as marcas.  

As principais motivações dos consumidores para se 
envolverem em atividades de e-WOM relacionadas com 
conteúdos das marcas nos media sociais, estão 
relacionadas com a busca de: (i) identidade pessoal, (ii) 
integração e interação social e (iii) entretenimento.  

Chu & Kim (2011) 
 
Teoria da Relação Social 

Adoptam a definição de Hennig-Thurau et al. 
(2004). 
 

Os fatores (de relação social) que determinam 
positivamente o envolvimento do consumidor no e-
WOM relacionado com as marcas, nas redes sociais são: 
(i) os laços de união, (ii) a confiança e (iii) a influência normativa 
e (iv) a influência informacional.  

Cheung & Lee (2012) 
 
Social Cognitive Theory, 
Social Exchange Theory, 
Social Identity Theory 
 

Forma de comunicação interpessoal, não 
comercial, que difere do WOM por ser 
escalável e passível de rápida difusão; 
envolver múltiplas trocas de informação 
de forma assíncrona; ser mais persistente 
e acessível; mais mensurável, observável e 
dificultar a avaliação da reputação do 
emissor. 

Os principais fatores que estão por detrás das intensões 
dos consumidores para praticarem o e-WOM positivo 
nas plataformas de on-line reviews, são: (i) o sentimento de 
pertença, (ii) o gosto de ajudar os outros e (iii) a reputação (por 
esta ordem de importância). 
 

Oh & Syn (2015) 
 
Teorias da Motivação; 
Social Exchange Theory; 
Social Cognitive Theory 

N.A. 
 

As principais motivações dos utilizadores de media 
sociais para partilharem informações e disponibilizarem 
apoio são: (i) divertimento, (ii) autoeficácia, (iii) aprender, (iv) 
benefícios pessoais (comerciais), (v) altruísmo, (vi) empatia, (vii) 
interesse da comunidade, (viii) envolvimento social, (ix) reputação 
e (x) reciprocidade. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para o Anexo 1, remetemos uma tabela complementar, com a definição de cada uma das 

motivações que integram as tipologias dos estudos com contributos mais relevantes para esta 

investigação, nomeadamente, de Hennig-Thurau et al. (2004), Ho & Dempsey (2008), 

Muntinga et al. (2011), Cheung & Lee (2012) e Oh & Syn (2015). O objetivo das definições 

é, por um lado, esclarecer com rigor em que aspetos as motivações se aproximam ou 

distanciam, e por outro, concedermos maior exatidão conceptual a esta investigação. 

Prosseguimos, com base nas tipologias referidas. 

A autopromoção é uma das motivações que reúne maior consenso na literatura sobre o e-

WOM (King et al., 2014), embora as suas definições variem e, por vezes, surjam vinculadas 

a motivações diferentes, mas relacionadas, que poderão ser entendidas como submotivações. 

Hennig-Thurau et al. (2004) associam a autopromoção ao sujeito que, ao gerar e-WOM, 

pretende ser positivamente reconhecido pelos outros consumidores como especialista, 

comprador inteligente e de pertencer a um status social superior. Ora, esta definição 

aproxima-se daquela que Ho & Dempsey (2008) classificam como necessidade de ser 

individualista, i.e., de ser identificado pelos outros como único, diferente e de se distinguir 

como líder de opinião. Aproxima-se também das definições de reputação de Cheung & Lee 

(2012) e de Oh & Syn (2015), sendo que, os primeiros, concebem-na como a intenção de 

obter uma recompensa intangível ao ser reconhecido e afirmar-se como especialista, e os 

segundos, a interligam à motivação para ser reconhecido como um contribuidor de topo na 

comunidade na qual está ativamente envolvido. Os comportamentos de emporwerment 

concorrem igualmente para a promoção social do sujeito que dissemina o e-WOM nos media 

sociais. Muntinga et al. (2011) associam-no à procura de gratificações relacionadas com o 

aumento da influência ou poder sobre os outros consumidores ou sobre as firmas.  

Não obstante a preeminência da autopromoção como fator motivacional, ao 

disseminarem o e-WOM positivo nos media sociais, nem sempre os sujeitos parecem 

ambicionar gratificações sociais para si próprios, agindo de igual forma em proveito de 

terceiros. No contexto das interações on-line entre os consumidores, que envolvem as marcas, 

ao comportamento de e-WOM que é manifestado, em primeiro lugar, em prol do bem-estar 

de outros, apenas pela satisfação intrínseca de ajudar e sem a intenção de obter uma 

compensação direta por isso, está associado o altruísmo (Cheung & Lee, 2012).  

Consensualmente identificado na literatura como antecedente do WOM (Dichter, 1966; 

Engel et al., 1993; Sundaram et al., 1998) e do e-WOM (King et al., 2014), o altruísmo estará 
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relacionado com a preocupação genuína de ajudar os outros a tomar uma decisão de compra 

acertada (Hennig-Thurau et al., 2004; Cheung & Lee, 2012), mas também com a intenção de 

partilhar informações em benefício de outrem (Oh & Syn, 2015) e, ainda, com a necessidade de 

demonstrar afeto e preocupação com outros consumidores (Ho & Dempsey, 2008). Mas, é 

interessante notar que os comportamentos de e-WOM motivados pelo altruísmo podem, 

igualmente, direcionar-se para as próprias marcas. Conforme Hennig-Thurau et al. (2004) 

procuraram demonstrar, alguns consumidores partilham opiniões com a intenção de ajudar, 

voluntariamente, as marcas a serem bem-sucedidas, após experienciarem uma compra, de 

forma positiva e impactante.  

Enquanto contextos altamente interativos e dinâmicos por natureza, os media sociais são 

utilizados por consumidores, aparentemente, interessados em interagir e em se sentirem mais 

próximos de outros e das marcas com que se identificam. Ora, a interação e a integração social 

consubstanciam um outro antecedente motivacional para o e-WOM positivo identificado na 

literatura (King et al., 2014). A avaliar pelos resultados de vários estudos empíricos, este fator 

motivacional estará por detrás dos comportamentos dos consumidores que partilham as suas 

opiniões sobre produtos/serviços a fim de alcançarem benefícios sociais, i.e., que necessitam de 

nutrir sentimentos de pertença e de identificação com uma comunidade on-line (Hennig-

Thurau et al., 2004). Semelhantemente, está associado à necessidade de criar e manter relações 

interpessoais, de fazer parte de um grupo (Ho & Dempsey, 2008), de gerir a pressão social e 

procurar de apoio/suporte emocional (Muntinga et al., 2011). Cheung & Lee (2012) salientam 

a natureza coletivista desta motivação, realçando a importância do elo emocional que 

alimenta o sentimento de pertença entre consumidores, ao passo que, Oh & Syn (2015) enfatizam 

uma dimensão mais utilitária, relacionando-a com a procura conjunta de soluções para 

problemas semelhantes, mas também com a necessidade de, simplesmente, sentir-se socialmente 

envolvido (engaged) e de agir em benefício dos interesses comuns da comunidade, de forma a estimular a 

identificação dos membros entre si e encorajar a diversidade de atividades. 

É diversa a literatura sobre os antecedentes do e-WOM do ponto de vista das 

características psicográficas do consumidor (King et al., 2014). Entre os estudos mais 

preponderantes consta o de Ho & Dempsey (2008). Os autores investigaram se os 

consumidores que revelam motivação positiva para partilharem on-line reviews sentem uma 

necessidade maior de se envolverem ativamente num processo de crescimento pessoal, de forma 



O ENVOLVIMENTO DO CONSUMIDOR COM AS MARCAS NOS MEDIA:  

QUEM PARTILHA CONTEÚDOS E PORQUÊ? 

 

23 

a tornarem-se mais competentes, independentes, melhores influenciadores e de alcançarem 

realização pessoal.  

Na esteira da Social Cognitive Theory, Cheung & Lee (2012) e Oh & Syn (2015) exploraram 

em que medida a perceção de autoeficácia, i.e., uma perceção pessoal de capacidade elevada 

para partilhar conhecimento ou informação eficazmente a terceiros constitui uma motivação 

para o e-WOM. A pesquisa de Muntinga et al. (2011), por seu turno, veio revelar que a 

procura de gratificações relacionadas com o self, o autoconhecimento, o reforço de valores 

pessoais, a autoexpressão, a autoconfiança e a necessidade de realização pessoal, dimensões 

psicológicas que os autores agregam ao conceito de identidade pessoal, concorrem para as 

motivações por detrás dos comportamentos de engagement nos media sociais, em que se inclui 

o e-WOM.  

Os incentivos de ordem económica ou comercial, relacionados com o desejo de obter uma 

recompensa externa ou benefício tangível comercialmente motivado, são um objeto de 

estudo comum nas pesquisas de Hennig-Thurau et al. (2004), Muntinga et al. (2011) e Oh & 

Syn (2015). Este fator motivacional extrínseco apenas não foi positivamente demonstrado 

no estudo Muntinga et al. (2011), nos media sociais.  

Entre as motivações que se afiguram mais relevantes consta, ainda, a busca de 

entretenimento, comprovada por Muntinga et al. (2011) e Oh & Syn (2015), que apresentam 

perspetivas semelhantes sobre o fator motivacional. Enquanto Muntinga et al. (2011) o 

interligam com a procura de gratificações relacionadas com a fuga à rotina (escapismo), 

relaxamento, divertimento, passatempo, libertação ou alívio emocional, Oh & Syn (2015) 

perspetivam-na como uma motivação intrínseca para o divertimento e o envolvimento numa 

atividade de lazer ou hobby.  

A Tabela 4 sumariza as motivações descritas, distinguindo aquelas que foram 

comprovadas das que não obtiveram comprovação empírica. Por uma questão de 

sistematização, optámos por agrupar as que estão estreitamente relacionadas e as que 

constituem motivações de segunda ordem (submotivações). Ao examinar a tabela, é possível 

constatar a predominância de alguns fatores motivacionais, que selecionámos para construir 

o modelo conceptual desta investigação. 
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Tabela 4 - Motivações para o e-WOM positivo e não transacional de uma seleção de 

estudos empíricos anteriores 

Motivações 

Hennig-

Thurau et 

al. (2004) 

Ho & 

Dempsey 

(2008) 

Muntinga 

et al. 

(2011) 

Cheung 

& Lee 

(2012) 

Oh & 

Syn 

(2015) 

Autopromoção/Necessidade de ser 

individualista/Empowerment /Reputação 
✓  ✓  X ✓  ✓  

Integração e interação social/Benefícios 

sociais/Necessidade de fazer parte de 

um grupo/Sentimento de pertença 

/Envolvimento social/ Interesse da 

comunidade  

✓  X ✓  ✓  ✓  

Identidade social/Necessidade de 

crescimento pessoal/Autoeficácia   
 X ✓  X ✓  

Incentivos económicos ou materiais/ 

Remuneração/Ganhos pessoais 
✓   X  ✓  

Procura de informação/Aprender/ 

Procura de aconselhamento 
X  X  ✓  

Altruísmo/Preocupação com os outros ✓  ✓   ✓  ✓  

Ajudar a firma   X     

Entretenimento/Divertimento   ✓   ✓  

Reciprocidade     X ✓  

Consumo elevado de conteúdos  ✓     

Obrigação moral    X  

Empatia      ✓  
   

Legenda: 

✓ - Motivações comprovadas nos estudos selecionados.  

   X - Motivações não comprovadas nos estudos selecionados.  
 

Fontes: Adaptado de Hennig-Thurau et al. (2004), Ho & Dempsey (2008), Muntinga et al. (2011), Cheung & 

Lee (2012) e Oh & Syn (2015).  

 

Na construção do modelo, não ponderámos apenas as motivações mais estudadas. 

Selecionámos a motivação para ajudar a firma, que decidimos intitular de altruísmo para com as 

marcas, por ser menos predominante. Da mesma forma, decidimos incorporar a motivação 

remuneração, apesar da sua natureza transacional, para poder comparar o seu valor preditivo 

dos comportamentos de e-WOM relativamente às restantes motivações não transacionais. 

Por sua vez, excluiu-se a procura de informação ou aconselhamento, por não se coadunar com a 

disseminação ativa de conteúdos e representar um comportamento passivo de engagement 

desenvolvido pelos recetores de e-WOM (King et al., 2014; Muntinga et al., 2015; Dolan et 

al., 2016). Em suma, selecionaram-se sete motivações para integrar o modelo conceptual em 

estudo, nomeadamente: a autopromoção, o altruísmo para com outros consumidores, o altruísmo para 

com as marcas, a integração e interação social, a identidade pessoal, o entretenimento e a remuneração. 
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3. Estudo Empírico  

Neste capítulo, enquadra-se metodologicamente o estudo desenvolvido. Apresentam-se 

os objetivos de investigação, o modelo conceptual criado com base na literatura e as 

hipóteses formuladas. Posteriormente, esclarece-se sobre a metodologia adotada e os 

procedimentos de recolha, tratamento e análise de dados, Por fim, expõem-se e discutem-se 

os resultados obtidos. 

 

3.1. Objetivos Específicos da Investigação 

O propósito deste estudo é identificar a natureza não transacional das dinâmicas de e-

WOM positivo, nos media sociais, explorando as motivações que o antecedem e os perfis dos 

consumidores que desenvolvem esse tipo de comportamento de engagement com as 

marcas, gerando assim um passa-a-palavra que é favorável a estas. Adicionalmente, explora-

se se o tipo de plataforma de media social exerce influência sobre a intensidade das motivações 

dos consumidores para a partilha de conteúdos. Pretende-se, assim, responder a três questões 

de investigação:  

1) Que fatores motivacionais influenciam o e-WOM positivo e não transacional de conteúdos das marcas, 

nos media sociais?   

2) Qual o perfil dos consumidores que praticam o e-WOM positivo e não transacional de conteúdos das 

marcas, nos media sociais?   

3) O tipo de plataforma de media utilizado pelos consumidores influencia a intensidade das suas 

motivações para promoverem o e-WOM positivo e não transacional de conteúdos das marcas?  

 

3.2. Modelo Conceptual e Hipóteses de Investigação  

A revisão de literatura realizada previamente, permitiu-nos sistematizar um conjunto de 

motivações para o e-WOM que integram tipologias testadas em estudos anteriores (Hennig-

Thurau et al., 2004; Ho & Dempsey, 2008; Muntinga et al., 2011; Cheung & Lee, 2012; Oh & 

Syn, 2015; Dolan et al., 2016) e formular as seguintes hipóteses de investigação: 

Hipótese 1: A necessidade de autopromoção afeta positivamente a partilha de conteúdos criados pelas 

marcas, nos media sociais. 
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A primeira hipótese pretende explorar se os consumidores se sentem motivados para 

disseminarem conteúdos das marcas, nos media sociais, porque desejam ser positivamente 

reconhecidos como especialistas e compradores inteligentes, distinguirem-se como líderes de 

opinião, construírem uma boa reputação on-line e de serem vistos como únicos ou diferentes 

(Hennig-Thurau et al., 2004; Ho & Dempsey, 2008; Muntinga et al., 2011; Cheung & Lee, 

2012; Oh & Syn, 2015).  

Hipótese 2: O altruísmo, para com outros consumidores, afeta positivamente a partilha de conteúdos 

criados pelas marcas, nos media sociais. 

Ao disseminarem o e-WOM nos media sociais os consumidores são movidos pela 

necessidade genuína de ajudar, demonstrar afeto e preocupação com outros consumidores, 

sem desejarem nada em troca. Sentem-se intrinsecamente satisfeitos ao partilharem 

informações que podem beneficiar outros consumidores, como quando estes desconhecem 

uma marca ou necessitam de tomar uma decisão de compra (Hennig-Thurau et al., 2004; Ho 

& Dempsey, 2008; Cheung & Lee, 2012; Oh & Syn, 2015).  

Hipótese 3: O altruísmo, para com as marcas, afeta positivamente a partilha de conteúdos criados 

pelas marcas, nos media sociais. 

Os consumidores partilham conteúdos das marcas nos media sociais, voluntariamente e 

sem esperarem nada em troca, para lhes retribuir a satisfação que sentem com uma 

experiência de consumo positiva (Hennig-Thurau et al., 2004), para ajudarem as marcas a 

serem bem-sucedidas, mesmo não sendo compradores regulares, e por estas demonstrarem 

preocupação para com os consumidores, criando conteúdos diferentes, especiais, úteis e 

divertidos.  

Hipótese 4: A necessidade de integração e interação social afeta positivamente a partilha de conteúdos 

criados pelas marcas, nos media sociais. 

Os consumidores que promovem o e-WOM de conteúdos das marcas, nos media sociais, 

sentem necessidade de interagir socialmente, de se identificarem com comunidades 

seguidoras de marcas e de desenvolver sentimentos de pertença (Hennig-Thurau et al., 2004; 

Muntinga et al., 2011; Cheung & Lee, 2012; Oh & Syn, 2015).  

Hipótese 5: A necessidade de construção de identidade pessoal afeta positivamente a partilha de 

conteúdos criados pelas marcas, nos media sociais. 
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Os consumidores sentem-se motivados para promoverem o e-WOM, porque procuram 

oportunidades de crescimento pessoal, aumentar a autoconfiança, expressar a sua 

individualidade e os seus valores pessoais. Necessitam de se sentir independentes e 

competentes na partilha eficaz de informações a terceiros (Ho & Dempsey, 2008; Muntinga 

et al., 2011; Cheung & Lee, 2012; Oh & Syn, 2015).  

Hipótese 6: A necessidade de entretenimento afeta positivamente a partilha de conteúdos criados pelas 

marcas, nos media sociais.  

Ao propagarem o e-WOM positivo e não transacional de conteúdos das marcas, os 

consumidores são movidos pela necessidade de evasão da rotina do dia-a-dia, de 

relaxamento, de libertação emocional, de diversão e de envolvimento com atividades de lazer 

(Muntinga et al., 2011; Oh & Syn, 2015). 

Hipótese 7: A necessidade de remuneração afeta positivamente a partilha de conteúdos criados pelas 

marcas, nos media sociais.  

Os consumidores manifestam comportamentos de disseminação de conteúdos das 

marcas, nos media sociais, movidos pelo desejo de obter uma compensação de ordem 

económica (Hennig-Thurau et al., 2004; Muntinga et al., 2011), de obter algum benefício 

tangível ou de possuir algo específico (Muntinga et al., 2011) e de obter uma recompensa 

externa, comercialmente motivada (Oh & Syn, 2015). 

Hipótese 8: Existem diferenças significativas entre os perfis demográficos e os hábitos digitais dos 

consumidores que partilham conteúdos das marcas, nos media sociais, e os que não partilham, em termos 

de: a) género, b) escalão etário, c) habilitações literárias, d) situação profissional, e) plataformas que 

utilizam e f) tempo médio de utilização das plataformas/dia. 

A hipótese 8 está relacionada com o segundo objetivo deste estudo, que visa identificar o 

perfil dos consumidores que se envolvem no e-WOM de conteúdos das marcas, nos media 

sociais, tendo em conta as suas características demográficas e hábitos digitais.  

Hipótese 9: Existem diferenças significativas em relação à intensidade das motivações dos consumidores 

para partilharem conteúdos das marcas, mediante o tipo de plataforma (redes sociais ou aplicações de 

mensagens instantâneas). 

A última hipótese foi formulada para responder à terceira questão de investigação e 

explora se o tipo de plataforma de media social utilizada exerce influência sobre a intensidade 
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das motivações dos consumidores para o e-WOM. Para essa análise escolheram-se as 

plataformas mais utilizadas em Portugal na atualidade, as redes sociais e as aplicações de 

mensagens instantâneas (We Are Social & Hootsuite, 2018b).  

Com base na revisão de literatura definiu-se o modelo conceptual que pode ser observado 

na Figura 2, o qual integra os sete fatores motivacionais que se pretende estudar. 

Figura 2 - Modelo conceptual proposto 
 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.3. Objeto e Contexto de Investigação 

Esta investigação tem como objeto de estudo os fatores motivacionais por detrás de um 

comportamento de engagement dos consumidores para com as marcas, o e-WOM positivo e 

não transacional, nos media sociais. Como contextos de investigação selecionaram-se as redes 

sociais e as aplicações de mensagens instantâneas, por serem as plataformas mais utilizadas, 

em Portugal, como mostra o Gráfico 1: 
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Gráfico 1 - Principais media sociais utilizados em Portugal (janeiro de 2018) 

 

Fonte: We Are Social & Hootsuite (2018b). 

 

Entre os vários tipos de media sociais existentes, duas tendências atuais fazem das 

aplicações de mensagens instantâneas, como, por exemplo, o Facebook Messenger, o 

WhatsApp ou o Snapchat, contextos de investigação relevantes do ponto de vista académico 

e da gestão. Nos últimos anos, as marcas têm-se empenhado em promover comportamentos 

de engagement, criando mensagens e conteúdos mais apelativos, originais e envolventes. 

Porém, essa dinâmica criativa e competitiva acentuada tem vindo a gerar uma quantidade de 

conteúdos on-line sem precedentes, o que se refletiu numa rápida saturação de informação, à 

qual, segundo dados recentes, os consumidores parecem estar a responder, por um lado, 

usando filtros de interesse e, por outro, partilhando menos conteúdos. Uma pesquisa da 

BuzzSumo (2018), baseada numa amostra de 100 milhões de posts gerados em 2017, veio 

revelar que o envolvimento com conteúdos nas redes sociais, através de partilhas, gostos e 

comentários, diminuiu para metade, desde 2015.  

Em contrapartida, estará a aumentar o número de utilizadores que partilham conteúdos 

através de aplicações de mensagens instantâneas, o que indicia uma evolução na 

predisposição para disseminarem conteúdos on-line de forma mais privada, que os marketers 

designam de Dark Social (Business Insider, 2016; BuzzSumo, 2018). Por estas tendências nos 

parecerem atuais e relevantes, e por as aplicações de mensagens instantâneas serem 

plataformas menos estudadas incluímo-las, neste estudo, a par das redes sociais. 
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3.4. Metodologia de Investigação 

3.4.1. Tipo de Investigação 

Na génese desta investigação está uma abordagem de índole dedutiva. Começou-se por 

construir um quadro teórico-conceptual baseado na literatura académica existente sobre o e-

WOM. Formularam-se objetivos de investigação, desenhou-se um modelo conceptual e 

definiu-se um conjunto de hipóteses, a fim de serem empiricamente testadas. Recolheram-se 

dados a partir de uma população amostral através da aplicação de um inquérito por 

questionário. Pretende-se explicar o fenómeno em estudo por via da inferência, tendo em 

vista a generalização dos resultados. Dir-se-á, portanto, que este se trata de um estudo de 

natureza hipotético-dedutiva, já que busca explicar as causas ou fatores antecedentes do e-

WOM positivo e não transacional, nos media sociais.  

Mas, esta investigação não se resume à pesquisa dos antecedentes do e-WOM. Pretende, 

ainda, distinguir o perfil de quem partilha, procurando correlações entre variáveis. Por essa 

razão, trata-se também um estudo de natureza correlacional, cujo objetivo é inferir sobre 

uma população teórica, a partir de uma amostra dessa população, por via da identificação de 

relações entre variáveis estatísticas (Marôco, 2014). Os estudos correlacionais não só 

pressupõem a medição (quantificação) do grau de relação entre duas ou mais variáveis, como 

também medem e analisam correlações, através do teste de hipóteses (Sampieri, Collado & 

Lucio, 2006). Em estudos desta natureza, “o investigador limita-se a observar as variáveis 

não tendo qualquer tipo de controlo ou intervenção (propositada) sobre as variáveis” 

(Marôco, 2014, p. 14).  

No que respeita às variáveis em análise, consideraram-se: a) como variável dependente a 

partilha de conteúdos das marcas nos media sociais, b) como variáveis independentes, as 

motivações dos consumidores por detrás desses comportamentos e c) como variáveis de 

controlo, o género, o escalão etário, as habilitações académicas, a situação profissional, as redes 

sociais e aplicações de mensagens instantâneas que utilizam e o tempo médio que 

despendem, por dia, a utilizar as plataformas.  

Para esta investigação selecionaram-se métodos quantitativos de recolha e análise de 

dados. A recolha foi empreendida junto de fontes primárias, recorrendo-se, como referido, 

ao inquérito por questionário, uma técnica que oferece maior comodidade em termos de 

tempo e de custos, que potencia a generalização dos resultados e viabiliza a inquirição dos 

sujeitos de investigação, sem interferir nos seus comportamentos ou nas situações em que 
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estão envolvidos (Ghiglione & Matalon, 2005). Os dados recolhidos tratados e analisados 

estatisticamente. Atendendo ao número de variáveis em estudo, a análise dos dados é de 

natureza multivariada, uma vez que se estabelecem relações entre mais do que duas variáveis 

(Pestana & Gageiro, 2000). 

  

3.4.2. Amostra 

A população teórica ou população-alvo desta investigação são consumidores residentes 

em Portugal, que têm como caraterística comum o facto de serem utilizadores ativos de redes 

sociais e/ou aplicações de mensagens instantâneas, onde partilham entre si conteúdos criados 

pelas marcas. Face à impraticabilidade de incluir a totalidade da população-alvo no estudo, 

selecionou-se uma amostra de cariz não probabilístico ou não aleatório. “Neste tipo de 

amostragem a probabilidade de um determinado elemento pertencer à amostra não é igual à 

dos restantes elementos” (Marôco, 2014, p. 11), ao inverso do que acontece na amostra 

probabilística. Esta, afigurou-se como a opção mais viável e exequível, apesar de alguns 

autores afirmarem que este tipo de amostragem levanta maiores incertezas quanto à sua 

capacidade representativa e à validade do processo de inferência estatística (Marôco, 2014).  

Entre os vários tipos de amostras não probabilísticas existentes, selecionaram-se dois, a 

fim de serem utilizados de forma complementar: a amostra por conveniência e a amostra de 

propagação geométrica (snowball). Por um lado, para facilitar as condições de acesso à amostra 

e por uma questão de economia de tempo e custos, optou-se pela amostra por conveniência, 

cujos elementos, geralmente, são selecionados de forma acidental, estão mais facilmente 

acessíveis ou se voluntariam (Marôco, 2014). Por outro lado, para assegurar uma dimensão 

adequada, utilizou-se a amostra de propagação geométrica, solicitando-se aos inquiridos o 

reencaminhamento da hiperligação de acesso ao questionário junto das suas redes de 

contactos on-line, explorando-se, assim, o potencial do efeito “bola de neve” (Marôco, 2014).  

No que se refere à dimensão da população amostral, de acordo com o preconizado por 

Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham (2010) e, uma vez que se recolheram 371 inquéritos 

inteiramente preenchidos, conseguindo-se um número de observações mais de dez vezes 

superior ao número de variáveis em análise (33) considera-se que a dimensão da amostra é 

adequada. Para satisfazer um dos objetivos centrais deste estudo, que assenta na comparação 

de perfis dos consumidores, a análise de dados foi realizada com base em duas subamostras 
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independentes, formadas por consumidores que partilham conteúdos das marcas nos media 

sociais (N=243) e consumidores que não partilham conteúdos (N=128). 

 

3.4.3. Construção do Inquérito por Questionário   

O questionário, que se encontra disponível para consulta no Anexo 2, foi construído no 

Google Docs, de forma a ser preenchido on-line e de forma autoadministrada. É composto por 

35 perguntas, maioritariamente de resposta fechada e todas obrigatórias, para desencorajar a 

ocorrência de questionários incompletos e simplificar o tratamento dos dados. Somente as 

perguntas referentes às idades dos inquiridos e às redes sociais e aplicações de mensagens 

instantâneas que utilizam, foram definidas para se obterem respostas abertas.  

O questionário inicia com uma curta introdução, para enquadrar os participantes no 

âmbito e fins do estudo, assim como, esclarecer sobre as condições de participação, que neste 

caso é voluntária, confidencial e anónima. No que concerne à sua estrutura, foi dividido em 

três partes, estrategicamente pensadas para recolher dados complementares e imprescindíveis 

à prossecução dos objetivos desta investigação. O primeiro grupo de perguntas (Q1-Q7) foi 

formulado com o intuito de se obterem dados sobre os perfis demográficos dos inquiridos, 

considerando-se, para o efeito, as seguintes variáveis de controlo: género, escalão estário, 

habilitações académicas, situação profissional, as redes sociais e aplicações de mensagens 

instantâneas que utilizam e, por fim, o tempo médio que despendem, por dia, a utilizar as 

plataformas. Uma pergunta de controlo, em particular (Q7), foi construída para filtrar a 

amostra e distinguir os inquiridos que assumem envolver-se em atividades de e-WOM de 

conteúdos das marcas nos media sociais, daqueles que negam fazê-lo, e para os quais o 

inquérito termina nesse momento.  

Um segundo grupo de perguntas (Q8-Q14), formulado sob a forma de declarações e com 

base nos diversos comportamentos de e-WOM identificados por Muntinga et al. (2011) e 

Dolan et al. (2016), foi elaborado para identificar quais os comportamentos com maior e 

menor incidência na amostra. A escala de medição utilizada foi a escala de Likert, de cinco 

níveis, correspondendo o 1 a “discordo totalmente” e o 5 a “concordo totalmente”.  

Por fim, um último grupo de perguntas (Q15-Q35), também sob a forma de declarações, 

foi definido com o fito de testar as sete variáveis independentes em escrutínio. As perguntas 

foram dispostas aleatoriamente, de forma a não induzir as respostas dos inquiridos. Tal como 
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é possível verificar na Tabela 5, para cada variável em análise, utilizaram-se medidas 

multivariadas, nomeadamente, três medidas, que refletem diferentes facetas das variáveis 

escolhidas. A escala de medição utilizada foi a mesma já referida, para que os inquiridos 

pudessem expressar o seu grau de acordo ou desacordo com as declarações, de uma forma 

mais flexível.  

Tabela 5 – Variáveis do Questionário 

Variáveis Descrição dos Itens Fontes 

Partilha de 

conteúdos das 

marcas nos 

Media sociais 

(PART) 

Q8: Faço “like” em conteúdos publicados pelas marcas 

(PART1). 

Dolan et al. (2016) 

Q9: Faço comentários aos conteúdos publicados pelas marcas 

(PART2). 

Dolan et al. (2016); 

Muntinga et al. (2011) 

Q10: Partilho conteúdos publicados pelas marcas com os meus 

“amigos” on-line (PART3). 

Dolan et al. (2016) 

Q11: Converso com os meus “amigos” on-line sobre as marcas 

que gosto (PART4). 

Muntinga et al. (2011) 

Q12: Identifico “amigos” em conteúdos publicados pelas 

marcas (PART5). 

Dolan et al. (2016) 

Q13: Convido “amigos” a gostar de páginas de marcas 

(PART6). 

Dolan et al. (2016) 

Autopromoção 

(AUTO) 

Q15: Para ser reconhecido como um bom conhecedor de 

marcas e um comprador inteligente (AUTO1). 

Hennig-Thurau et al. 

(2004); Cheung & Lee 

(2012) 

Q29: Para me distinguir como alguém diferente ou especial 

(AUTO2). 

Ho & Dempsey (2008) 

Q22: Para me tornar influente e ter boa reputação on-line 

(AUTO3). 

Muntinga et al. (2011);  

Oh & Syn (2015) 

Altruísmo para 

com outros 

consumidores 

(ALTC) 

Q16: Para ajudar os meus “amigos” on-line, sem pedir nada em 

troca (ALTC1). 

Oh & Syn (2015) 

Q30: Para informar os meus “amigos” on-line, de forma a que 

façam compras acertadas (ALTC2). 

Hennig-Thurau et al. 

(2004); Cheung & Lee 

(2012) 

Q23: Porque gosto que os meus “amigos” conheçam e 

beneficiem com as publicações das marcas que gosto (ALTC3). 

Ho & Dempsey (2008) 

Altruísmo para 

com as marcas 

(ALTM) 

Q17: Porque gosto de retribuir a boa experiência de consumo 

que certas marcas me proporcionaram (ALTM1). 

Hennig-Thurau et al. 

(2004) 

Q31: Para ajudar as marcas que gosto a serem bem-sucedidas e 

conhecidas no mercado (ALTM2). 

Hennig-Thurau et al. 

(2004) 

Q24: Para retribuir os conteúdos especiais, úteis e divertidos que 

certas marcas proporcionam aos consumidores (ALTM3). 

Hennig-Thurau et al. 

(2004) 

Integração e 

interação social 

(INT) 

Q18: Para fazer parte de um grupo de pessoas que também 

gosta das marcas que eu gosto (INT1). 

Hennig-Thurau et al. 

(2004); Ho & Dempsey 

(2008); Cheung & Lee 

(2012) 

Q32: Para promover a interação e o espírito de grupo entre os 

seguidores das marcas que gosto (INT2). 

Oh & Syn (2015) 
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Q25: Para desenvolver relações que me ajudem a sentir apoiado 

e compreendido no meu gosto por certas marcas (INT3). 

Muntinga et al. (2011) 

Identidade 

pessoal 

(ID) 

Q19: Porque gosto de me envolver com marcas que me ajudam 

a crescer, a desenvolver autoconhecimento e autoconfiança 

(ID1). 

Ho & Dempsey (2008); 

Muntinga et al. (2011) 

Q33: Porque sei quais os conteúdos das marcas que são 

importantes para os meus “amigos” on-line (ID2). 

Cheung & Lee (2012); Oh 

& Syn (2015) 

Q26: Porque me permite expressar o tipo de pessoa que sou e 

os meus valores pessoais (ID3). 

Muntinga et al. (2011) 

Entretenimento 

(ENT) 

Q20: Porque é divertido e me entretém (ENT1). Muntinga et al. (2011);  

Oh & Syn (2015) 

Q34: Porque me relaxa e permite libertar emoções (ENT2). Muntinga et al. (2011) 

Q27: Porque permite distanciar-me da rotina do dia-a-dia e é 

agradável fazê-lo nos meus tempos livres ((ENT3). 

Muntinga et al. (2011);  

Oh & Syn (2015) 

Remuneração 

(REM) 

Q21: Para obter descontos na compra de produtos/serviços das 

marcas que gosto (REM1). 

Hennig-Thurau et al. 

(2004); Muntinga et al. 

(2011); Oh & Syn (2015)  

Q35: Para ganhar algum dinheiro com a partilha de conteúdos 

das marcas que gosto (REM2). 

Hennig-Thurau et al. 

(2004); Muntinga et al. 

(2011); Oh & Syn (2015)  

Q28: Para ganhar algum produto/serviço nos concursos 

lançados pelas marcas que gosto (REM3). 

Hennig-Thurau et al. 

(2004); Muntinga et al. 

(2011); Oh & Syn (2015)  

 

Acolhendo recomendações tecidas por diversos autores (Ghiglione & Matalon, 2005; 

Malhotra, 2010; Saunders, Lewis & Thornhill, 2016), o questionário foi submetido a um pré-

teste antes de ser distribuído. Selecionou-se uma subamostra de 10 inquiridos, aos quais se 

solicitou o preenchimento e uma opinião crítica, a fim de se testar e aperfeiçoar o 

instrumento de recolha de dados escolhido, que se pretendia simples, preciso e acessível a 

todos os inquiridos. Este procedimento revelou-se de grande importância, pois permitiu 

corrigir ambiguidades, falhas de construção e fontes de enviesamento, pouco percetíveis à 

primeira vista, assim como, testar a adequação da ordem das perguntas e a facilidade de 

interpretação das mesmas.  Realizadas as devidas correções, o questionário foi colocado on-

line durante quatro semanas, entre maio e junho de 2018. O preenchimento foi viabilizado 

pela disponibilização de uma hiperligação de acesso direto ao Google Docs. Utilizaram-se 

diferentes meios para chegar aos inquiridos, nomeadamente, redes sociais, aplicações de 

mensagens instantâneas e o sistema de e-mail dinâmico da Universidade do Porto. Para além 

do preenchimento, aos participantes foi solicitado o reencaminhamento para as suas redes 

de contatos, de forma a maximizar o número de questionários preenchidos.  

 



O ENVOLVIMENTO DO CONSUMIDOR COM AS MARCAS NOS MEDIA:  

QUEM PARTILHA CONTEÚDOS E PORQUÊ? 

 

35 

3.4.4. Procedimentos de Análise dos Dados 

Os dados recolhidos nesta investigação foram tratados e analisados estatisticamente com 

os softwares Microsoft Excel 2010 e IBM SPSS Statistics 24. Principiou-se com uma 

caracterização da amostra, de seguida, efetuou-se uma Análise Descritiva e, posteriormente, 

uma Análise Fatorial. As hipóteses foram verificadas diferentemente. As H1-H7 foram 

submetidas a uma Análise de Regressão Linear Múltipla. A H8 foi verificada com o teste do 

Qui-Quadrado e a H9 com o teste t de amostras independentes. Prosseguimos, explicando 

que critérios nos orientaram na aplicação de cada uma destas técnicas de análise.  

Primeiro, procedeu-se com a caracterização da amostra de uma forma global e, logo após, 

compararam-se os perfis das duas subamostras já aqui referidas. A Análise Descritiva foi 

elaborada para se analisarem preliminarmente as variáveis, identificando-se os valores da 

moda, média e desvio padrão. 

Seguiu-se a Análise Fatorial (AF), uma técnica de análise multivariada de dados, que 

permite identificar as relações estruturais ou correlações entre as variáveis artificiais 

(independentes) – também designadas de construtos ou fatores latentes – e as variáveis originais 

(dependentes) (Sampieri, Collado & Lucio, 2006; Marôco, 2014). Esta técnica estatística de 

cariz exploratório pressupõe que, se duas variáveis estão correlacionadas é porque partilham 

uma característica comum não diretamente observável, mas que necessita de ser quantificada 

para a correlação ser medida (Marôco, 2014). Assim, para explicar a estrutura correlacional 

das variáveis originais, através da AF quantificam-se os fatores latentes (não diretamente 

observáveis) para que seja possível medir a intensidade das suas relações estruturais com as 

variáveis originais e, assim, estimar o número mínimo de fatores que representa 

convenientemente o fenómeno em estudo (Marôco, 2014).  

Para avaliar a viabilidade da AF, aplicou-se o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), uma 

medida de homogeneidade das variáveis, que varia entre 0 e 1, sendo que valores inferiores 

a 0,5 traduzem a existência de uma fraca correlação entre as variáveis, o que inviabiliza a 

aplicação do modelo fatorial. Já para testar a qualidade das correlações aplicou-se o teste de 

Esfericidade de Bartlett, o qual permite identificar correlações significativas entre as 

variáveis e tem associado um p-value inferior a 0,05. Na aplicação de ambos os testes atendeu-

se aos critérios de classificação propostos por Marôco (2014) e Pestana & Gageiro (2000). 

Analisaram-se, também, os valores das comunalidades para se verificar a consistência dos 
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dados e aferir a estrutura relacional de cada uma das variáveis originais com o conjunto de 

fatores latentes que as constitui. Depois da extração, as comunalidades “variam entre 0 e 1, 

sendo 0 quando os fatores comuns não explicam nenhuma variância da variável e 1 quando 

explicam toda a sua variância” (Marôco, 2014, p. 398). Geralmente, os autores sugerem que 

se desconsiderem valores inferiores a 0,5 (Hair et al., 2010; Marôco, 2014), ou seja, todos 

aqueles cuja percentagem da variância de cada variável explicada pelos fatores latentes 

extraídos seja inferior a 50% (Marôco, 2014).  

A consistência interna dos fatores foi medida através do coeficiente do Alfa de 

Cronbach. Neste teste de fiabilidade, cuja ponderação oscila entre 0 e 1, Sekaran & Bougie 

(2013) e Pestana & Gageiro (2000) postulam que valores inferiores a 0,6 devem ser 

considerados pobres. Adicionalmente, analisou-se a significância das cargas fatoriais ou 

loadings de cada variável, considerando-se como significantes apenas as que detêm um p-

value superior a 0,5. A fiabilidade dos fatores foi, ainda, medida pela verificação dos valores 

da Variância Média Extraída (Average Variance Extracted/AVE) e da Fiabilidade 

Composta (Composite Reliability/CR). Para ser aceitável, o indicador da AVE, que traduz 

a percentagem de variância dos indicadores que é explicada pelas variáveis latentes, deve 

assumir um valor superior a 0,5 (Hair et al., 2010). Já a CR deve assumir um valor superior a 

0,7 para ser admissível (Hair et al., 2010). 

Como referido, para testar as H1-H7 realizou-se uma Análise de Regressão Linear 

Múltipla, uma técnica de análise estatística que permite “modelar relações entre as variáveis 

e predizer o valor de uma variável dependente (ou de resposta) a partir de um conjunto de 

variáveis independentes (ou preditoras)” (Marôco, 2014, p. 673). Para que a sua aplicação 

fosse possível validaram-se, previamente, um conjunto de pressupostos, que se prendem com 

a análise dos erros ou resíduos e o teste de ausência de multicolinearidade entre as 

variáveis independentes. Na análise dos erros ou resíduos, verificou-se: a) o pressuposto da 

homocedasticidade (os erros são variáveis aleatórias de variância constante e de média zero, 

b) o pressuposto da distribuição normal dos erros (através do gráfico Normal Probability Plot) 

e c) o pressuposto da independência dos erros (teste de Durbin-Watson). Para testar a 

ausência de multicolinearidade, verificou-se o Variance Inflation Factor (VIF <10). Neste teste, 

quanto mais próximo de zero for o resultado menor a multicolinearidade ou correlação entre 

as variáveis independentes.  
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A H8 foi formulada para se estabelecer uma relação comparativa entre os perfis dos 

consumidores das subamostras, tendo em conta as suas características demográficas e hábitos 

digitais. Para esse efeito, aplicou-se o Teste do Qui-Quadrado de independência (𝑋2), que 

permite “testar se duas ou mais populações (ou grupos) independentes diferem relativamente 

a uma determinada característica, i.e., se a frequência com que os elementos de uma amostra 

se repartem pelas classes de uma variável qualitativa é ou não aleatória” (Marôco, 2014, p. 

99). Na análise inferencial, aplicou-se o teste do Qui-Quadrado sempre que a percentagem 

de células com valor esperado menor do que 5 unidades correspondeu, no máximo, a 20% 

e, quando violado esse pressuposto, aplicou-se o teste exato de Fisher (Pestana & Gageiro, 

2000). A hipótese nula foi rejeitada perante p-values inferiores a 0,05.  

A H9 foi submetida ao Teste t de Amostras Independentes, que possibilita “testar 

hipóteses sobre médias de uma variável de nível quantitativo em um ou em dois grupos, 

formados a partir de uma variável qualitativa” (Pestana & Gageiro, 2000, p. 159). Nos testes 

t para amostras com dimensão menor ou igual a 30 é exigido que os grupos tenham 

distribuição normal (Pestana & Gageiro, 2000). Satisfeita essa condição, compara-se a média 

de uma variável de um grupo com a média da mesma variável do outro grupo. Assim, 

averiguou-se se as médias amostrais da intensidade das motivações para partilhar conteúdos 

são iguais (𝐻0) ou diferentes (𝐻1) nos grupos estudados, tendo como referência um nível de 

significância de 0,05.  

 

3.5. Resultados 

3.5.1. Caraterização Global da Amostra 

Principiamos por caraterizar a amostra de uma forma global. Responderam ao 

questionário 375 inquiridos, mas excluíram-se 4 por serem menores de 18 anos. Assim, a 

amostra é formada por 371 respondentes, 259 dos quais são do género feminino (69,8%) e 

112 são do género masculino (30,2%).  
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Gráfico 2: Variável “Género” 

 

No que concerne à distribuição da amostra por escalão etário, conforme se verifica no 

Gráfico 3, a maioria dos inquiridos tem entre 18-25 anos, ou seja, 166 indivíduos (44,7%). 

Entre as faixas com maior representatividade, consta o grupo etário dos 36-45 anos, 

composto por 99 indivíduos (26,7%) e o grupo dos 26-35 anos, com 75 indivíduos (20,2%). 

Gráfico 3: Variável “Escalão Etário” 

 

Quanto às habilitações académicas da amostra, destacam-se 151 indivíduos que possuem 

o grau de Bacharel (40,7%) e 139 que completaram o Ensino Secundário (37,5%). Apenas 

52 possuem o grau de Mestre (14%) e as restantes habilitações apresentam uma baixa 

representatividade. 

Gráfico 4: Variável “Habilitações Académicas” 
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Em termos de situação profissional, a amostra divide-se em dois grandes grupos e em três 

grupos de dimensão reduzida. Como revela o Gráfico 5, quase metade (49,9%) são 

Trabalhadores (185) e um pouco menos de metade (44%) são Estudantes (132) e 

Trabalhadores-Estudantes (31).   

Gráfico 5: Variável “Situação Profissional” 

 

 

3.5.2. Caraterização das Subamostras 

Nesta subsecção, caracterizam-se os perfis sociodemográficos das subamostras 

compostas pelos consumidores que partilham conteúdos das marcas, nos media sociais, e 

pelos que não partilham. Dos 371 inquiridos envolvidos neste estudo, perto de dois terços 

admite partilhar conteúdos (65,5%) e um pouco mais de um terço nega fazê-lo (34,5%). A 

Tabela 6 atesta esta partição. 

Quadro 6 – Distribuição das Subamostras segundo a Partilha de Conteúdos 

Subamostras Nº observações Percentagem 

Consumidores que 

partilham conteúdos 
243 65,5% 

Consumidores que não 

partilham conteúdos 
128 34,5% 

 

A análise da variável género revela que ambas as subamostras são maioritariamente 

compostas por mulheres. No grupo dos consumidores que partilham, 71,6% são do género 

feminino e 28,4% do género masculino. Entre os consumidores que não partilham, verifica-

se uma percentagem ligeiramente superior de indivíduos do género masculino, 

nomeadamente, 33,6%, e 66,4% do género feminino.  
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Ao nível da faixa etária, aproximadamente metade dos consumidores que partilha 

conteúdos tem entre 18-25 anos (46,9%). Já no grupo dos consumidores que não partilham, 

apenas quatro em cada dez tem entre 18-25 anos (40,6%). Entre os consumidores que 

partilham, a segunda faixa etária mais representativa é a dos 36-45 anos, à qual pertencem 65 

indivíduos (26,7%) e que ultrapassa a dos 26-35 anos, à qual pertencem 42 inquiridos 

(17,3%). No segundo grupo, as duas faixas etárias referidas revelam-se quase equivalentes 

entre si, correspondendo a 33 (25,8%) e a 34 (26,6%), respetivamente.  

 

Gráfico 8: Variável “Escalão Etário” - Consumidores que partilham vs. Consumidores que 

não partilham 

 

 

Quanto às habilitações académicas das subamostras, a maioria dos consumidores que 

partilham possui o grau de Bacharel (98) ou completou o Ensino Secundário (95), 

representando, em conjunto, quase 80% dos 243 indivíduos que pertencem a esse grupo. 
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Comparativamente, os inquiridos que não partilham são maioritariamente Bacharéis (53) e 

perfazem 41,4% da subamostra. Seguem-se 44 que concluíram o Ensino Secundário (34,4%) 

e 23 Mestres (18%). As restantes habilitações têm uma representatividade muito reduzida.  

 

Gráfico 9: Variável “Habilitações Académicas” - Consumidores que partilham vs. 

Consumidores que não partilham  

 

 

O Gráfico 10 ilustra as diversas situações profissionais em que se encontram os dois 

grupos de consumidores em análise. Constata-se que, em ambos os casos, a maioria são 

Trabalhadores. Entre o grupo dos consumidores que partilham, existem 117 Trabalhadores 

(48,1%) e 110 Estudantes (45,3%), dos quais 22 são Trabalhadores-Estudantes (9,1%). Entre 

os consumidores que não partilham, existem 68 Trabalhadores (53,1%) e 53 Estudantes 

(41,4%), sendo que 9 são Trabalhadores-Estudantes (7%).  

 

Gráfico 10: Variável “Situação Profissional” - Consumidores que partilham vs. 

Consumidores que não partilham  
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Para além dos perfis sociodemográficos dos inquiridos, procurou-se comparar os seus 

hábitos digitais. Em relação às redes sociais que utilizam, o Gráfico 11 mostra que não 

existem diferenças substanciais entre as subamostras. Entre as 5 principais, o Facebook é, de 

longe, a primeira, sendo utilizada por 98,4% dos consumidores que partilham e 95,3% dos 

que não partilham. Com menos utilizadores, mas ainda entre as 5 mais utilizadas pelas 

subamostras, constam, por ordem decrescente: o Instagram, o Youtube, o LinkedIn e o 

Pinterest. As diferenças são diminutas, embora no caso dos consumidores que não partilham, 

exista uma diferença maior de utilizadores do Instagram (58,6%) e do Youtube (54,7%), em 

relação aos que partilham (69,5% e 64,2%, comparativamente). Quanto às aplicações de 

mensagens instantâneas, o Facebook Messenger é a mais utilizada e de forma muito 

equitativa. Utilizam-na 86,4% dos inquiridos que partilham conteúdos e 84,4% dos que não 

partilham. O WhatsApp é a segunda aplicação mais utilizada e em que se verifica uma 

diferença um pouco mais marcada entre as subamostras, sendo utilizada por 76,5% dos 

consumidores que partilham e por 67,2% dos que não partilham. O Snapchat é a aplicação 

com menor representatividade, com percentagens de utilizadores reduzidas. 

Gráfico 11: Variável “Redes Sociais e Aplicações de Mensagens Instantâneas que utilizam” 

– Consumidores que partilham conteúdos vs. Consumidores que não partilham 
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As semelhanças entre os dois grupos de consumidores estendem-se, também, ao tempo 

médio que passam diariamente a utilizar as redes sociais e aplicações de mensagens 

instantâneas. Os gráficos X e Y mostram-nos que, um pouco mais de 50% dos indivíduos 

de cada grupo, utiliza as plataformas entre 1h a 3h/dia, em termos médios. Seguem-se os 

consumidores que passam mais de 3h/dia nas plataformas e, em último lugar, os que 

despendem menos de 1h/dia. Note-se, contudo, que a percentagem de consumidores que 

utilizam as plataformas mais de 3h/dia é superior no grupo dos consumidores que partilham 

(26,3% contra 18%). Inversamente, há mais consumidores que não partilham a despenderem 

menos de 1h/dia nas plataformas (31,3%), em comparação com aqueles que partilham 

(21,8%).   

 

 

       

 

3.5.3. Análise Descritiva 

Nesta subsecção, apresentam-se os resultados da análise descritiva, privilegiando-se como 

medidas a moda, a média e o desvio padrão. Na análise, a variável partilha de conteúdos em 

estudo foi apreciada separadamente das sete variáveis motivações para o e-WOM, por serem 

de naturezas diferentes. Como referido anteriormente, a escala de medição utilizada foi uma 

escala ordinal de cinco níveis, em que 1 corresponde a “discordo totalmente” e 5 a “concordo 

totalmente”.   
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Remetendo a nossa atenção para a Tabela 7, verificamos que a variável dependente partilha 

de conteúdos apresenta uma distribuição bimodal, uma vez que, o 1 e o 4 são os valores mais 

frequentes da distribuição. Vemos, portanto, que a maioria dos inquiridos discorda 

completamente (1) ou concorda (4) com os itens (atividades de partilha de conteúdos) 

associados à variável.  

Analisando a distribuição em termos de média amostral, verifica-se que os itens com as 

médias mais elevadas são o PART1 - “Faço “like” em conteúdos publicados pelas marcas” (�̅�=3,61), 

o PART4 – “Converso com os meus amigos on-line sobre as marcas que gosto” (�̅�=2,92) e o PART3 – 

“Partilho conteúdos publicados pelas marcas com os meus amigos on-line” (�̅�=2,88). Com a média mais 

baixa apresenta-se o PART2 – “Faço comentários aos conteúdos publicados pelas marcas” (�̅�=2,05). 

Os dados revelam que selecionar like em conteúdos das marcas, conversar sobre elas e 

partilhar conteúdos com outros consumidores são as atividades com maior incidência na 

amostra.  

Verifica-se, ainda, que todos os valores dos itens em análise apresentam uma dispersão 

superior a 1 em relação à média, o que atribui um carácter algo heterogéneo à amostra. O 

item com o menor desvio-padrão é o PART2 – “Faço comentários aos conteúdos publicados pelas 

marcas” (s =1,055) e o que exibe maior desvio é o PART4 – “Converso com os meus amigos on-line 

sobre as marcas que gosto” (s =1,335), cuja média é de 2,92 e a moda 4.  

 

Tabela 7 – Caracterização da variável “Partilha de Conteúdos” 

Variáveis Moda Média 
Desvio-
padrão 

PARTILHA DE CONTEÚDOS  2,71  

PART1 Faço “like” em conteúdos publicados pelas marcas. 4 3,61 1,127 

PART2 Faço comentários aos conteúdos publicados pelas marcas. 1 2,05 1,055 

PART3 Partilho conteúdos publicados pelas marcas com os meus amigos on-line. 4 2,88 1,295 

PART4 Converso com os meus amigos on-line sobre as marcas que gosto. 4 2,92 1,335 

PART5 Identifico amigos em conteúdos publicados pelas marcas. 1 2,68 1,312 

PART6 Convido amigos a gostar de páginas de marcas. 1 2,09 1,235 

 

Avançamos com a análise descritiva das variáveis independentes motivações para o e-WOM, 

com base na tabela seguinte. 
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Tabela 8 – Caracterização das variáveis “Motivações” 

Variáveis Moda Média 
Desvio-
padrão 

AUTOPROMOÇÃO  1,78  

AUTO1 Para ser reconhecido como bom conhecedor de marcas e comprador inteligente. 1 2,02 1,178 

AUTO2 Para me distinguir como alguém diferente ou especial. 1 1,67 0,996 

AUTO3 Para me tornar influente e ter boa reputação on-line. 1 1,65 0,939 

ALTRUÍSMO PARA COM OUTROS CONSUMIDORES  2,63  

ALTC1 Para ajudar os meus amigos on-line, sem pedir nada em troca. 1 2,68 1,334 

ALTC2 Para informar os meus amigos on-line, de forma a que façam compras acertadas. 1 2,40 1,220 

ALTC3 Porque gosto que os meus amigos conheçam e beneficiem com as publicações das 
marcas que gosto. 

4 2,81 1,287 

ALTRUÍSMO PARA COM AS MARCAS  3,17  

ALTM1 Porque gosto de retribuir a boa experiência de consumo que certas marcas me 
proporcionaram. 

4 3,51 1,122 

ALTM2 Para ajudar as marcas que gosto a serem bem-sucedidas e conhecidas no mercado. 4 2,92 1,315 

ALTM3 Para retribuir os conteúdos especiais, úteis e divertidos que certas marcas 
proporcionam aos consumidores. 

4 3,07 1,234 

INTEGRAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL  2,21  

INT1 Para fazer parte de um grupo de pessoas que também gosta das marcas que gosto. 1 2,28 1,169 

INT2 Para promover interação e espírito de grupo entre seguidores das marcas que gosto. 1 2,23 1,199 

INT3 Para desenvolver relações que me ajudem a sentir apoiado e compreendido no meu 
gosto por certas marcas. 

1 2,12 1,163 

IDENTIDADE PESSOAL  2,50  

ID1 Porque gosto de me envolver com marcas que me ajudam a crescer, a desenvolver 
autoconhecimento e autoconfiança. 

4 2,90 1,249 

ID2 Porque sei quais os conteúdos das marcas que são importantes para os meus amigos 
on-line. 

1 2,26 1,170 

ID3 Porque me permite expressar o tipo de pessoa que sou e os meus valores pessoais. 1 2,34 1,238 

ENTRETENIMENTO  2,54  

ENT1 Porque é divertido e me entretém. 4 2,81 1,276 

ENT2 Porque me relaxa e permite libertar emoções. 1 2,20 1,204 

ENT3 Porque permite distanciar-me da rotina do dia-a-dia e é agradável fazê-lo nos meus 
tempos livres. 

3 2,62 1,225 

REMUNERAÇÃO  2,54  

REM1 Para obter descontos na compra de prod./serviços das marcas que gosto. 4 2,92 1,348 

REM2 Para ganhar algum dinheiro com a partilha de conteúdos das marcas que gosto. 1 1,77 1,069 

REM3 Para ganhar algum prod./serv. nos concursos lançados pelas marcas que gosto. 4 2,92 1,340 

 

Os dados mostra-nos que 1 e 4 predominam como os valores mais frequentes das 

distribuições e que a moda da maioria das variáveis é 1. É o caso das variáveis: autopromoção 

(AUTO1, AUTO2, AUTO3), altruísmo para com outros consumidores (ALTC1 e ALTC2), 

integração e interação social (INT1, INT2, INT3) e identidade pessoal (ID2 e ID3). Destacam-se, 

porém, duas variáveis cuja moda é 4, nomeadamente, as variáveis altruísmo para com as marcas 
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(ALTM1, ALTM2, ALTM3) e remuneração (REM1 e REM3). Caso único é a moda da variável 

entretenimento que varia entre 1 (ENT2), 3 (ENT3) e 4 (ENT1). 

Analisando a média amostral, verifica-se que a variável que concentra em si as médias 

mais elevadas é a altruísmo para com as marcas. O item com a média mais elevada da amostra é 

o ATLM1 – “Porque gosto de retribuir a boa experiência de consumo que certas marcas me proporcionaram” 

(�̅�=3,51), seguindo-se o ALTM3 – “Para retribuir os conteúdos especiais, úteis e divertidos que certas 

marcas proporcionam aos consumidores” (�̅�=3,07) e o ALTM2 – “Para ajudar as marcas que gosto a 

serem bem-sucedidas e conhecidas no mercado” (�̅�=2,92).  

Com uma média idêntica à ALTM2, apresentam-se os itens REM1 – “Para obter descontos 

na compra de produtos/serviços das marcas que gosto” e REM2 – “Para ganhar algum prod./serv. nos 

concursos lançados pelas marcas que gosto”. Muito próximo destes situa-se, ainda, o item ID1 – 

“Porque gosto de me envolver com marcas que me ajudam a crescer, a desenvolver autoconhecimento e 

autoconfiança”, com �̅�=2,90. Por sua vez, a variável que concentra em si os valores mais baixos, 

em termos de média, é a autopromoção. O item com a média mais baixa do estudo é o AUTO3 

– “Para me tornar influente e ter boa reputação on-line” (�̅�=1,65). Um pouco acima, encontra-se o 

AUTO2 – “Para me distinguir como alguém diferente ou especial” (�̅�=1,67) e o REM2, com �̅�=1,77.  

Relativamente aos valores do desvio padrão, de uma forma geral, são semelhantes aos 

valores da variável partilha de conteúdos, à exceção dos itens AUTO2 (s=0,996) e AUTO3 

(s=0,939), os únicos que apresentam desvios abaixo de 1. Os itens com valores mais dispersos 

em relação à média são o REM1 (s =1,348) e o REM2 (s =1,340). 

Nesta fase de análise preliminar, é interessante notar o destaque que a variável altruísmo 

para com as marcas assume comparativamente às restantes variáveis em escrutínio, dado ser 

um fator motivacional menos explorado na literatura, tanto quanto a revisão de literatura 

realizada permitiu aferir. Estes resultados sugerem que os consumidores tendem a partilhar 

conteúdos das marcas, nos media sociais, para lhes retribuir a satisfação obtida com uma 

experiência de consumo positiva e para as ajudar a serem bem-sucedidas no mercado 

(Hennig-Thurau et al., 2004). Ao mesmo tempo, a autopromoção, uma das motivações que 

reúne maior consenso na literatura sobre o e-WOM (King et al., 2014), revela-se uma variável 

com menor preponderância nos resultados observados. 
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3.5.4. Análise Fatorial 

Um dos fins desta investigação é testar uma tipologia de categorias motivacionais para o 

e-WOM, às quais se associaram vinte e um itens, baseados nos estudos de Hennig-Thurau et 

al. (2004), Ho & Dempsey (2008), Muntinga et al. (2011), Cheung & Lee (2012), Oh & Syn 

(2015), e seis itens, baseados em Muntinga et al. (2011) e Dolan et al. (2016). Nesta subsecção, 

apresentam-se os resultados da Análise Fatorial (AF) realizada com o objetivo de identificar 

um número reduzido de fatores latentes que expliquem a estrutura correlacional das variáveis 

em estudo (Marôco, 2014). A Tabela 9 sintetiza os resultados que constam em anexo.  

Tabela 9 – Análise Fatorial 

Variáveis Loadings 
Alfa de 

Cronbach 
Eigenvalues AVE CR 

PARTILHA DE CONTEÚDOS  0,707 2,132 0,533 0,820 

PART2 0,671     

PART3 0,722 

PART4 0,749 

PART5 0,774 

AUTOPROMOÇÃO  0,791 2,144 0,714 0,882 

AUTO1 0,806 

    AUTO2 0,851 

AUTO3 0,877 

ALTRUÍSMO PARA C/ OUTROS CONSUMIDORES 0,790 2,118 0,706 0,878 

ALTC1 0,819     

ALTC2 0,844 

ALTC3 0,858 

ALTRUÍSMO PARA C/ AS MARCAS  0,769 2,059 0,686 0,868 

ALTM1 0,826     

ALTM2 0,825 

ALTM3 0,834 

INTEGRAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL  0,770 2,058 0,686 0,868 

INT1 0,812     

INT2 0,813 

INT3 0,859 

IDENTIDADE PESSOAL  0,669 1,807 0,602 0,819 

ID1 0,758     

ID2 0,753 

ID3 0,815 

ENTRETENIMENTO  0,808 2,172 0,724 0,887 

ENT1 0,818     

ENT2 0,852 

ENT3 0,881 

REMUNERAÇÃO  0,772 2,062 0,687 0,867 

REM1 0,885 

    REM2 0,716 

REM3 0,875 
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As variáveis em estudo foram testadas, individualmente, com os fatores que as 

constituem. Efetuou-se a extração dos fatores pelo método da análise das componentes 

principais, seguido de uma rotação Varimax (de matriz ortogonal). Como referido 

anteriormente, na retenção de fatores seguiu-se o critério de Kaiser (eigenvalues >1) e o critério 

da percentagem de variância retida (mínimo aceitável = 50% da variância total das variáveis 

originais) (Marôco, 2014).  

O teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de Esfericidade de Bartlett confirmaram 

a viabilidade da AF (Marôco, 2014; Pestana & Gageiro, 2000). Na análise das comunalidades, 

verificou-se que todos os fatores exibem boa consistência interna, ao apresentarem valores 

superiores ao nível de significância (0,5), à exceção do PART1 (0,266) e do PART6 (0,400), 

que como tal foram excluídos da AF. Apesar dessa exclusão agravar a comunalidade da 

PART2 (0,450), optou-se pela sua retenção, por ser próxima de 0,5 e por não comprometer 

a fiabilidade do fator. Quanto aos loadings (p>0,5), constata-se que os fatores latentes em 

estudo não são só significantes, como a maioria patenteia loadings superiores a 0,8, o que 

confirma uma boa correlação entre as variáveis originais e os fatores. Os coeficientes do Alfa 

de Cronbach atestam a fiabilidade dos resultados, pois todos os valores são superiores a 0,6 

(Pestana & Gageiro, 2003). Todos os valores da AVE e da CR situam-se acima dos valores 

mínimos de referência (0,5 e 0,7) (Hair et al., 2010). Em suma, todos os fatores demonstram 

uma boa consistência interna e bons níveis de correlação com as variáveis originais, o que a 

atesta a fiabilidade e validade desta análise. 

 

3.5.5. Análise das Hipóteses de Investigação 

 

3.5.5.1. Análise das Hipóteses 1 a 7 

As hipóteses 1 a 7 foram submetidas a uma Análise de Regressão Linear Múltipla, de 

modo a medir a contribuição das variáveis independentes na predição do comportamento da 

variável dependente. Primeiramente, verificou-se o cumprimento dos pressupostos do 

modelo de regressão linear. Na análise dos erros ou resíduos, verificaram-se os pressupostos 

da homocedasticidade (variância constante), da distribuição normal e da independência dos 

resíduos. Como atesta a Tabela 10, o valor das médias dos resíduos é igual a 0,000 e o desvio 

padrão é igual a 1,000, logo, são variáveis aleatórias residuais de média nula e de variância 

constante, o que valida o pressuposto de que os resíduos são homogéneos.   
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Tabela 10 – Estatísticas dos Resíduos 

 Mínimo Máximo Média Desvio-Padrão N 

Valor Previsto Padrão -2,248 2,893 0,000 1,000 243 

Resíduo Padrão -4,940 2,752 0,000 0,985 243 

 

O gráfico de probabilidade normal de regressão de resíduos padronizados (Normal 

Probability Plot), obtido da análise no SPSS, confirma o pressuposto da distribuição normal 

dos resíduos. Como se observa no Gráfico 14, os resíduos tendem a distribuir-se pela 

diagonal, logo, têm distribuição normal (Marôco, 2014). 

 

Gráfico 14 – Gráfico de Distribuição Normal dos Resíduos  
 

 
 

O pressuposto da independência dos resíduos foi validado. Para esse fim, verificou-se a 

estatística de Durbin-Watson (d≈2), que averigua se “a magnitude de um resíduo não 

influência a magnitude do resíduo seguinte” (Marôco, 2014, p. 698). No modelo em estudo, 

obteve-se um p-value igual a 1,521, que permite confirmar a 𝐻0 de que não existe correlação 

serial entre resíduos consecutivos e, assim, validar a sua independência. Por fim, para se 

realizar o diagnóstico de ausência de multicolinearidade, verificou-se o Variance Inflation Factor 

(VIF). Obtiveram-se valores entre 1,246 e 3,138, que permitem concluir que as motivações em 

estudo não estão demasiadamente correlacionadas entre si e validar o pressuposto em 
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questão. Validados os pressupostos, avançou-se com a análise do modelo de regressão, com 

base nos resultados remetidos para anexo, cuja síntese se apresenta na tabela.  

 

Tabela 11 – Análise da Regressão Linear entre as Motivações e a Partilha de Conteúdos 

 

Sumarização do modelo R 𝑹𝟐 
𝑹𝟐  

ajustado 
Durbin-
Watson 

 
 

 0,625 0,391 0,373 1,521   

Análise da variância 
(ANOVA)  

Soma 
Quad. 

df 
Quad. 
Médio 

F Sig. 
 

Regressão 62,164 7 8,881 21,541 0,000  

Erros 96,881 235 0,412    

Total 159,045 242     

Coeficientes B 
Erro 

Padrão Beta t Sig. VIF 

(Constante) 0,915 0,160  5,717 0,000  

Autopromoção 0,019 0,071 0,021 0,272 0,786 2,273 

Altruísmo c/ Consumidores 0,175 0,055 0,232 3,164 0,002 2,072 

Altruísmo c/ as Marcas 0,215 0,055 0,269 3,906 0,000 1,832 

Integração e Interação Social -0,005 0,074 -0,006 -0,065 0,948 3,092 

Identidade Pessoal 0,034 0,077 0,040 0,441 0,659 3,138 

Entretenimento 0,156 0,050 0,202 3,132 0,002 1,599 

Remuneração 0,057 0,044 0,074 1,295 0,197 1,246 

 

Analisou-se, então, a qualidade do ajustamento do modelo. Os dados revelam um 

coeficiente de determinação R² igual a 0,391, o qual informa que 39,1% da percentagem da 

variância na variável dependente é explicada pelas variáveis independentes. A ponderação do 

R² ajustado permite inferir que as motivações em estudo explicam 37,3% da variabilidade na 

variável partilha de conteúdos, sendo a restante variabilidade explicada por variáveis não 

contempladas no modelo. Por sua vez, o coeficiente de correlação simples (R=0,625), que 

mede o grau de associação entre as variáveis, indica que existe uma correlação positiva entre 

as variáveis (R>0,6), que tendem a variar no mesmo sentido e que um aumento das variáveis 

preditoras leva a um aumento da variável dependente. A significância do modelo de regressão 

foi validada, uma vez que se verificou para o teste F de Snedecor um p-value igual a 0,000. 

Seguidamente, observaram-se os coeficientes de regressão estandardizados, também 

designados de coeficientes beta (β). Identificados os p-values inferiores ao nível de 

significância (0,05) (Marôco, 2014, p. 689), a análise permite inferir que as variáveis altruísmo 

para com outros consumidores (β=0,232; p=0,002), altruísmo para com as marcas (β=0,269; p=0,000) 
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e entretenimento (β=0,202; p=0,002) são as que apresentam as maiores contribuições relativas 

para explicar o comportamento da variável dependente. As restantes motivações em estudo 

não se revelaram estatisticamente significativas.  

 

3.5.5.2. Análise da Hipótese 8 

A H8 foi formulada para se estabelecer uma comparação entre os perfis dos consumidores 

das subamostras, tendo em conta as suas características demográficas e hábitos digitais. Os 

resultados apontam, apenas, para a existência de uma relação significativa entre a partilha de 

conteúdos e a utilização do Instagram. Considerado um α=0,05, o p-value de 0,035 permite 

rejeitar a 𝐻0 e inferir que existe uma diferença nos hábitos digitais das subamostras, ou seja, 

os consumidores que partilham conteúdos tendem a utilizar mais o Instagram do que aqueles 

que não partilham. Os restantes valores não apontam para a existência de uma relação 

significativa entre a partilha de conteúdos e as variáveis demográficas e os hábitos digitais dos 

inquiridos. Os resultados do teste encontram-se em anexo. 

Tabela 12 – Outputs do Teste do Qui-Quadrado 

Características demográficas Valor gl Sig. 

Género 1,075 1 0,300 

Escalão Etário 4,650 4 0,325 

Habilitações Académicas 6,862 6 0,367 ᵃ 

Situação Profissional 3,187 5 0,673 ᵃ 

Hábitos digitais Valor gl Sig. 

Facebook 2,957 1 0,100 ᵃ 

Twitter 1,848 1 0,174 

Instagram 4,468 1 0,035 

Youtube 3,185 1 0,074 

WhatsApp 3,751 1 0,053 

Facebook Messenger 0,286 1 0,593 

Google+ 2,271 1 0,132 

Pinterest 0,001 1 0,969 

LinkedIn 0,011 1 0,917 

SnapChat 2,517 1 0,113 

Tumblr 1,435 1 0,231 

Tempo médio de utilização/dia 5,503 2 0,064 

ᵃ Valores do Teste Exato de Fisher. 
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3.5.5.3. Análise da Hipótese 9 

A H9 tem por finalidade averiguar se o tipo de plataforma utilizado (rede social ou 

aplicação de mensagens instantâneas) influencia as motivações dos consumidores para 

partilharem conteúdos das marcas. Por conseguinte, analisaram-se as respostas de dois 

grupos de inquiridos da subamostra dos consumidores que afirmam envolver-se na partilha 

de conteúdos (N=243).   

A hipótese foi submetida ao Teste t de Amostras Independentes, que possibilita “testar 

hipóteses sobre médias de uma variável de nível quantitativo em um ou em dois grupos, 

formados a partir de uma variável qualitativa” (Pestana & Gageiro, 2000, p. 159). Averiguou-

se, então, se as médias amostrais da intensidade das motivações para partilhar conteúdos são 

iguais (𝐻0) ou diferentes (𝐻1) nos grupos estudados. O Teste t permitiu concluir que não 

existem diferenças significativas na intensidade das motivações dos consumidores para 

partilharem conteúdos consoante as plataformas (p>0,05), conforme atestam os p-values do 

Quadro X. 

Tabela 13 – Outputs do Teste t de Amostras Independentes 

Motivações Plataformas Média Desvio Padrão t gl Sig. 

AUTO Redes sociais 1,76 0,860 
-0,509 241 0,611 

Apps  1,83 0,931 

ALTC Redes sociais 2,57 1,044 
-1,648   241 0,101 

Apps  2,83 1,157 

ALTM Redes sociais 3,17 1,023 
0,043 241 0,965 

Apps  3,16 0,994 

INT Redes sociais 2,21 0,937 
-0,064 241 0,949 

Apps  2,22 1,093 

ID Redes sociais 2,50 0,931 
-0,140 241 0,889 

Apps  2,52 0,999 

ENT Redes sociais 2,57 1,056 
0,777 241 0,438 

Apps  2,45 1,033 

REM Redes sociais 2,57 1,049 
0,940 241 0,348 

Apps  2,43 1,027 
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3.6. Discussão dos Resultados 

Nesta subsecção, discutem-se os resultados obtidos, mediante os três objetivos desta 

investigação. Um deles é verificar, empiricamente, se sete fatores motivacionais retirados da 

literatura (Hennig-Thurau et al., 2004; Ho & Dempsey, 2008; Muntinga et al., 2011; Cheung 

& Lee, 2012; Oh & Syn, 2015) estão por detrás do e-WOM positivo e não transacional de 

conteúdos das marcas, nos media sociais.  

A análise dos dados permitiu comprovar três das motivações em estudo, correspondentes 

às hipóteses 2, 3 e 6. Prosseguimos, discutindo as médias observadas e o peso da contribuição 

dessas motivações na partilha de conteúdos. 

Entre as motivações comprovadas, aquela que possui a média mais elevada do estudo é o 

altruísmo para com as marcas (�̅�=3,17), numa escala de ponderação de 0 a 5. Para os inquiridos, 

o principal motivo para partilharem conteúdos prende-se com a necessidade de retribuírem 

uma boa experiência de consumo que certas marcas lhes proporcionam (ATLM1, �̅�=3,51). 

Entre as principais razões salientam-se, ainda, a necessidade de retribuição pelos conteúdos 

especiais, úteis e divertidos que certas marcas lhes oferecem (ALTM3, �̅�=3,07) e a intenção 

de ajudar as marcas que gostam a serem bem-sucedidas e conhecidas no mercado (ALTM2, 

�̅�=2,92).  

Os testes das hipóteses para o altruísmo para com as marcas (β=0,269) revelam, também, que 

se trata da motivação que melhor explica a partilha de conteúdos por parte dos consumidores 

que participaram no estudo. Os resultados vêm, assim, demonstrar a preponderância de um 

fator motivacional anteriormente estudado, mas não comprovado por Hennig-Thurau et al. 

(2004) e que já havia sido apontado como preponderante por Sundaram et al. (1998), numa 

pesquisa sobre o WOM off-line. Daqui se infere que, ao promoverem o e-WOM de conteúdos 

das marcas nos media sociais, o foco dos inquiridos não estará tanto na obtenção de benefícios 

para si próprios, mas sim em agir em favor das marcas que gostam, por se sentirem satisfeitos 

com uma experiência de consumo, sem a intenção de obter uma compensação direta por 

isso. 

A segunda motivação comprovada e com maior relevância neste estudo é o altruísmo para 

com outros consumidores (β=0,232), que apresenta, igualmente, a segunda média mais elevada 

(�̅�=2,63). Para grande parte dos inquiridos que partilham conteúdos nos media sociais, é 

importante que os seus amigos conheçam e beneficiem das publicações das marcas que 
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gostam (ALTC3, �̅�=2,81), prestar-lhes ajuda sem pedir nada em troca (ALTC1, �̅�=2,68) e 

informá-los para que façam compras acertadas (ALTC2, �̅�=2,40). Confirma-se, assim, um 

antecedente do E-WOM consensualmente identificado na literatura (King et al., 2014), que 

os autores relacionam com a preocupação genuína de ajudar os outros a tomar uma boa 

decisão de compra (Hennig-Thurau et al., 2004; Cheung & Lee, 2012), mas também com a 

intenção de partilhar informações em benefício de outrem (Oh & Syn, 2015) e, ainda, com a 

necessidade de demonstrar afeto e preocupação com outros consumidores (Ho & Dempsey, 

2008).  

O terceiro e último fator motivacional preponderante na amostra, identicamente 

comprovado nas pesquisas de Muntinga et al. (2011) e de Oh & Syn (2015), é o entretenimento 

(β=0,202; �̅�=2,54). Os inquiridos justificam o seu envolvimento na partilha de conteúdos, 

sobretudo, como algo que consideram divertido e os entretém (ENT1, �̅�=2,81), algo que 

lhes permite distanciarem-se da rotina do dia-a-dia e agradável de se fazer nos tempos livres 

(ENT3, �̅�=2,62) e, menos importante, como algo que lhes proporciona relaxamento e 

libertação emocional (ENT2, �̅�=2,20). Estes resultados vêm corroborar a ideia de que os 

consumidores se sentem mais motivados para partilhar conteúdos das marcas, quando se 

envolvem em atividades de lazer, lúdicas e hedonistas (Muntinga et al., 2011; Oh & Syn, 2015; 

Dolan et al., 2016).  

Quanto às restantes motivações em estudo, por não se terem revelado significantes 

rejeitaram-se as hipóteses 1, 4, 5, e 7.  

Os resultados vêm, assim, contrariar estudos anteriores que comprovaram a autopromoção 

(Hennig-Thurau et al., 2004; Ho & Dempsey, 2008; Cheung & Lee, 2012; Oh & Syn, 2015), 

a integração social (Hennig-Thurau et al., 2004; Muntinga et al., 2011; Cheung & Lee, 2012; Oh 

& Syn, 2015), a identidade pessoal (Muntinga et al., 2011; Oh & Syn, 2015) e a remuneração 

(Hennig-Thurau et al., 2004; Oh & Syn, 2015), como fatores antecedentes ou explicativos do 

e-WOM de conteúdos das marcas, nos media sociais.  
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Tabela 14 – Verificação das hipóteses em estudo (H1-H7) 

Hipótese Descrição Resultado 

H1 
A necessidade de autopromoção afeta positivamente a partilha de 
conteúdos criados pelas marcas, nos media sociais. 

NÃO 
COMPROVADA 

H2 
O altruísmo, para com outros consumidores, afeta positivamente a partilha 
de conteúdos criados pelas marcas, nos media sociais. 

COMPROVADA 

H3 
O altruísmo, para com as marcas, afeta positivamente a partilha de 
conteúdos criados pelas marcas, nos media sociais. 

COMPROVADA 

H4 
A necessidade de construção de identidade pessoal afeta positivamente a 
partilha de conteúdos criados pelas marcas, nos media sociais. 

NÃO 
COMPROVADA 

H5 
A necessidade de integração e interação social afeta positivamente a partilha 
de conteúdos criados pelas marcas, nos media sociais. 

NÃO 
COMPROVADA 

H6 
A necessidade de entretenimento afeta positivamente a partilha de 
conteúdos criados pelas marcas, nos media sociais.  

COMPROVADA 

H7 
A necessidade de remuneração afeta positivamente a partilha de conteúdos 
criados pelas marcas, nos media sociais.  

NÃO 
COMPROVADA 

 

Respondendo ao segundo objetivo de investigação, os resultados apontam, somente, para 

a existência de uma relação significativa (p=0,035) entre a partilha de conteúdos e a utilização 

da rede social Instagram, que nos permite concluir que os consumidores que partilham 

conteúdos tendem a utilizar mais o Instagram do que aqueles que não partilham. pelo que a 

hipótese 8 fica apenas parcialmente comprovada. 

 

Tabela 15 – Verificação das hipóteses em estudo (H8) 

Hipótese Descrição Resultado 

H8 

Existem diferenças significativas entre os perfis demográficos e os hábitos 
digitais dos consumidores que partilham conteúdos das marcas, nos media 
sociais, e os que não partilham, em termos de: a) género, b) escalão etário, 
c) habilitações literárias, d) situação profissional, e) plataformas que 
utilizam e f) tempo médio de utilização das plataformas/dia. 

PARCIALMENTE 
COMPROVADA 

 

Merecem, ainda, destaque outros indicadores pertinentes fornecidos pela Análise 

Descritiva, que nos informam sobre as atividades de partilha de conteúdos que os inquiridos 

preferem realizar. Das seis atividades analisadas, retiradas dos trabalhos de Muntinga et al. 

(2011) e Dolan et al. (2016), a preferida é fazer “like” em conteúdos publicados pelas marcas 

(PART1, �̅�=3,61), seguindo-se conversar on-line com os amigos sobre as marcas que gostam 

(PART4, �̅�=2,92) e, por fim, partilhar conteúdos das marcas com os amigos (PART3, 

�̅�=2,88). A que reúne menos preferências é comentar conteúdos publicados pelas marcas 
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(PART2, �̅�=2,05), ainda que, convidar amigos para gostarem de publicações das marcas, 

também seja algo menos apreciado pelos inquiridos (PART2, �̅�=2,09). 

Avançamos com a discussão, com base nos resultados do teste à hipótese 9, através da 

qual se pretende responder à terceira e última questão de investigação. Na sua origem, reside 

a intenção de se apurar, empiricamente, se o tipo de plataforma de media social utilizada 

exerce influência sobre a intensidade das motivações dos consumidores para o e-WOM, 

tendo em linha de conta que cada plataforma oferece propostas de valores distintas. Os 

resultados observados não permitem identificar uma diferença significativa na intensidade 

das motivações dos consumidores para partilharem conteúdos, consoante as plataformas. 

Como tal, não foi possível comprovar a hipótese 9.  

Tabela 16 – Verificação das hipóteses em estudo (H9) 

Hipótese Descrição Resultado 

H9 

Existem diferenças significativas em relação à intensidade das motivações 

dos consumidores para partilharem conteúdos das marcas, mediante o tipo 

de plataforma (redes sociais ou aplicações de mensagens instantâneas). 

NÃO 
COMPROVADA 
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4. Conclusões  

Neste capítulo, completa-se o trabalho de investigação, tecendo-se considerações finais, 

destacando-se os seus contributos para a teoria e a gestão, discutindo-se as suas limitações e, 

finalmente, apresentando-se recomendações para futuras investigações.  

 

4.1. Considerações Finais 

No contexto dos media sociais, a importância do passa-a-palavra consumer-to-consumer sobre 

as marcas é reconhecida por investigadores e gestores, dada a sua forte influência sobre as 

decisões de compra e os seus efeitos sobre as estratégias de marketing das marcas. Grande 

parte das investigações sobre o e-WOM tem-se concentrado, especialmente, no seu impacto 

sobre as transações comerciais (Chevalier & Mayzlin, 2006; Zhu & Zhang, 2010) e nas 

decisões de compra (Gupta & Harris, 2005; Park, Lee & Han, 2007; Erkan & Evans, 2016), 

permanecendo escasso o conhecimento sobre as motivações dos consumidores para 

promoverem o e-WOM, nos media sociais, sem ambicionarem benefícios diretos de ordem 

financeira ou comercial. Na base desta investigação, esteve a intenção de contribuir para o 

incremento do conhecimento científico sobre este tema. 

Após se sistematizar a literatura sobre o e-WOM, estabeleceram-se três objetivos de 

investigação. O primeiro foi testar sete antecedentes (motivações) do e-WOM, retirados da 

literatura (Hennig-Thurau et al., 2004; Ho & Dempsey, 2008; Muntinga et al., 2011; Cheung 

& Lee, 2012; Oh & Syn, 2015; Dolan et al., 2016).  O segundo objetivo foi identificar o perfil 

dos consumidores que se envolvem na partilha de conteúdos das marcas, nos media sociais, 

analisando-se as suas características sociodemográficas e hábitos digitais. Finalmente, o 

terceiro objetivo foi aferir se o tipo de plataforma que utilizam (redes sociais ou aplicações 

de mensagens instantâneas) influencia as suas motivações para partilharem conteúdos.  

Definido um modelo conceptual, testaram-se empiricamente nove hipóteses de 

investigação, através da aplicação de um inquérito por questionário, em participaram 371 

inquiridos. Os resultados apontaram como motivações significantes o altruísmo para com as 

marcas, o altruísmo para com outros consumidores e o entretenimento, todas motivações de natureza 

positiva e não transacional.  

Na esteira da investigação de Hennig-Thurau et al. (2004), este estudo vem, assim, sugerir 

que alguns consumidores partilham conteúdos com a intenção de ajudar as marcas a serem 
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bem-sucedidas, sem pretenderem obter uma compensação direta, material ou financeira. Os 

dados apontam para que o fazem de forma voluntária, principalmente, para retribuírem uma 

experiência de consumo com a qual se sentem satisfeitos. Também se sentem motivados 

para partilhar, como uma forma de retribuição, quando os conteúdos das marcas lhes 

parecem especiais, úteis e divertidos.  

De facto, o altruísmo para com as marcas revelou-se o principal antecedente do e-WOM 

identificado neste estudo. Porém, as motivações altruístas dos consumidores que partilham 

conteúdos não se esgotam nas marcas, direcionando-se também para outros consumidores 

on-line. Tal como em estudos anteriores (Hennig-Thurau et al., 2004; Ho & Dempsey, 2008; 

Cheung & Lee, 2012; Oh & Syn, 2015), os resultados desta investigação confirmam esse 

antecedente consensualmente identificado na literatura sobre o e-WOM (King et al., 2014) e 

sugerem que os consumidores partilham conteúdos nos media sociais, para que seus amigos 

beneficiem das publicações das marcas que gostam, para ajudá-los sem pedir nada em troca 

e informá-los para que tomem decisões de compras acertadas.  

Este estudo sugere, ainda, a significância do entretenimento como fator preditor da partilha 

conteúdos das marcas. Semelhantemente aos estudos de Muntinga et al. (2011) e Oh & Syn 

(2015), apurou-se que os consumidores partilham conteúdos para satisfazerem necessidades 

de foro lúdico e hedonista. Não obstante a importância que lhes é reconhecida na literatura, 

as restantes motivações em escrutínio, nomeadamente, a autopromoção, a integração social, a 

identidade pessoal e a remuneração, não se revelaram significantes na amostra.  

Atendendo ao segundo objetivo de investigação, aferiu-se a existência de uma relação 

significativa entre a partilha de conteúdos e a utilização da rede social Instagram, o que a torna relevante 

do ponto de vista académico e da gestão. De resto, não se identificaram discrepâncias nos 

perfis dos consumidores que partilham conteúdos das marcas, nas plataformas estudadas, e 

dos consumidores que não partilham.  

Quanto ao terceiro objetivo de investigação, concluiu-se que o tipo de plataforma não 

constitui um fator influenciador da intensidade das motivações para partilhar conteúdos, pelo 

menos no que se refere às motivações e plataformas analisadas.  

Apresentada uma síntese das respostas encontradas para as questões formuladas no início 

deste trabalho de investigação, avançamos discutindo os seus principais contributos para a 

teoria e a gestão.  
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4.2. Contributos para a Teoria e para a Gestão 

Principiamos pelas mais-valias desta investigação para a construção de conhecimento 

sobre o envolvimento dos consumidores com as marcas, nos media sociais. 

 Conforme se explanou anteriormente, a produção científica em torno dos 

comportamentos de e-WOM dos consumidores é bastante fragmentada (Chan & Ngai, 2011; 

Cheung & Thadani, 2012; King et al., 2014; Mishra & Statish, 2016). A maioria dos estudos 

focaliza-se nas consequências (outputs) do e-WOM e, especialmente, em aferir o seu impacto 

sobre as vendas e decisões de compra dos consumidores (Chan & Ngai, 2011; Cheung & 

Lee, 2012). Menos são aqueles que se debruçam sobre os seus antecedentes (inputs) (Chan & 

Ngai, 2011; King et al., 2014) e, ainda menos, aqueles que visam explicar as motivações 

positivas e não-transacionais dos emissores de e-WOM, o que faz da análise deste tema um 

imperativo do ponto de vista académico.  

Este estudo procurou contribuir para a colmatação dessa lacuna, estudando sete 

motivações que, na sua maioria, estão para além das transações de produtos ou serviços. 

Considerou-se somente uma de natureza transacional (remuneração), no sentido de comparar 

o seu valor preditivo dos comportamentos de e-WOM relativamente às restantes motivações. 

A verdade é que, não obstante a remuneração ser uma motivação comum na literatura, esta não 

se apresentou significativa na amostra. Por isso, em termos teórico-conceptuais, este estudo 

reveste-se de especial importância, não só por lançar luz sobre três motivações de índole não 

transacional, mas principalmente por apontar como mais significativa aquela que tem menos 

incidência na literatura sobre as motivações para o e-WOM, i.e., o altruísmo para com as marcas. 

Os resultados vêm, assim, demonstrar a pertinência desse fator motivacional, tal como o 

intentou o trabalho de Hennig-Thurau et al. (2004), apesar de não apresentado comprovação 

empírica.  

Quanto aos contributos desta investigação para a gestão, os resultados obtidos podem ser 

proveitosos para as marcas interessadas em apostar nos media sociais para comunicarem mais 

eficazmente com os seus públicos-alvo, assim como, em promoverem o awareness, o engagement 

e a fidelização. Podem ser especialmente pertinentes para aquelas que enfrentam dificuldades 

em utilizar o e-WOM das suas publicações como uma forma de ampliar o alcance das suas 

campanhas. Tal como informa uma pesquisa recente da BuzzSumo (2018) já aqui referida, o 

envolvimento com conteúdos nas redes sociais, através de partilhas, gostos e comentários 

baixou para metade, desde 2015, e a sua explicação poderá estar na saturação de conteúdos 
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existente nas plataformas. Para combater esse alegado desinteresse dos consumidores, as 

marcas necessitam de conhecer o que os motiva a envolverem-se com as suas publicações, 

para assim ajustarem as suas propostas de valor àqueles que são os interesses reais e atuais 

dos seus públicos-alvo.  

Esta investigação, intentou dar resposta a essa necessidade das marcas/firmas e os 

resultados apresentados permites-lhe saber, entre outros aspetos, que os consumidores 

tendem a agir de forma altruísta quando partilham conteúdos, quer em relação às próprias 

marcas, quer em relação a outros consumidores on-line. O e-WOM é um importante 

comportamento de influência/mobilização (Groeger et al., 2016), que pode influenciar, de forma 

positiva ou negativa, as perceções de outros consumidores sobre a imagem de uma marca. 

O desafio está, pois, em transformá-lo numa vantagem competitiva. Sabendo que os 

consumidores partilham conteúdos para agirem, deliberadamente, em benefício de outrem, 

as marcas deverão reforçar a criação conteúdos relevantes, úteis e que acrescentem valor, do 

ponto de vista do seu público-alvo. 

Não desmerecendo o valor das restantes motivações comprovadas neste estudo, afigura-

se-nos como particularmente positivo do ponto de vista da gestão, o facto de o altruísmo para 

com as marcas se ter aferido como uma motivação significativa. Se os consumidores revelam 

uma maior predisposição para disseminarem conteúdos quando se sentem satisfeitos com 

um produto, serviço ou marcas, então, quanto mais os gestores conseguirem aumentar a sua 

satisfação, melhores resultados poderão obter nas campanhas centradas nos 

comportamentos de e-WOM. Esta investigação demonstrou que os consumidores estão 

dispostos a agir, perante a comunidade on-line, como mensageiros abonatórios e voluntários 

das marcas que lhes agradam. Assim sendo, aos gestores resta tomar diligências para 

beneficiarem dessa predisposição e promoverem a cocriação de valor (Groeger et al., 2016).   

A importância que a amostra revelou atribuir aos conteúdos que proporcionam 

entretenimento sugere que os gestores necessitam de ser criativos e de investir em 

experiências lúdicas, agradáveis e memoráveis. Para um maior envolvimento dos 

consumidores, devem apostar na criação de conteúdos divertidos, que permitam escapar à 

rotina do dia-a-dia e proporcionem relaxamento e libertação emocional. 

Uma outra conclusão desta investigação pode ser útil para as marcas que comunicam com 

os seus públicos-alvo através das redes sociais, uma vez que permitiu identificar uma relação 

significativa entre a partilha de conteúdos e a utilização do Instagram. A aposta nessa rede 
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social parece-nos, portanto, uma estratégia com potencial para as marcas que pretendam 

incrementar o envolvimento com as suas publicações on-line, beneficiando do passa-a-palavra 

voluntário e positivo dos consumidores. 

 

4.3. Limitações do Estudo e Recomendações para Futuras Investigações  

Esta investigação apresenta algumas limitações metodológicas que devem ser ponderadas 

em trabalhos vindouros. A principal prende-se com a amostragem utilizada. Como refere 

Marôco (2014), “o processo de inferência estatística é apenas válido quando as amostras 

estudadas são representativas da população teórica em estudo a partir da qual foram obtidas” 

(Marôco, 2014, p. 9). Porém, a existência de constrangimentos de tempo e de recursos nem 

sempre permite que se enverede pela amostragem probabilística, como foi o caso da presente 

investigação. As conclusões obtidas devem, por isso, ser entendidas com alguma precaução, 

já que não é possível garantir a efetiva representatividade da amostra. 

Neste trabalho, a recolha de informação foi efetuada através de questionários on-line 

autoadministrados. Apesar de esta ser uma técnica prática, de permitir uma recolha de dados 

mais célere e em maior volume, levanta alguns problemas com a autenticidade das respostas 

dos inquiridos. A utilização de um questionário com respostas fechadas condiciona as 

respostas obtidas, assim como, não facilita o esclarecimento de dúvidas de interpretação das 

perguntas. Para minimizar este último aspeto, disponibilizou-se um endereço eletrónico, mas 

nenhum contacto foi estabelecido.  

Sendo este um estudo de foro quantitativo, em que se privilegiaram métodos de 

tratamento e análise estatística para medir as respostas dos inquiridos, as suas conclusões 

devem também ser entendidas à luz das limitações desse método. Se bem que nenhum 

método de investigação é infalível, convém reconhecer que “medir é, ao mesmo tempo, 

agrupar e distinguir, é negligenciar certas diferenças e organizar outras. É aceitar que, apesar 

de tudo o que os distingue, os indivíduos podem ser colocados numa mesma categoria ou 

comparados entre eles; é também admitir que a relação de ordem entre as categorias, e 

eventualmente outras relações que a elas se acrescentaram, descrevem adequadamente o 

fenómeno estudado” (Ghiglione & Matalon, 2005, p. 252). 

O facto de ainda ser limitado o conhecimento sobre as motivações subjacentes ao e-

WOM positivo e não transacional de conteúdos das marcas, nos media sociais, gera diversas 
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oportunidades de desenvolvimento de outros trabalhos de investigação neste domínio. Com 

base nos resultados observados neste estudo, propomos algumas possibilidades.  

Futuras investigações poderão analisar as motivações não-transacionais aqui estudadas, 

mas enveredando por uma abordagem qualitativa, numa lógica de complementaridade 

metodológica. Poderão fazer uso de outras técnicas de recolha de dados, como a entrevista 

ou a dinâmica de focus group. Dessa forma, poderão confrontar os resultados desta 

investigação com as representações e narrativas dos sujeitos, acerca do seu envolvimento 

com conteúdos das marcas, nos media sociais.  

De igual forma, poder-se-á considerar o desenvolvimento de um estudo de caso sobre as 

motivações de uma comunidade de marca on-line, com a finalidade de aprofundar o quão 

preponderante é o altruísmo para com as marcas, e o que realmente significa. O mesmo poderá 

ser feito em relação ao altruísmo para com outros consumidores, apesar de ser uma motivação mais 

estudada. 

Futuras investigações poderão identificar empiricamente as relações entre as motivações 

aqui comprovadas e a tipologia de conteúdos criados pelas marcas, no âmbito do modelo 

conceptual proposto por Dolan et al. (2016).  

Os resultados desta investigação não permitiram identificar um perfil específico e 

completo dos consumidores que promovem o e-WOM. Outras investigações poderão 

explorar características sociodemográficas e hábitos digitais alternativos, como por exemplo, 

o estado civil, o rendimento anual, a geografia, ou ainda, o nível de literacia digital, o nível de 

experiência dos consumidores e a forma de acesso às plataformas (mobile ou 

desktop/laptop).    

Por fim, não se tendo comprovado que as redes sociais e as aplicações de mensagens 

instantâneas afetam a intensidade das motivações para partilhar conteúdos das marcas, 

estudos vindouros poderão focalizar-se nessa relação, mas alargando a análise a um leque 

mais variado de plataformas, uma vez que, cada uma oferece uma proposta de valor distinta 

aos seus utilizadores. 
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Anexos  

 

Anexo I - Tipologias de motivações para o e-WOM positivo e não transacional 

testadas numa seleção de estudos empíricos 

 

Autores/ 
Plataformas 

Motivações Descrição 

Hennig-Thurau 
et al. (2004) 
 
Plataformas de on-
line reviews  
 

Preocupação com os outros  Desejo genuíno de ajudar um amigo ou parente a melhorar 
uma decisão de compra (altruísmo). 

Ajudar a firma Desejo de ajudar a companhia, devido a sentir satisfação 
para com um produto/serviço (altruísmo). 

Benefícios sociais  Procura de identificação com os outros, integração social e 
de desenvolver sentimentos de pertença.  

Procura de aconselhamento Conseguir conselhos sobre como resolver problemas que 
derivem da experiência de consumo. 

Extroversão/ 
Autopromoção positiva 

Desejo de ser positivamente reconhecido pelos outros 
consumidores como especialista, comprador inteligente e de 
pertencer a um nível status social superior.  

Incentivos económicos  Desejo de obter uma compensação de ordem económica.  
 

Ho & Dempsey 
(2008) 
 
E-mail e aplicações 
de instant messaging 
 
 

Necessidade de fazer parte 
de um grupo (Inclusão) 

Necessidade de criar e manter relações interpessoais e de 
sentir pertença a um grupo. 

Necessidade de ser 
individualista (Inclusão) 

Necessidade de ser identificado pelos outros como único, 
diferente e de se distinguir como líder de opinião. 

Necessidade de ser altruísta 
(Afeto) 

Necessidade de demonstrar afeto e preocupação com os 
outros. 

Necessidade de crescimento 
pessoal (Controle) 

Necessidade de se envolver intencional e ativamente num 
processo de crescimento pessoal, promotor de uma 
consciência de competência, independência, capacidade de 
influência e realização pessoal. 

Consumo de conteúdos Quantidade de tempo despendido e frequência on-line.  
 

Curiosidade  Gosto por aprender e saber mais, abertura a novas 
experiências, novidades e a explorar estímulos desafiantes 
(como antecedentes do consumo de conteúdos). 

Muntinga et al. 
(2011) 
 
Media sociais 
 
 

Entretenimento  Procura de gratificações relacionadas com a fuga à rotina 
(escapismo), relaxamento, divertimento, passatempo, 
libertação ou alívio emocional. 

Integração e interação social Procura de gratificações relacionadas com o sentimento de 
pertença, relacionar-se com os amigos, família e a sociedade, 
procura de apoio/suporte emocional, identificação social, 
ajudar os outros, pressão social. 

Identidade pessoal Procura de gratificações relacionadas com o self, 
autoconhecimento, reforço de valores pessoais, 
autoexpressão, autoconfiança, necessidade de realização 
pessoal, reconhecimento e de autopromoção. 

Informação Procura de gratificações relacionadas com procura de 
conhecimento, de opiniões antes de uma decisão de compra, 
redução do risco, vigilância, inspiração. 

Remuneração Procura de gratificações relacionadas com a obtenção de 
recompensas económicas, de benefícios relacionados com 
uma profissão ou vontade de possuir algo específico. 

Empowerment Procura de gratificações relacionadas com o aumento da 
influência ou poder sobre outros consumidores ou firmas.  
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Cheung & Lee 
(2012) 
 
Plataformas de on-
line reviews  
 

Reputação (Egoísmo) 
 

Partilha opinião, porque espera obter uma recompensa 
intangível, neste caso, para ser reconhecido e afirmar-se 
como especialista (maximizar benefícios/minimizar custos). 

Reciprocidade (Egoísmo) 
 

Partilha opinião para obter algo em troca dos outros 
utilizadores (maximizar benefícios/minimizar custos). 

Sentimento de pertença 
(Coletivismo) 

Partilha opinião para contribuir para aumento do bem-estar 
do grupo/coletivo, com o qual sente uma ligação emocional.  

Gosto em ajudar 
(Altruísmo)  
 

Partilha opinião, colocando o bem-estar de outro(s) em 
primeiro lugar, apenas por se sentir intrinsecamente 
satisfeito em ajudar, sem ambicionar uma compensação.  

Obrigação Moral 
(Principlismo)  

Partilha opinião movido por um princípio moral e um forte 
sentido de compromisso/obrigação para c/ a comunidade. 

Conhecimento de 
autoeficácia 

Perceção pessoal de uma capacidade elevada para partilhar 
conhecimento eficazmente sobre experiências de compra. 

Oh & Syn (2015) 
 
Media sociais 

Divertimento  Partilha informação por se sentir intrinsecamente motivado 
para se divertir e entreter-se numa atividade de lazer/hobby. 

Autoeficácia  
 

Perceção pessoal de uma capacidade elevada para 
providenciar informação útil a outros. 

Aprender Partilha e troca informação para aprender sobre assuntos do 
seu interesse e manter-se atualizado. 

Ganhos pessoais Partilha informação para obter de algum tipo de benefício 
tangível ou recompensa externa, comercialmente motivada. 

Altruísmo  Partilha voluntariamente informação para ajudar os outros, 
sem esperar nada em troca. 

Empatia  Preocupa-se com utilizadores que enfrentam dificuldades 
em encontrar informações e com necessidades semelhantes. 

Envolvimento social Partilha informação para colaborar com outros na procura 
conjunta de soluções para problemas semelhantes ou 
simplesmente para sentir-se envolvido (engaged).  

Interesse da comunidade Partilha informação para benefício de um grupo de pessoas 
com interesses comuns, estimular a identificação dos 
membros entre si e encorajar a diversidade de atividades.  

Reciprocidade Partilha informações para devolver favores recebidos de 
outros utilizadores. 

Reputação Partilha informação para ser reconhecido como um 
contribuidor de topo na comunidade na qual está ativamente 
envolvido e sente-se estimulado pela satisfação de ter cada 
vez mais “amigos” e seguidores. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo II – Questionário 
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Anexo III – Outputs da Análise Fatorial - Variável “Partilha de Conteúdos” 

 

 
Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,731 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 167,268 

gl 6 

Sig. ,000 

 
Comunalidades 

 Inicial Extração 

PART2 1,000 ,450 

PART3 1,000 ,521 

PART4 1,000 ,561 

PART5 1,000 ,600 

Método de Extração: Análise de 

Componente Principal. 

 
Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 
2,132 53,310 53,310 2,132 53,310 53,310 

2 
,725 18,122 71,432    

3 
,637 15,936 87,368 

   

4 
,505 12,632 100,000    

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 
Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

PART2 ,671 

PART3 ,722 

PART4 ,749 

PART5 ,774 

Método de Extração: Análise 

de Componente Principal. 
a. 1 componentes extraídos. 

 

 
Estatísticas de fiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,707 4 
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Anexo IV – Outputs da Análise Fatorial - Variável “Autopromoção” 

 

 
Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,694 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 233,332 

gl 3 

Sig. ,000 

 

 
Comunalidades 

 Inicial Extração 

AUTO1 1,000 ,650 

AUTO2 1,000 ,725 

AUTO3 1,000 ,769 

Método de Extração: Análise de 
Componente Principal. 

 

 
Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 2,144 71,461 71,461 2,144 71,461 71,461 

2 ,510 16,999 88,460    

3 ,346 11,540 100,000    

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

 
Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

AUTO1 ,806 

AUTO2 ,851 

AUTO3 ,877 

Método de Extração: Análise 

de Componente Principal. 
a. 1 componentes extraídos. 

 

 

 
Estatísticas de fiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,791 3 
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Anexo V – Outputs da Análise Fatorial - Variável “Altruísmo para com outros 

Consumidores” 

 

 
Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,703 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 215,339 

gl 3 

Sig. ,000 

 
Comunalidades 

 Inicial Extração 

ALTC1 1,000 ,670 

ALTC2 1,000 ,712 

ALTC3 1,000 ,735 

Método de Extração: Análise de 
Componente Principal. 

 
Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 2,118 70,588 70,588 2,118 70,588 70,588 

2 ,486 16,195 86,783    

3 ,397 13,217 100,000    

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

 
Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

ALTC1 ,819 

ALTC2 ,844 

ALTC3 ,858 

Método de Extração: Análise 

de Componente Principal. 
a. 1 componentes extraídos. 

 

 
Estatísticas de fiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,790 3 
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Anexo VI – Outputs da Análise Fatorial - Variável “Altruísmo para com as Marcas” 

 

 
Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,700 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 188,868 

gl 3 

Sig. ,000 

 
Comunalidades 

 Inicial Extração 

ALTM1 1,000 ,683 

ALTM2 1,000 ,680 

ALTM3 1,000 ,696 

Método de Extração: Análise de 

Componente Principal. 

 
Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 2,059 68,636 68,636 2,059 68,636 68,636 

2 ,482 16,056 84,692    

3 ,459 15,308 100,000    

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 
Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

ALTM1 ,826 

ALTM2 ,825 

ALTM3 ,834 

Método de Extração: Análise 
de Componente Principal. 

a. 1 componentes extraídos. 

 
Estatísticas de fiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,769 3 
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Anexo VII – Outputs da Análise Fatorial - Variável “Integração e Interação Social” 

 

 
Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,688 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 192,622 

gl 3 

Sig. ,000 

 
Comunalidades 

 Inicial Extração 

INT1 1,000 ,659 

INT2 1,000 ,661 

INT3 1,000 ,738 

Método de Extração: Análise de 

Componente Principal. 

 
Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 2,058 68,598 68,598 2,058 68,598 68,598 

2 ,534 17,802 86,400    

3 ,408 13,600 100,000    

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 
Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

INT1 ,812 

INT2 ,813 

INT3 ,859 

Método de Extração: 
Análise de Componente 

Principal. 
a. 1 componentes 
extraídos. 

 
Estatísticas de fiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,770 3 
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Anexo VIII – Outputs da Análise Fatorial - Variável “Identidade Pessoal” 

 

 
Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,650 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 108,996 

gl 3 

Sig. ,000 

 
Comunalidades 

 Inicial Extração 

ID1 1,000 ,575 

ID2 1,000 ,567 

ID3 1,000 ,665 

Método de Extração: Análise de 

Componente Principal. 

 
Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 1,807 60,227 60,227 1,807 60,227 60,227 

2 ,663 22,090 82,317    

3 ,530 17,683 100,000    

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 
Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

ID1 ,758 

ID2 ,753 

ID3 ,815 

Método de Extração: 
Análise de Componente 

Principal. 
a. 1 componentes 
extraídos. 

 
Estatísticas de fiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,669 3 

 

 
 

 



O ENVOLVIMENTO DO CONSUMIDOR COM AS MARCAS NOS MEDIA:  

QUEM PARTILHA CONTEÚDOS E PORQUÊ? 

 

87 

Anexo IX – Outputs da Análise Fatorial - Variável “Entretenimento” 

 

 
Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,699 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 245,462 

gl 3 

Sig. ,000 

 
Comunalidades 

 Inicial Extração 

ENT1 1,000 ,669 

ENT2 1,000 ,726 

ENT3 1,000 ,777 

Método de Extração: Análise de 

Componente Principal. 

 
Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 2,172 72,404 72,404 2,172 72,404 72,404 

2 ,489 16,309 88,713    

3 ,339 11,287 100,000    

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 
Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

ENT1 ,818 

ENT2 ,852 

ENT3 ,881 

Método de Extração: Análise 
de Componente Principal. 

a. 1 componentes extraídos. 

 
Estatísticas de fiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,808 3 
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Anexo X – Outputs da Análise Fatorial - Variável “Remuneração” 

 

 
Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,640 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 228,136 

gl 3 

Sig. ,000 

 
Comunalidades 

 Inicial Extração 

REM1 1,000 ,783 

REM2 1,000 ,512 

REM3 1,000 ,766 

Método de Extração: Análise de 

Componente Principal. 

 
Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 2,062 68,723 68,723 2,062 68,723 68,723 

2 ,649 21,649 90,371    

3 ,289 9,629 100,000    

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 
Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

REM1 ,885 

REM2 ,716 

REM3 ,875 

Método de Extração: Análise 
de Componente Principal. 

a. 1 componentes extraídos. 

 
Estatísticas de fiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,772 3 
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Anexo XI – Outputs da Análise de Regressão Linear Múltipla 

 

 
Sumarização do modelob 

Modelo R R quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa Durbin-Watson 

1 ,625a ,391 ,373 ,64208 1,521 

a. Preditores: (Constante), REM, ALTC, ENT, ALTM, AUTO, INT, ID. 

b. Variável Dependente: PART. 

 
ANOVAa 

Modelo 

Soma dos 

Quadrados gl Quadrado Médio F Sig. 

1 Regressão 62,164 7 8,881 21,541 ,000b 

Resíduo 96,881 235 ,412   

Total 159,045 242    

a. Variável Dependente: PART. 

b. Preditores: (Constante), REM, ALTC, ENT, ALTM, AUTO, INT, ID. 

 
Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados t Sig. 

Estatísticas de 

colinearidade 

B Erro Padrão Beta   Tolerância VIF 

1 (Constante) ,915 ,160  5,717 ,000   

AUTO ,019 ,071 ,021 ,272 ,786 ,440 2,273 

ALTC ,175 ,055 ,232 3,164 ,002 ,483 2,072 

ALTM ,215 ,055 ,269 3,906 ,000 ,546 1,832 

INT -,005 ,074 -,006 -,065 ,948 ,323 3,092 

ID ,034 ,077 ,040 ,441 ,659 ,319 3,138 

ENT ,156 ,050 ,202 3,132 ,002 ,625 1,599 

REM ,057 ,044 ,074 1,295 ,197 ,803 1,246 

a. Variável Dependente: PART. 

 
Estatísticas de resíduosa 

 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão N 

Valor predito 1,5664 4,1719 2,7058 ,50683 243 

Resíduo -3,17191 1,76697 ,00000 ,63272 243 

Valor Predito Padrão -2,248 2,893 ,000 1,000 243 

Resíduo Padrão -4,940 2,752 ,000 ,985 243 

a. Variável Dependente: PART. 
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Anexo XII – Outputs do Teste do Qui-Quadrado: Género x Partilha 

 

 
Tabulação cruzada Género * Partilha 

Contagem   

 

Partilha 

Total Sim Não 

Género Feminino 174 85 259 

Masculino 69 43 112 

Total 243 128 371 

 

 
Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig 

exata (2 

lados) 

Sig 

exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson 1,075a 1 ,300   

Correção de continuidadeb ,843 1 ,359   

Razão de verossimilhança 1,066 1 ,302   

Teste Exato de Fisher    ,341 ,179 

Associação Linear por Linear 1,072 1 ,300   

Nº de Casos Válidos 371     

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 38,64. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
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Anexo XIII – Outputs do Teste do Qui-Quadrado – Escalão Etário x Partilha 

 

 
Tabulação cruzada Escalão Etário * Partilha 

Contagem   

 

Partilha 

Total Sim Não 

Escalão Etário 18 - 25 anos 114 52 166 

26 - 35 anos 42 33 75 

36 - 45 anos 65 34 99 

46 - 55 anos 17 8 25 

≥ 56 anos 5 1 6 

Total 243 128 371 

 

 
Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 4,650a 4 ,325 

Razão de verossimilhança 4,666 4 ,323 

Associação Linear por Linear ,005 1 ,946 

Nº de Casos Válidos 371   

a. 2 células (20,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 2,07. 
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Anexo XIV – Outputs do Teste do Qui-Quadrado – Hab. Académicas x Partilha 

 

 
Tabulação cruzada Hab. Académicas * Partilha 

Contagem   

 

Partilha 

Total Sim Não 

Hab. Académicas Ens. Básico 9 4 13 

Ens. Secundário 95 44 139 

Bacharelato 98 53 151 

Licenciatura 7 2 9 

Mestrado 29 23 52 

Doutoramento 1 2 3 

Outra 4 0 4 

Total 243 128 371 

 

 
Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata 

(2 lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Probabilidade 

de ponto 

Qui-quadrado de Pearson 6,862a 6 ,334 ,335   

Razão de verossimilhança 8,026 6 ,236 ,302   

Teste Exato de Fisher 6,339   ,367   

Associação Linear por Linear 1,137b 1 ,286 ,301 ,154 ,021 

Nº de Casos Válidos 371      

a. 6 células (42,9%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 1,04. 

b. A estatística padronizada é 1,066. 
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Anexo XV – Outputs do Teste do Qui-Quadrado – Situação Profissional x Partilha 

 

 
Tabulação cruzada Situação Profissional * Partilha 

Contagem   

 

Partilha 

Total Sim Não 

Situação Profissional Estudante 88 44 132 

Trab.-Estudante 22 9 31 

Trabalhador 117 68 185 

Desempregado 13 4 17 

Reformado 2 1 3 

Outra 1 2 3 

Total 243 128 371 

 

 

 
Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata 

(2 lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Probabilidade 

de ponto 

Qui-quadrado de Pearson 3,187a 5 ,671 ,706   

Razão de verossimilhança 3,165 5 ,675 ,762   

Teste Exato de Fisher 3,273   ,673   

Associação Linear por Linear ,339b 1 ,560 ,577 ,297 ,034 

Nº de Casos Válidos 371      

a. 4 células (33,3%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 1,04. 

b. A estatística padronizada é ,582. 
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Anexo XVI – Outputs do Teste do Qui-Quadrado – Facebook x Partilha 

 

 
Tabulação cruzada Facebook * Partilha 

Contagem   

 

Partilha 

Total Sim Não 

Facebook Não 4 6 10 

Sim 239 122 361 

Total 243 128 371 

 

 
Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata 

(2 lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Qui-quadrado de Pearson 2,957a 1 ,086   

Correção de continuidadeb 1,911 1 ,167   

Razão de verossimilhança 2,775 1 ,096   

Teste Exato de Fisher    ,100 ,086 

Associação Linear por Linear 2,949 1 ,086   

Nº de Casos Válidos 371     

a. 1 células (25,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 3,45. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
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Anexo XVII – Outputs do Teste do Qui-Quadrado – Twitter x Partilha 

 

 
Tabulação cruzada Twitter * Partilha 

Contagem   

 

Partilha 

Total Sim Não 

Twitter Não 206 115 321 

Sim 37 13 50 

Total 243 128 371 

 

 
Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata 

(2 lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Qui-quadrado de Pearson 1,848a 1 ,174   

Correção de continuidadeb 1,439 1 ,230   

Razão de verossimilhança 1,923 1 ,166   

Teste Exato de Fisher    ,202 ,114 

Associação Linear por Linear 1,843 1 ,175   

Nº de Casos Válidos 371     

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 17,25. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
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Anexo XVIII – Outputs do Teste do Qui-Quadrado – Instagram x Partilha 

 

 
Tabulação cruzada Instagram * Partilha 

Contagem   

 

Partilha 

Total Sim Não 

Instagram Não 74 53 127 

Sim 169 75 244 

Total 243 128 371 

 

 
Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata 

(2 lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Qui-quadrado de Pearson 4,468a 1 ,035   

Correção de continuidadeb 3,995 1 ,046   

Razão de verossimilhança 4,414 1 ,036   

Teste Exato de Fisher    ,039 ,023 

Associação Linear por Linear 4,456 1 ,035   

Nº de Casos Válidos 371     

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 43,82. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
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Anexo XIX – Outputs do Teste do Qui-Quadrado – Youtube x Partilha 

 

 
Tabulação cruzada Youtube * Partilha 

Contagem   

 

Partilha 

Total Sim Não 

Youtube Não 87 58 145 

Sim 156 70 226 

Total 243 128 371 

 

 
Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata 

(2 lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Qui-quadrado de Pearson 3,185a 1 ,074   

Correção de continuidadeb 2,798 1 ,094   

Razão de verossimilhança 3,164 1 ,075   

Teste Exato de Fisher    ,093 ,048 

Associação Linear por Linear 3,176 1 ,075   

Nº de Casos Válidos 371     

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 50,03. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
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Anexo XX – Outputs do Teste do Qui-Quadrado – WhatsApp x Partilha 
 

 
Tabulação cruzada Whatsapp * Partilha 

Contagem   

 

Partilha 

Total Sim Não 

Whatsapp Não 57 42 99 

Sim 186 86 272 

Total 243 128 371 

 

 
Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata 

(2 lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Qui-quadrado de Pearson 3,751a 1 ,053   

Correção de continuidadeb 3,288 1 ,070   

Razão de verossimilhança 3,682 1 ,055   

Teste Exato de Fisher    ,064 ,036 

Associação Linear por Linear 3,741 1 ,053   

Nº de Casos Válidos 371     

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 34,16. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
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Anexo XXI – Outputs do Teste do Qui-Quadrado – Facebook Messenger x Partilha 

 

 
Tabulação cruzada Facebook Messenger * Partilha 

Contagem   

 

Partilha 

Total Sim Não 

Facebook Messenger Não 33 20 53 

Sim 210 108 318 

Total 243 128 371 

 

 
Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata 

(2 lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Qui-quadrado de Pearson ,286a 1 ,593   

Correção de continuidadeb ,144 1 ,705   

Razão de verossimilhança ,283 1 ,595   

Teste Exato de Fisher    ,640 ,349 

Associação Linear por Linear ,285 1 ,593   

Nº de Casos Válidos 371     

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 18,29. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
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Anexo XXII – Outputs do Teste do Qui-Quadrado – Google+ x Partilha 

 

 
Tabulação cruzada Google+ * Partilha 

Contagem   

 

Partilha 

Total Sim Não 

Google+ Não 200 113 313 

Sim 43 15 58 

Total 243 128 371 

 

 
Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata 

(2 lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Qui-quadrado de Pearson 2,271a 1 ,132   

Correção de continuidadeb 1,840 1 ,175   

Razão de verossimilhança 2,361 1 ,124   

Teste Exato de Fisher    ,175 ,086 

Associação Linear por Linear 2,264 1 ,132   

Nº de Casos Válidos 371     

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 20,01. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
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Anexo XXIII – Outputs do Teste do Qui-Quadrado – Pinterest x Partilha 

 

 
Tabulação cruzada Pinterest * Partilha 

Contagem   

 

Partilha 

Total Sim Não 

Pinterest Não 178 94 272 

Sim 65 34 99 

Total 243 128 371 

 

 
Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata 

(2 lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Qui-quadrado de Pearson ,001a 1 ,969   

Correção de continuidadeb ,000 1 1,000   

Razão de verossimilhança ,001 1 ,969   

Teste Exato de Fisher    1,000 ,536 

Associação Linear por Linear ,001 1 ,969   

Nº de Casos Válidos 371     

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 34,16. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
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Anexo XXIV – Outputs do Teste do Qui-Quadrado – LinkedIn x Partilha 

 

 
Tabulação cruzada LinkedIn * Partilha 

Contagem   

 

Partilha 

Total Sim Não 

LinkedIn Não 157 82 239 

Sim 86 46 132 

Total 243 128 371 

 

 
Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata 

(2 lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Qui-quadrado de Pearson ,011a 1 ,917   

Correção de continuidadeb ,000 1 1,000   

Razão de verossimilhança ,011 1 ,917   

Teste Exato de Fisher    ,910 ,502 

Associação Linear por Linear ,011 1 ,917   

Nº de Casos Válidos 371     

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 45,54. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
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Anexo XXV – Outputs do Teste do Qui-Quadrado – Snapchat x Partilha 

 

 
Tabulação cruzada Snapchat * Partilha 

Contagem   

 

Partilha 

Total Sim Não 

Snapchat Não 213 119 332 

Sim 30 9 39 

Total 243 128 371 

 

 
Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata 

(2 lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Qui-quadrado de Pearson 2,517a 1 ,113   

Correção de continuidadeb 1,984 1 ,159   

Razão de verossimilhança 2,671 1 ,102   

Teste Exato de Fisher    ,153 ,077 

Associação Linear por Linear 2,510 1 ,113   

Nº de Casos Válidos 371     

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada 

é 13,46. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O ENVOLVIMENTO DO CONSUMIDOR COM AS MARCAS NOS MEDIA:  

QUEM PARTILHA CONTEÚDOS E PORQUÊ? 

 

104 

Anexo XXVI – Outputs do Teste do Qui-Quadrado – Tumblr x Partilha 

 

 
Tabulação cruzada Tumblr * Partilha 

Contagem   

 

Partilha 

Total Sim Não 

Tumblr Não 226 123 349 

Sim 17 5 22 

Total 243 128 371 

 

 
Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significânc

ia 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata 

(2 lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Qui-quadrado de Pearson 1,435a 1 ,231   

Correção de continuidadeb ,934 1 ,334   

Razão de verossimilhança 1,531 1 ,216   

Teste Exato de Fisher    ,259 ,167 

Associação Linear por Linear 1,431 1 ,232   

Nº de Casos Válidos 371     

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 7,59. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
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Anexo XXVII – Outputs do Teste do Qui-Quadrado – Tempo médio de 

utilização/dia x Partilha 

 

 
Tabulação cruzada Tempo médio/dia nas redes sociais e apps * Partilha 

Contagem   

 

Partilha 

Total Sim Não 

Tempo médio/dia nas redes 

sociais e apps 

Menos de 1h 53 40 93 

Entre 1h e 3h 126 65 191 

Mais de 3h 64 23 87 

Total 243 128 371 

 

 
Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 5,503a 2 ,064 

Razão de verossimilhança 5,519 2 ,063 

Associação Linear por Linear 5,468 1 ,019 

Nº de Casos Válidos 371   

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem 

mínima esperada é 30,02. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
A

C
U

L
D

A
D

E
 D

E
 E

C
O

N
O

M
IA

 

 


