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Resumo 

 

Algumas características específicas das redes sociais online, como o contato direto entre 

consumidores, fazem com que o ato de buscar (ou oferecer) informações sobre marcas 

alcance uma escala jamais vista. Este trabalho se baseia na teoria dos Usos e 

Gratificações (UG) para propor que, ao praticar, voluntaria ou involuntariamente, a 

publicidade boca a boca no website Facebook, o consumidor usa as marcas para 

negociar a sua identidade e obter benefícios nas suas interações sociais. 
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Introdução 

 

Pedir recomendações sobre marcas, produtos e serviços é um hábito antigo. A 

perspectiva psicológica da investigação do consumidor indica que seguir o conselho de 

especialistas, amigos ou conhecidos é uma das estratégias que desenvolvemos para 

reduzir o risco percebido de uma compra (Todt, 1989). O que nem sempre notamos é 

que, quando sugerimos uma marca ou relatamos nossas experiências com determinado 

produto ou serviço, estamos fazendo publicidade, ainda que, na maior parte das vezes, 

não recebamos nenhuma recompensa financeira por isso. Esse trabalho de publicidade 

espontânea e de um a um é chamado de publicidade boca a boca, ou Word-of-Mouth, 

em inglês (Allsop, Basset, y Hoskins, 2007; Goldsmith y Horowitz, 2006).   



A proliferação das mídias digitais trouxe novas dimensões a esse boca a boca. Algumas 

características específicas da Internet, como a rapidez na disseminação de mensagens, a 

comunicação segmentada e pessoal e a possibilidade de contato direto com as empresas 

e com outros consumidores, fazem com que o ato de buscar (ou oferecer) indicações, 

sugestões ou informações sobre produtos, bens e serviços seja muito mais rápido e 

eficaz.  

O presente trabalho se baseia na teoria dos Usos e Gratificações (UG) para propor que, 

ao praticar, voluntaria ou involuntariamente, a publicidade boca a boca no website 

Facebook, o consumidor usa as marcas para negociar a sua identidade e obter benefícios 

nas suas interações sociais. Mais especificamente, investigamos: 1) quais são as 

motivações buscadas (manifestas e latentes) do consumidor para que este pratique o 

boca a boca sobre marcas, produtos e serviços em redes sociais online, e 2) quais são as 

gratificações obtidas através dessas práticas.  

Uma pesquisa como esta é oportuna por várias razões. Primeiro, porque é necessário 

conhecer em profundidade as características, efeitos e conseqüências dos novos meios e 

seus usos. Como se sabe, o novo contexto digital proporcionou a popularização das 

mídias sociais, ou seja, canais de comunicação online que contam com ferramentas de 

publicação simples e visuais e que, portanto, estimulam a interação e o intercambio de 

conteúdo entre os seus usuários (Hartshorn, 2010); conteúdo este que, sendo criado 

pelos próprios usuários, recebe o nome de User Generated Content (UGC). As 

plataformas baseadas no UGC são o fundamento da chamada Web 2.0, que, por sua vez, 

se caracteriza pela participação do consumidor no processo de construção de 

significados. Tais mídias simplesmente não existiriam sem as publicações voluntárias 

(Constantinides e Fountain, 2007).  

São exemplos de mídias sociais: blogs, enciclopédias colaborativas (ej.: Wikipedia1); 

websites de armazenamento e intercambio de fotos (ej.: Flickr2), vídeos (ej.: YouTube3) 

ou música (ej.: Spotify4); jogos online; plataformas de microblogging (ej.: Twitter5) e, 

inclusive, alguns aplicativos que existem desde o inicio da Internet, como as salas de 

chat e os serviços de mensagem instantânea (Boyd, 2009;  Kolbitsch e Maurer, 2006).   
                                                            
1 www.wikipedia.org 
2 www.flickr.com 
3 www.youtube.com 
4 www.spotify.com 
5 www.twitter.com 



Além dos exemplos citados, há um tipo de mídia social que vem crescendo de maneira 

exponencial nos últimos anos: os websites de rede social, como Facebook6, MySpace7 e 

Orkut8. Coutinho, Pereira, e Dias (2009) se referem a esses espaços como “arenas 

digitais”, já que, neles, o consumidor tem a oportunidade de expressar-se livremente e 

pode debater as suas opiniões com outros consumidores. Por esse motivo, a publicidade 

boca a boca encontra nas “arenas digitais” o contexto ideal para se propagar: mensagens 

comerciais que, na era analógica, eram compartilhadas apenas por pessoas que estavam 

próximas física ou afetivamente podem, agora, ser trocadas instantaneamente entre 

consumidores que estão geograficamente dispersos.  

Para alcançar os objetivos deste trabalho, tomamos o website Facebook como 

representativo das redes sociais online e fizemos um estudo exploratório e de orientação 

qualitativa com seus usuários, de modo a identificar os principais fatores motivacionais 

presentes nas gratificações buscadas e obtidas nessas práticas. A eleição de Facebook se 

deve ao fato desse ser o site mais visitado da Internet, com mais de 500 milhões9 de 

usuários ativos10 em todo o mundo.  

Além disso, a presença de  marcas em Facebook também é notória: existem mais de um 

milhão e meio de páginas comerciais ativas11  que podem unir consumidores de 

diversas localidades. Starbucks e Coca-Cola, por exemplo, são marcas que contam com 

mais de 17 milhões de usuários unidos às suas redes em Facebook12. 

De maneira sintética, o estudo pretende responder às seguintes perguntas: o que um 

usuário pretende obter ao difundir informações sobre marcas comerciais em redes 

sociais online? O que este usuário realmente obtém? Quais são as motivações reais que 

explicam suas atitudes e comportamentos?  

 

A teoria dos Usos e Gratificações (UG) 

 
                                                            
6 www.facebook.com 
7 www.myspace.com 
8 www.orkut.com 
9 Fuente: TecnoParis (2010, 26 de julho).  
10 Número de usuarios que voltam ao website num período de 30 dias. 
11: 

Fuente: Visual Economics (2010, 29 de junho).
 

12  Fuente: Facebook, recuperado em 14/11/2010. 

 



O paradigma dos Usos e Gratificações foi o escolhido como base teórica desta 

investigação porque examina os efeitos dos meios de comunicação a partir da 

perspectiva dos receptores e não dos emissores (Rubin e Windahl, 1986).  O seu 

principal objetivo é explicar as relações entre as gratificações da audiência e o uso dos 

meios (Palmgreen, Wenner, e Rosengren, 1985).  

A teoria sustenta que as motivações das pessoas são diferentes, e que dependem do tipo 

de mídia e das necessidades que os consumidores procuram satisfazer (gratificações 

buscadas). Por outro lado, também defende que a experiência de cada um com a mídia 

(gratificações obtidas) interfere nas suas escolhas (Katz, Gurevitch, e Haas, 1973).  

Como considera que os consumidores controlam a sua exposição aos meios (audiência 

ativa), o paradigma dos UG oferece ferramentas fundamentais para investigar os efeitos 

dos meios que dependem da participação dos usuários, como é o caso dos websites de 

rede social.  

Ao assumir que os motivos pelos quais o consumidor usa os meios também influenciam 

o seu grau de envolvimento com o conteúdo (Edwards, 2007), essa perspectiva teórica 

também é útil para ajudar a entender a relação entre as pessoas e a tecnologia e, 

especialmente, para compreender como elas usam a tecnologia para negociar as suas 

identidades, a sua posição social e as suas vidas emocionais (Williams, Strover, e Grant, 

1994).  

Na investigação da Publicidade, a teoria dos UG é importante porque considera a 

relação entre o consumidor e o meio publicitário, e não apenas a relação entre o 

consumidor e o produto anunciado (Aitken, Gray, e Lawson, 2008).  Nesse sentido, 

Garret (2001) afirma que, se os consumidores usam a publicidade para satisfazer a 

propósitos pessoais, a perspectiva dos UG é ideal porque permite entender não apenas 

que efeitos a publicidade tem sobre os consumidores, mas também, sobretudo, o que os 

consumidores fazem com a publicidade.  

Para entender as gratificações buscadas e obtidas pelos consumidores ao usar os meios 

e a publicidade, é necessário examinar os fatores que motivam a conduta desses 

consumidores. De acordo com Todt (1989, p.249), “no marco da investigação do 

consumidor, levamos em conta sempre a motivação humana e os motivos em relação 

com a sua repercussão sobre a escolha e o consumo de produtos”. Nesse sentido, 



estamos em conformidade com Mollá (2006), que considera como produtos não apenas 

os bens físicos, mas também serviços, experiências, pessoas, organizações ou idéias.  

Além disso, a investigação do comportamento do consumidor ultrapassa o âmbito das 

decisões de compra e uso e engloba também um conjunto de atividades diretamente 

associadas a tais decisões. Atividades essas que condicionam as escolhas do 

consumidor, de certa forma, porque proporcionam critérios e retroalimentações capazes 

de influenciar nas suas opções posteriores. 

Para estudar as motivações dos consumidores cabe considerar que o conceito de 

motivação pode ser definido de muitas formas, dependendo do compromisso teórico do 

investigador. Segundo Bolles (1978), este desacordo se deve ao fato de que a motivação 

explica as causas da conduta e, como tal, não pode ser observada diretamente, mas 

somente através de referencias e da aplicação do método científico, já que se trata de 

uma variável que se relaciona com outras variáveis dependentes no interior do 

organismo (Mankeliunas, 1987). 

 

As redes sociais online e as mudanças no comportamento do consumidor 

 

Todos os meios, da fotografia até a televisão, provocaram uma revolução na maneira 

como nos vemos e nos relacionamos com os demais. Com a Internet acontece o mesmo. 

A grande Rede produz mudanças profundas na comunicação, nos negócios e nas 

relações pessoais: não somos mais meros consumidores, mas também produtores, 

publicitários, distribuidores e vendedores de programas e produtos, sem limitações 

geográficas ou físicas (Banister, 2004).  Nesse novo contexto, o próprio conceito de 

produção ganha uma nova definição: não representa mais simplesmente a criação de 

objetos materiais, mas sim a construção de modos de vida, experiências e significados 

(Fyrat e Vicdan, 2008). 

A transformação vai além da relação dos consumidores com os meios e passa também 

pela maneira como os próprios meios tratam as audiências, como as envolvem, as 

entretêm e as dirigem em direção a um comportamento determinado. Tais mudanças, 

logicamente, afetam também a publicidade, como explica Costa: 



“A audiência se fragmentou. A programação da televisão, da Internet, também 

se fragmentou. O público pode aceder a várias plataformas. A publicidade se 

move para targets cada vez mais definidos. As fronteiras clássicas da cadeia de 

comunicação são continuamente desafiadas e até os valores de mercado na 

indústria da comunicação se deslocaram. A captura e a manutenção do controle 

da informação se tornaram críticas para essa indústria” (Costa, 2009, p. 25) 

Fyrat e Vicdan (2008) se baseiam na teoria de Baudrillard (1993) que explica que o 

consumo é uma atividade que produz valores (e, portanto, é um processo produtivo que 

constitui um ciclo inseparável com a produção) e a aplicam à produção e ao consumo de 

informação, que se tornaram inseparáveis por conta das novas tecnologias. Essa nova 

visão de mundo em rede e conectado pelo tempo altera a maneira como as pessoas 

interagem e atribuem significados às suas vidas, através da exploração das 

possibilidades dos fluxos de comunicação culturalmente construídos. 

Os avanços tecnológicos que afetam a cognição humana estão associados também à 

evolução biológica e social. Assim, sob o ponto de vista da Sociologia, Bauman (2007) 

considera que estamos vivendo na era da Sociedade dos Consumidores, uma época em 

que os papéis de consumidor e produtor se confundem, formando a figura do prosumer 

(producer/consumer). Com a popularização dos meios digitais, há tantos prosumers, 

que, para que um consiga que sua voz seja escutada, é necessário que este se 

autopromova, como se fosse ele mesmo um produto. Em outras palavras: o consumidor, 

que assume também o papel de produtor, é, ao mesmo tempo, um produto. E como tal 

necessita ser desejado para poder vender-se. Na Sociedade dos Consumidores, circular 

informação e produzir conhecimento são, portanto, maneiras de despertar o interesse 

dos demais.  

A possibilidade que a Internet oferece de colocar um indivíduo no centro das atenções 

dos demais e de transformar pessoas comuns em celebridades instantâneas, ícones, 

líderes de opinião ou autores conhecidos pode ser motivadora. Assim sendo, a 

proliferação das mídias digitais coincide com mudanças culturais que interferem nas 

atitudes e no comportamento das pessoas, e gera um desejo de compartir informação e 

de fazer pública a vida privada. Para Fyrat y Vicdan (2008), a própria idéia de 

privacidade também muda, à medida que os indivíduos passam a ver a exposição 

pública como uma experiência de prazer e, até mesmo, de poder. 



Vivemos, portanto, numa época que Jenkins (2008) classifica como de Cultura da 

Participação, um tempo de participação dos consumidores nas etapas de produção e 

circulação de conteúdo mediático. A Cultura da Participação está baseada, por sua vez, 

no conceito de Inteligência Coletiva, introduzido por Lévy: 

“O que é a Inteligência Coletiva? É uma inteligência dividida em todas as 

partes, valorizada constantemente, coordenada em tempo real, que conduz a 

uma mobilização efetiva das competências. Agregamos à nossa definição essa 

idéia indispensável: o fundamento e o objetivo da inteligência coletiva são o 

reconhecimento e o enriquecimento mútuo das pessoas, e não o culto de 

comunidades fetichizadas ou hipostasiadas.” (Lévy, 2004, p. 19) 

A Cultura da Participação impõe um novo paradigma ao Marketing, no qual o 

consumidor é um dos recursos de maior valor para a empresa. Vargo e Lusch (2009) 

chamam esse paradigma de Lógica do Serviço-Dominante (S-D), em que o consumidor 

é um parceiro da empresa, participando da co-criação de valor para as suas marcas.  

De acordo com a Lógica S-D, o conceito de valor é único para cada consumidor, e esse 

depende da sua experiência com o uso do produto, em determinado contexto. Logo, 

quando os consumidores trocam relatos sobre as suas experiências de consumo, estão 

acrescentando valor aos seus produtos e marcas. Neste novo contexto, de mídias digitais 

e em rede, as interações entre os consumidores se multiplicam e, em conseqüência, se 

multiplica também a troca de informação entre consumidores.  

Para Aranha (2009), os consumidores participativos se beneficiam dos avanços 

tecnológicos e do desenvolvimento de ferramentas interativas, já que assim podem estar 

permanentemente conectados, trocando idéias e pertencendo a grupos, presenciais e 

virtuais. Segundo o autor, o que esses consumidores desejam é conseguir protagonismo 

e, paradoxalmente, no novo cenário, a maneira de ganhar destaque é através da co-

participação e da colaboração, ou seja, do intercambio com outros autores.  

Como vimos, a Web 2.0 é dependente de uma grande quantidade de conhecimento 

coletivo produzida por indivíduos que, na maior parte das vezes, não obtém 

compensações econômicas acordes com a lógica capitalista, mas participam desse 

processo de trocas buscando obter outros tipos de gratificação.  



Essas interações complexas entre o capital e o trabalho cultural e afetivo introduzem um 

novo desafio ao Marketing e à Publicidade: há que levar em conta que o mercado se 

constitui cada vez menos de unidades de consumidores (indivíduos, famílias, grupos e 

instituições) que estão à espera de uma oferta, e se transforma em um sistema de 

comunidades de pessoas que desejam e esperam participar da estratégia e da operação 

de produção de experiências e modos de vida (Fyrat e Vicdan, 2008).  

Dessa forma, as empresas que desejem se beneficiar dessa nova lógica do Marketing 

precisam compreender o que motiva os consumidores a interagirem com os demais no 

contexto das mídias sociais. Fyrat e Vicdan (2008) sugerem prazer, entretenimento e 

aprendizagem como possíveis gratificações. Entretanto, outros autores consideram a 

construção de identidades como principal fator motivacional para as interações entre 

usuários de mídias sociais (Boyd, 2002; Fyrat e Vicdan (2008); Giddens, 1991; 

Papacharissi e Rubin, 2000; Rettberg, 2005).  

Recordamos que o que buscamos neste trabalho é identificar o que motiva os 

consumidores não somente a interagir com os demais nas mídias sociais, mas sim a usar 

as marcas comerciais como ferramentas para essas interações, especificamente, através 

da publicidade boca a boca. Para esse fim, consideramos necessário revisar a recente 

literatura antecedente de investigações sobre a construção de identidades em mídias 

sociais. 

 

A construção de identidades como fator motivacional para interações pessoais em 

mídias sociais 

 

Boyd (2002) considera que qualquer atividade social implica em reforçar e redefinir 

constantemente as identidades pessoal e social. A identidade pessoal se refere aos 

valores internos do indivíduo, é a sua autopercepção. Já a identidade social é a imagem 

que esse indivíduo projeta. O objetivo dessa projeção é obter um feedback e ajustar a 

identidade de acordo com as reações dos demais. Para a autora, esse processo é 

constante, mas não envolve muito esforço consciente. Ou seja, a presença de outras 

pessoas representa a possibilidade de uma avaliação para o indivíduo cuja conduta é 

observada. 



Boyd destaca quatro aspectos implicados nas interações sociais: 

1. Identidade: ao ajustar sua autopercepção de acordo com as reações da sociedade, 

as pessoas constroem a sua identidade individual; 

2. Atuação/ Percepção: para poder socializar, as pessoas usam aspectos específicos 

de suas identidades pessoais, os projetam na sua identidade social e 

desenvolvem, assim, a atuação que as permitirá negociar situações sociais;  

3. Consciência do contexto: com um pouco de consciência, o sujeito avalia a 

situação e escolhe que parte de sua identidade o convém mostrar naquele 

determinado momento, e 

4. Regulação social: por medo da desaprovação e de outras conseqüências sociais, 

as pessoas regulam o seu comportamento para atuar de acordo com as normas 

estabelecidas pelo coletivo. A regulação social poderia atuar também como uma 

força motivacional na construção de identidades (Boyd, 2002). 

Contrí (2006) relata que os grupos representam quatro funções primordiais nas 

interações sociais: 1) integração; 2) normatividade; 3) socialização, e 4) construção de 

identidades. Essas funções estão de acordo com os aspectos relatados por Boyd (2002). 

Se considerarmos que as redes sociais online estão explicitamente estruturadas e 

construídas para promover encontros e formar comunidades, podemos dizer que os seus 

usuários reconhecem essa característica e buscam voluntariamente interagir 

socialmente. Logo, nesses encontros mediados por computadores, os sujeitos são mais 

conscientes desse processo de ajuste de identidades e têm mais ferramentas para 

controlar os aspectos da sua identidade que querem mostrar (Boyd, 2002; Papacharissi e 

Rubin, 2000).  

De acordo com Amichai-Hamburger, Wainapel, e Fox (2002), essa sensação de controle 

e segurança pode incentivar o usuário a revelar-se mais. Portanto, os membros de 

grupos na Internet tendem a identificar-se com os demais e a atuar cooperativamente de 

maneira mais rápida que nos processos offline. 

Boyd (2002) reforça que, em suas representações digitais, os sujeitos ajustam os dados 

revelados em seus perfis de usuários para formar uma espécie de cartão de visitas que 

lhes serve como um agente em suas interações online. Já Rettberg (2005) acrescenta que 

os grupos online funcionam como espelhos digitais, uma vez que o papel do espelho é 



refletir nossa imagem e possibilitar que a ajustemos conforme a imagem que 

gostaríamos de projetar. Entretanto, assim como num espelho, também nas 

representações online, nem sempre o que vemos é o mesmo que outros podem ver.  

 

O uso de marcas comerciais nos processos de construção e negociação de 

identidades 

 

Na nova lógica de comunicação gerada pela Internet, as relações se tornam mais fluidas 

e isso significa que os indivíduos podem representar papeis temporários ou expressar as 

suas múltiplas identidades através de experiências diversas. Esse processo de 

representação de papéis variados se dá por meio de uma comunicação baseada em 

símbolos icônicos, ou seja, símbolos constituídos de um conjunto de informações e 

imagens que provocam reações emocionais e cognitivas imediatas e diretas. As marcas 

fazem parte dessa cultura iconográfica e, por isso, proporcionam um sentimento de 

identificação entre as pessoas. Além disso, funcionam como indicadores sociais de 

modos de vida, status e linhas de pensamento. Ou seja, quando nos comunicamos por 

meio de símbolos nos movemos por uma esfera de comunicação não linear, que envolve 

tanto a cognição quanto a emoção (Fyrat e Vicdan, 2008). 

As relações dos consumidores com as marcas são, portanto, ferramentas de formação de 

identidade e de definição do seu papel nas interações sociais (Ahuvia, 2005). Giddens 

(1991) propõe que o sentido de identidade dos consumidores se estrutura como uma 

narrativa. Logo, além de ver as identidades dos demais como listas de atributos, também 

relacionamos tais atributos com episódios da vida e montamos histórias conectadas com 

nosso passado, presente e futuro. Essas narrativas também explicam as associações e as 

rejeições entre as pessoas, de acordo com o papel que representam. 

Hearn (2008) usa o termo branded self para indicar a construção dessa metanarrativa e 

dessa metaimagem por meio do uso de significados culturais e de imagens e códigos 

visuais extraídos da indústria cultural, com objetivos claros de obtenção de benefícios. 

Isso significa que, segundo a autora, os indivíduos se comunicam com outras pessoas 

através de marcas e produtos e que esses lhes são úteis na formação de sua identidade 

social. Para Giddens (1991), essa projeção reflexiva da identidade como um produto é 



um sinal da pós-modernidade e da quebra de barreiras entre os processos de produção e 

consumo.  

Ahuvia (2005) vê o consumo como uma fonte de significados para indivíduos que estão 

constantemente definindo a sua identidade pessoal e que precisam posicionar-se 

externamente num mundo constituído de ícones culturais. Nesse sentido, as marcas 

sevem, portanto, para expressar e mediar as relações pessoais. Enquanto algumas 

refletem nossas preferências pessoais como consumidores, outras são adequadas para 

definir nosso papel social. 

Escalas e Bettman (2005) acrescentam que as marcas são símbolos usados para 

representar a congruência entre a autopercepção do consumidor e os grupos dos quais 

esse faz parte ou deseja associar-se. Fournier (1998) vai além. Para a autora, os 

consumidores usam as marcas para se beneficiarem dos significados que essas aportam 

às suas vidas. Significados esses que podem ser tanto funcionais e utilitários, como mais 

psicológicos e emocionais. De acordo com Belk, “não somos somente nós que 

controlamos os objetos, mas eles também nos controlam e interferem na nossa 

identidade” (Belk, 1988, p.139). 

Logo, sob o ponto de vista do Marketing, as marcas que têm como objetivo construir 

relações com os seus consumidores poderiam ajudá-los a alcançar objetivos que sejam 

motivados pelo ego, como a expressão pessoal, a integração social e a autoestima. E as 

redes sociais online podem ser boas ferramentas para esse fim (Escalas e Bettman, 

2005; Hearn, 2008). 

 

Estudo empírico 

 

Para identificar as principais gratificações buscadas e obtidas pelos consumidores nas 

práticas de publicidade boca a boca no Facebook, fizemos um estudo exploratório, de 

orientação qualitativa, no qual aplicamos entrevistas em profundidade a 25 usuários do 

website que tivessem se envolvido em alguma das seguintes práticas: 1) vincular-se à 

rede de alguma página comercial, por meio do clique no botão “curtir”; 2) publicar 

conteúdo nos murais de páginas comerciais; 3) compartilhar conteúdo de marcas.  



A opção pelo método qualitativo de estudo se deve a que nosso principal objeto de 

estudo, a motivação, é um fator que não pode ser observado diretamente. Logo, precisa 

ser relatado através da experiência dos entrevistados. Além disso, Marshal e Rossman 

(1989) recomendam o método qualitativo para investigações sobre sistemas inovadores 

e em situações em que as variáveis ainda precisem ser identificadas.  

As entrevistas foram aplicadas por videoconferência, com o uso do software Skype, 

entre 12 de abril e 8 de junho de 2010. Durante esse período, produzimos um diário do 

investigador, no qual anotamos as atitudes dos interlocutores nas entrevistas e outros 

matizes que serviram para seguir a pista do que já havia sido coberto, assim como para 

uma maior compreensão das transcrições no momento da análise dos dados.  

Em resumo, a investigação contou com as seguintes etapas: 

1. Seleção da mostra não probabilística de 25 informantes; 

2. Desenvolvimento do roteiro das entrevistas em profundidade estandardizadas, 

abertas e não programadas, com base na observação exploratória de Facebook e 

das perspectivas teóricas analisadas; 

3. Realização das entrevistas por videoconferência, através do programa Skype, 

com gravação simultânea pelo software Callgraph; 

4. Desenvolvimento do diário do investigador, em paralelo à aplicação das 

entrevistas; 

5. Transcrição das entrevistas, para uma posterior análise de conteúdo; 

6. Definição das unidades de contexto e das unidades de registro; 

7. Definição das categorias de análise; 

8. Codificação das unidades de registros, com o software MAXQDA;  

9. Descrição e interpretação dos dados recopilados, e 

10. Confronto dos dados empíricos com o marco teórico para a formulação de 

conclusões.  

Para a análise dos resultados, nos preocupamos, em um primeiro momento, em 

reconstruir o discurso dos entrevistados, de maneira a poder descrever as principais 

motivações (latentes e manifestas) e as principais gratificações obtidas em cada um dos 

três tipos de práticas de publicidade boca a boca analisados: 1) vincular-se à rede de 

alguma página comercial, por meio do clique no botão “curtir”; 2) publicar conteúdo 

nos murais de páginas comerciais; 3) compartilhar conteúdo de marcas.  



O segundo momento da análise foi dedicado à interpretação dos dados empíricos. Nessa 

etapa, examinamos as relações que emergiram dos dados analisados e sugerimos 

explicações plausíveis, em função da literatura consultada e da própria observação 

realizada durante o trabalho empírico.  

 

Mostra 

 

Considerando o alcance global de Facebook, preferimos não impor critérios restritivos 

de idade, sexo, ocupação profissional, origem e local de residência. Utilizamos a 

estratégia da mostra teórica, sugerida por Glaser e Strauss (1967). Assim, buscamos 

trabalhar com uma mostra heterogênea.  

O corpus deste estudo foi composto por 13 mulheres e 12 homens, de 21 a 43 anos, com 

idade média de 32 anos. Sobre a origem, 52% dos entrevistados foram espanhóis e os 

demais provenientes de outros oito países: México (3), Argentina (2), Brasil (2), China 

(1), Colômbia (1), Itália (1), Paraguai (1) e Portugal (1). 

Uma grande parte da mostra (11) declarou usar Facebook tanto para fins pessoais como 

para fins profissionais. Mais da metade (15) disse conhecer pessoalmente todos ou 

quase todos os seus amigos, apesar de a maior parte não possuir vínculos fortes de 

amizade com todos. Sobre a quantidade de amigos, os números foram de 18 a 2.194, 

com 438 como média.  

Com respeito à quantidade de páginas comerciais às quais os entrevistados estavam 

vinculados, os números foram de 13 a 498, com 133 como média. 

Um dado que nos pareceu relevante é que mais da metade da mostra (14) assumiu que 

usava Facebook como plataforma para compartilhar informação sobre marcas 

intencionalmente. Ou seja, esses usuários praticavam consciente e voluntariamente a 

publicidade boca a boca. 

 

Resultados 



 

Ao analisar as entre os três tipos de publicidade boca a boca examinados neste estudo, o 

fator motivacional que se mostrou mais evidente foi a negociação de identidades, 

representada pela “necessidade de expressão pessoal” e pela “formação de identidade 

social”. Há que considerar que os aplicativos de Facebook acrescentam um caráter 

lúdico às interações sociais. Por esse motivo, e também pelo tipo de conteúdo 

publicado, o fator motivacional “entretenimento” também é uma motivação comum 

entre as três práticas de boca a boca para marcas. 

Entretanto, a análise também revelou matizes que diferenciam a comportamento dos 

consumidores nos três tipos de práticas examinados e, os detalharemos separadamente: 

a) Vincular-se à rede de alguma página comercial, por meio do clique no botão “curtir 

Nem sempre as motivações para vincular-se à rede de alguma página comercial estão 

diretamente relacionadas ao fato de o usuário interagir diretamente com a marca ou com 

os outros consumidores. Muitas vezes, o ato de pulsar o botão “curtir” tem um fim em si 

mesmo. O estudo indica que a motivação primordial do consumidor nestas ocasiões é 

“mostrar os seus gostos e preferências”. Ou seja, o usuário de Facebook usa as marcas 

como ícones culturais cujos significados acrescentam valor à imagem que deseja 

projetar socialmente (sua identidade social). 

Por outro lado, foram relatados casos em que o consumidor se vincula a páginas de 

marcas com as quais não tem nenhum tipo de relação, mas o faz para “ajudar um 

amigo”. Esse amigo, sim, tem algum tipo de relação com a marca e é quem sugere a 

página. Nesses casos, acreditamos, portanto, que o que consumidor deseja é “fortalecer 

o vínculo social” com o amigo que o recomendou a página. 

b) Publicar conteúdo nos murais de páginas comerciais 

Neste tipo de publicidade boca a boca o ato da publicação representa uma “interação 

social” que pode acontecer diretamente com a marca, como também com outros 

consumidores que estejam vinculados à sua rede.  Tal interação pode estar relacionada, 

sobretudo, aos seguintes fatores motivacionais que emergiram do estudo: “busca de 

informação”, “obtenção de recompensas”, “sentido de grupo”, “entretenimento”, 



“fortalecimento de vínculos” (com a marca) e “formação de novos vínculos sociais” 

(com demais consumidores da marca).  

Há que ressaltar que este tipo interação social acontece geralmente entre consumidores 

que (na maior parte das vezes) não têm nenhum tipo de relação entre eles, mas sim 

compartilham o interesse pela marca em questão. Logo, o “sentido de grupo” em 

relação aos consumidores dessa marca é um fator motivacional, já que o usuário pode 

publicar conteúdo em páginas comerciais motivado pela “busca de modelos de conduta” 

no grupo e também pelo “reforço de valores pessoais”, quando recebe o apoio de outros 

membros.  

Este tipo de interação social pode proporcionar ainda gratificações pelo “reforço do 

ego”, como o “sentido de liderança” e a “satisfação pessoal”, por exemplo, quando as 

suas publicações geram uma cadeia de comentários entre os demais consumidores que 

fazem parte da rede de contatos da marca em Facebook.  

c) Compartilhar conteúdo de marcas 

Apesar dos fatores motivacionais entre este tipo de boca a boca e o analisado 

anteriormente serem muito semelhantes, há um matiz fundamental que os diferencia: 

quando um consumidor compartilha conteúdo relacionado a marcas, o faz, geralmente, 

entre a sua própria rede de contatos.  Logo, nesse caso, a marca (ou o conteúdo em 

questão) serve mais como uma ferramenta para a “conexão social com vínculos já 

existentes”, e o conseqüente “fortalecimento desses vínculos”, do que para a formação 

de novos laços. 

Desta forma, os fatores relacionados à negociação de identidades (“expressão pessoal” e 

“identidade social”) também são motivadores para as ações de difusão de conteúdo de 

marcas. Porém, nesses casos, a negociação de identidades acontece mais entre grupos 

aos quais o consumidor já pertence, do que entre os seus grupos de aspiração.  

Outra característica deste tipo de boca a boca por meio do botão “compartilhar” é que, 

muitas vezes, a relevância do conteúdo publicado é mais determinante do que o vínculo 

com a marca. Foram relatados casos em que o consumidor sequer percebia qual era a 

marca associada ao conteúdo que estava compartilhando. Nesses casos, os símbolos que 

este consumidor deseja associar à sua imagem pública estão mais relacionados ao tipo 

de conteúdo do que à marca a ele associada.  



Por isso, podemos intuir que o consumidor pode usar o conteúdo que compartilha com 

os seus vínculos sociais já existentes para satisfazer a “necessidade de expressão 

pessoal” e, consequentemente, obter gratificações também pelo “reforço do ego”, 

“reforço de valores”, “liderança”, “construção de Capital Social” e “busca de 

informação”.  

Outro matiz a respeito da publicidade boca a boca por meio do botão “compartilhar” é 

que acreditamos que esse tipo de prática pode ser menos impulsiva que as outras duas 

analisadas anteriormente. Isso pode acontecer, em parte, pela maneira como a 

plataforma de Facebook está construída. Ou seja, quando um usuário publica um 

conteúdo em uma página comercial, essa ação é visível para todos os que estão 

conectados à página, mas não para a própria rede de amigos do usuário. Por outro lado, 

se esse usuário se vincula a uma página comercial, seus amigos recebem em sua página 

de início somente uma pequena nota (“José curte Coca-Cola”). Porém, quando o 

usuário compartilha o conteúdo no seu próprio muro, essa ação torna-se visível para 

todos os seus amigos (a não ser que se tenha mudado a configuração de privacidade).  

Este estudo demonstrou que os consumidores são conscientes dessa exposição direta a 

pessoas com as quais eles têm vínculos sociais. Acreditamos, portanto, que essa 

consciência pode, ao mesmo tempo, estimular a publicação de determinados tipos de 

conteúdo e inibir a publicação daqueles que não estejam de acordo com os valores dos 

grupos aos quais pertencem.  

 

Conclusões 

 

De uma maneira geral, sugerimos que os três tipos de publicidade boca a boca em 

Facebook que foram examinados neste trabalho podem ser motivados por quatro classes 

de fatores motivacionais: identidade pessoal, relações interpessoais, entretenimento e 

vigilância social. Esses mesmos fatores já haviam sido relatados por McQuail, Blumler, 

e Brown (1972) como principais fatores motivacionais para o uso dos meios de 

comunicação.  



Enfatizamos, portanto, que este estudo demonstra que a relação dos consumidores com 

as marcas em Facebook pode ser uma relação de troca de benefícios: ao praticar 

(consciente e intencionalmente ou não) a publicidade boca a boca, o consumidor 

associaria a sua imagem aos significados culturais e aos valores das marcas e usaria essa 

associação para negociar a sua identidade através das interações sociais. Interações 

essas que, por sua vez, poderiam aportar novas gratificações e render ainda mais frutos.  

Em troca, esse consumidor ofereceria às marcas a credibilidade que tem entre os grupos 

aos quais pertence, assim como o poder (proporcionado pelas ferramentas do meio) de 

fazer circular mensagens comerciais entre diversos grupos sociais. Entretanto, ao tratar-

se de uma transação de intercambio, seria necessário que o consumidor percebesse que 

suas gratificações buscadas se satisfazem pela prática do boca a boca (ainda que essa 

prática não fosse consciente). Não sendo desta forma, ele não teria motivações para 

continuar passando adiante conteúdo comercial. Note-se que tais gratificações não 

seriam sempre proporcionadas pelas interações com o meio (Facebook), mas também, e 

principalmente, pelas interações com os demais usuários da rede social.  

Ressaltamos também que o estudo demonstrou que os aplicativos de Facebook 

acrescentam prazer às práticas de difusão de conteúdo e poderiam proporcionar a ilusão 

da não mediação. Tais aplicativos se mostraram fatores de incentivo para o boca a boca, 

mas não poderiam ser considerados como fatores motivacionais. Mais especificamente 

são facilitadores para ações cujas motivações já existiriam em estado latente entre os 

consumidores.  

Do ponto de vista do Marketing, as marcas têm em Facebook uma rede de mais de 500 

milhões de pessoas em busca de informação e em constante vigilância social, que estão 

ávidas por encontrar símbolos culturais capazes de acrescentar valor às suas imagens, 

para que elas possam interagir socialmente de maneira lúdica e obtendo gratificações. 

Há que considerar ainda que esses mais de 500 milhões de usuários têm outros contatos 

em suas redes sociais offline, que também podem influenciar as suas ações online. Por 

isso, sugerimos que as marcas que queiram formar vínculos fortes com os seus 

consumidores e, dessa forma, aproveitar ao máximo o seu boca a boca, deveriam tratar 

de compreender quais são os valores que buscam os seus usuários e lhes oferecer 

conteúdo relevante e atualizado que reflita esses valores e ainda lhes proporcione 

prazer.  
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