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RESUMO 

 

A sociedade da informação e todas as suas idiossincrasias tem proposto alterações 

importantes no que tange à forma como a organização se coloca ante a seu ambiente. Dentre 

as áreas funcionais de uma organização, o marketing se destaca como aquela que vem 

recebendo continuamente influências deste cenário. Como a ascensão da utilização cotidiana 

do ciberespaço (internet) e a consequente formação e estabelecimento de toda uma cultura 

proveniente dele, denominada cibercultura, que tem chamado atenção e trazido relevantes 

implicações, tanto acadêmicas quanto gerenciais, para o marketing e seus conceitos mais 

centrais, como a promoção e manutenção da relação comprador-vendedor, estudadas pela 

abordagem teórica do Marketing de Relacionamento. Esta tese tem como objetivo 

compreender o relacionamento comprador-vendedor sob a influência da cibercultura, o que se 

desdobra nos seguintes objetivos específicos: a) caracterizar a relação comprador-vendedor 

sob a influência da cibercultura; b) verificar a construção da lealdade do consumidor, tanto em 

suas variáveis conhecidas quanto nas variáveis impactadas por plataformas digitais no 

ciberespaço. Para cumprimento desses objetivos, foi realizado um levantamento bibliográfico, 

a partir da qual foi construído um referencial teórico e delineado um modelo de análise em 

Marketing de Relacionamento, com os seguintes construtos: satisfação, qualidade (valor) 

percebido, confiança, comprometimento e, por fim, Lealdade do Consumidor, tratada nesta 

tese como resultado final de um investimento em Marketing de Relacionamento. Com esses 

construtos foi realizada uma pesquisa quantitativa, que teve como população os usuários de 

internet que se consideravam fortemente vinculados com alguma marca, apresentando assim 

um status de lealdade do consumidor. Os 518 respondentes válidos foram divididos em dois 

grupos: os que seguiam as marcas com frequência na internet e os que não seguiam as marcas. 

Os resultados apontaram que há uma propensão maior à Lealdade do Consumidor por parte 

daqueles que seguem a marca em plataformas digitais da internet. No desenvolvimento da 

análise, foram evidenciados quatro aspectos ciberculturais que influenciam diretamente a 

Lealdade do Consumidor. São eles: Centralidade no Usuário, Advocacia, Responsividade 

(influência positiva) e Sociabilidade (influência negativa). Por fim, apresentam-se discussões 

sobre estes resultados para a teoria de Marketing de Relacionamento, além de implicações 

gerenciais para praticantes de Marketing e gestores de plataformas digitais de marcas. 

 

 

 

Palavras-Chave: Marketing de Relacionamento; Lealdade; Cibercultura; Modelagem de 

Equações Estruturais 
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ABSTRACT 

 

The information society idiosyncrasies have proposed important changes in the relationship 

between the organizations and their environment. Among the functional areas of an 

organization, marketing stands out as one that has been continuously influenced by this 

scenario. The rise of the daily use of cyberspace (internet) and the consequent formation and 

establishment of the cyberculture has drawn attention and brought important implications, 

both academic and managerial, for marketing and its most central concepts, such promotion 

and maintenance of the buyer-seller relationship, studied by the theoretical approach of 

Relationship Marketing. This thesis aims to understand the buyer-seller relationship under the 

influence of cyberculture, which unfolds in the following specific objectives: a) characterize 

the buyer-seller relationship under the influence of cyberculture; B) verify the construction of 

consumer loyalty, both in its known variables and in the variables impacted by digital 

platforms in cyberspace. In order to fulfill these objectives, a bibliographic review was carried 

out, from which a theoretical framework and a relationship analysis model was constructed, 

with the following constructs: satisfaction, perceived quality (value), trust, commitment and, 

for End, Consumer Loyalty, addressed in this thesis as the end result of an investment in 

Relationship Marketing. With these constructs a quantitative research was carried out, which 

had as population the Internet users that considered themselves strongly linked with some 

brand, thus presenting a status of consumer loyalty. The 518 valid respondents were divided 

into two groups: those who followed the brands frequently on the internet and those who did 

not follow the brands. The results pointed out that there is a greater propensity to Consumer 

Loyalty by those who follow the brand on digital platforms of the internet. In the development 

of the analysis, were evidenced four cybercultural aspects that directly influence the 

Consumer Loyalty. They are: Centrality in the User, Advocacy, Responsiveness (positive 

influence) and Sociability (negative influence). Finally, discussions about these results for the 

theory of Relationship Marketing are presented, as well as management implications for 

marketing practitioners and managers of digital platforms brands. 

 

 

Keywords: Relationship Marketing; Consumer Loyalty; Cyberculture; Structural Equation 

Modeling  
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1. INTRODUÇÃO 

As relações comprador-vendedor têm sido motivo de dedicação e estudo de 

pesquisadores e gestores de organizações. Desde a percepção da simples troca como principal 

função do marketing até o desenvolvimento de um conceito mais moderno, voltado à 

orientação para o cliente, tais relações têm flutuado entre as principais preocupações para 

estes atores. O tema teve aproximação por parte de alguns pesquisadores, no objetivo de tratar 

conceitos e finalidades dos relacionamentos, além da utilidade do investimento nos mesmos 

por parte das organizações (BERRY, 1983; ACHROL; RAVE; STERN, 1983; DWYER; 

SCHURR; OH, 1987; MORGAN; HUNT, 1994; GANESAN, 1994; SHETH; 

PARVATIYAR, 1995; HENNIG-THURAU; KLEE, 1997; HENNIG-THURAU; GWINNER; 

GREMLER, 2002; PALMATIER ET AL, 2006).  

O estudo dos relacionamentos ficou algum tempo em segundo plano na teoria do 

marketing, muito por causa das orientações históricas da área funcional (produto, produção e 

venda). No início dos anos 80, a preocupação dos gestores quanto ao aumento exacerbado da 

competitividade nas diversas indústrias, aliada ao amadurecimento do marketing como campo 

de estudo, fez com que as relações comprador-vendedor voltassem à pauta principal da 

pesquisa de marketing. Nessa época, surgiu o termo Marketing de Relacionamento, como um 

definidor da filosofia de marketing e da corrente teórica que discute a importância de tais 

relações para o desempenho efetivo do marketing. Em paralelo, o paradigma transacional do 

marketing foi perdendo aos poucos sua posição de mainstream na teoria do marketing 

(BERRY, 1995; 2002; SHETH; PARVATIYAR, 1995; GRONROOS, 1996; O’MALLEY; 

TYNAN, 2000; RAO; PERRY, 2002). 

A importância da orientação para o cliente e, consequentemente, do Marketing de 

Relacionamento é perceptível inclusive na própria evolução da definição de marketing. 

Tomando como exemplo a definição de marketing tratada pela AMA – American Marketing 

Association, uma das principais instituições gestoras e observadoras da pesquisa acadêmica e 

da prática do marketing. Em 1948, a entidade descrevia tal área funcional como “realização 

de atividades de negócios dirigidas ao fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor ou 

usuário”. A sua última definição ampliou o escopo para “a atividade, conjunto de instituições 

e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os clientes, 

clientes, parceiros e sociedade em geral”, colocando como uma de suas normas de valor 

“construir relacionamentos e aumentar a confiança do consumidor” (AMA, 2013). 
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O Marketing de Relacionamento tem sido alvo de um grande número de pesquisas, 

como mostra o exaustivo bibliométrico estudo de Agariya e Singh (2011). Como dito, a 

questão do relacionamento não é algo novo ao marketing (há trabalhos que versam sobre o 

tema desde a década de 50), porém é em um período mais contemporâneo que o tema se 

desenvolveu como problema de pesquisa de forma mais intensa. Embora houvesse uma busca 

da constituição de um novo paradigma do estudo do marketing, a filosofia do marketing 

relacional acabou por se integrar com as abordagens e construtos tradicionais da teoria do 

marketing. O marketing de relacionamento se consolidou como campo maduro de estudos 

dentro do marketing. 

No entanto, novos paradigmas socioculturais surgiram, e acabaram por influenciar as 

organizações e suas atividades, bem como o relacionamento com seus stakeholders. O 

marketing, área da administração responsável por rastrear, entender e disseminar as mudanças 

ambientais para a organização através dos seus sistemas de informação é o primeiro a ter suas 

atividades e ações impactadas por tais mudanças, desde áreas estratégicas, como 

segmentação, seleção de mercado-alvo e branding, até as mais táticas e operacionais, como a 

concepção de produtos e a comunicação de marketing.  

A Sociedade da Informação, chamada também por estudiosos e filósofos de sociedade 

pós-moderna, sociedade pós-industrial ou sociedade em rede (MASUDA, 1980; BELL, 1999; 

LYOTARD, 2008; CASTELLS, 2012), é um importante paradigma social da era 

contemporânea. As tecnologias de informação e comunicação (TICs) e seu amplo uso no 

cotidiano das pessoas são a tradução de tal paradigma. Tal momento difere de momentos 

anteriores da história da humanidade por ter a informação e o conhecimento como principal 

recurso estratégico e produtivo. Isto tem impactado profundamente as organizações, suas 

estruturas e modus operandi, no qual o conceito encontrou abrigo. As organizações 

incorporaram as características singulares da Sociedade da Informação e tornaram-se o motor 

motivador do expansionismo do paradigma, o que desaguou na formação de uma nova 

economia, a economia da informação (CASTELLS, 2003; 2012).  

O posterior surgimento da internet, que se tornou uma tradução do conceito de 

ciberespaço, e sua disseminação como uma atividade diária e corriqueira do ser humano, 

trouxe um conceito à tona, elevando-o ao tema de importância para uma série de estudos 

sociais contemporâneos. A cibercultura, ou cultura digital, surge como a tradução da presença 

das TICs neste cenário. É apresentada por Lemos (2010, p.15) como “a cultura 

contemporânea, associada a tecnologias digitais (ciberespaço, simulação, tempo real, 
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processos de virtualização, entre outros), que vai criar uma nova relação entre a técnica e a 

vida social”. O avanço de tal fenômeno ampliou as discussões e implicações sociais e 

culturais da era da informação, o que trouxe novas perspectivas também para as organizações, 

suas áreas funcionais e, por conseguinte, ao marketing e suas abordagens (FUCHS, 2008; 

GABRIEL, 2010).  

A utilização da internet, como importante meio de contato, referência e alavancagem de 

aspectos de marketing (produto, marca, comunicação, entre outros) para seus consumidores 

parece ser um ponto sem retorno. Afinal, a internet é onde os indivíduos se encontram cada 

vez mais. Estudos mostram o grande crescimento da utilização da internet por pessoas físicas. 

Segundo o instituto Internet World Stats (2016a), mais de 3,6 bilhões de pessoas hoje são 

usuárias de internet, totalizando mais da metade de todos os habitantes do planeta (50,1%); 

um número que cresceu exponencialmente na última década, ultrapassando a casa dos 918% 

de crescimento no total. O Brasil sempre está entre os países com maior crescimento anual no 

número de usuários da internet. O país conta com cerca de 139,12 milhões de internautas, se 

colocando como a sexta maior população online do mundo (INTERNET WORLD STATS, 

2016b). Em 2013 estimou-se que no Brasil haveria mais de 1,3 trilhão de interações entre o 

usuário e a internet, através de seus inúmeros devices de acesso, por mês (COMSCORE, 

2013). 

Números igualmente relevantes são os que se referem ao tempo que os usuários gastam 

quando estão na internet. A consultoria We Are Social (2016) informa que o Brasil é o país 

que mais se destaca neste quesito com impressionantes 5,2 horas de conexão diária. Em 

termos de penetração, o país também tem uma das maiores populações relativas de usuários 

da internet, 53,1% da população, estimando chegar em 60% até o final de 2017 (BRASIL, 

2016). Além disso, dados globais da consultoria Nielsen (2013) informam que o uso de 

internet foi o que mais cresceu dentre qualquer outro meio de comunicação. Hoje, o 

crescimento do tempo global gasto, em comparação com o ano de 2012, com acesso a internet 

foi de 32,4%, contra, por exemplo, 4,3% da televisão. Mídias importantes estão em queda, 

como o cinema (-1,3%), jornais impressos (-2,2%), revistas (-1,1%) e rádio (-0,7%). A 

duração do acesso à internet já ultrapassa o de todas as outras mídias tradicionais (BRASIL, 

2016). 

Isso sem falar das mídias sociais, que é outro fenômeno que vem se desenvolvendo. 

Aplicativos como Facebook, Twitter, YouTube, entre outros, dominam muito do tempo 

online dos internautas. Na internet brasileira, há 103 milhões de usuários de mídias sociais, 
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sendo 31% usuários do Facebook, seguido por 17% do Youtube/Google, 15% do Instagram, 

14% do Twiiter, 12% do LinkedIn e 9% do Snapchat (WE ARE SOCIAL, 2016). O mundo 

mobile também é outro ponto de crescimento, puxado por smartphones e tablets, cujo 

objetivo principal é o acesso à internet, com cerca de 42% da população acessando a internet 

via mobile (WE ARE SOCIAL, 2016). 

Enfim, é inegável que o marketing, assim como outras áreas da administração, deve 

mostrar novas perspectivas de análise a partir da influência da era da informação e da 

cibercultura. Como visto nos dados anteriores, Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs), como a internet, mídias sociais e toda a série de devices eletrônicos ubíquos têm 

apresentado uma nova oportunidade de interação entre as organizações e seus consumidores 

(POSLAD, 2011). Os canais digitais têm introduzido novos pontos no comportamento do 

consumidor e uma interdependência do mesmo como nunca existiu antes. Canais de 

distribuição, como o e-commerce, surgiram e se tornaram locais comuns para compras 

(GABRIEL, 2010; BELK; LLAMAS, 2013). Mas não é só o ambiente virtual de compras que 

vem sofrendo o impacto da internet. As organizações têm investido esforços e recursos para 

obter vantagem no uso das TICs ante a construção de marcas e a criação de valor para os 

clientes, mesmo que não haja necessariamente uma venda online ou loja virtual. 

Como consequência, a área do relacionamento comprador-vendedor também vem sendo 

afetada pela cibercultura. O uso das TICs e do ciberespaço elevou os meios de contato e de 

possível relacionamento entre consumidores e organizações para um nível superior. Os dois 

atores se tornaram mais próximos, com oportunidades de contato constantes, além da geração 

de recomendações (positivas ou negativas) serem exponencialmente incrementadas. A 

cibercultura forneceu um cenário diferenciado para análise dos relacionamentos entre empresa 

e consumidor. Os novos canais de comunicação trazem características diferentes de métodos 

convencionais de fluxo de informação e comunicação, entre elas a digitalização, a ubiquidade, 

a presença maciça de redes de associações, entre outras. Apresenta-se uma fronteira para o 

estudo dos relacionamentos comprador-vendedor, na medida em que há um espaço para 

melhor compreensão dos mecanismos sociais destes relacionamentos ciberculturais e, 

consequentemente, ampliando oportunidades da criação e implementação de estratégias 

adaptativas a este cenário. 

Os estudos originais, que deram o caminho ao entendimento dos relacionamentos 

comprador-vendedor, como Levitt (1983), Berry (1983), Achrol, Rave e Stern (1983), Dwyer, 

Schurr e Oh (1987), de forma geral, dentro de uma perspectiva teórica que aborda o mercado 
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consumidor final, consideraram diversos campos de conhecimento em busca de tal 

compreensão. Antropologia, sociologia, psicologia social, economia, entre outros, deram o 

caminho do que hoje se entende sobre o relacionamento comprador-vendedor. Mas 

importantes pesquisadores do Marketing de Relacionamento, como Berry (2002), Sheth e 

Parvartiyar (2002), Gummesson (2002) e Hennig-Thurau et al (2010), por exemplo, vêm há 

tempos ressaltando a necessidade de um entendimento melhor da importância da Internet e 

das TICs  ante o Marketing de Relacionamento. Isto motivou a construção de diversos estudos 

que, de alguma forma, versam sobre o tema, como Yamashita e Gouvêa (2004), Parise e 

Guinam (2008), Deighton e Kornfeld (2009), Hennig-Thurau et al (2010) que ainda não 

contemplam um entendimento mais profundo do relacionamento comprador-vendedor ante às 

características singulares da era da informação e, consequentemente, da cibercultura, muito 

por causa da velocidade das mudanças tecnológicas que influenciam diretamente o 

desenvolvimento do ciberespaço e das interações ali realizadas. 

O amadurecimento dos estudos do Marketing de Relacionamento traz a visão dos 

relacionamentos a partir de características, como dinamicidade, reciprocidade, perspectiva de 

longo prazo e criação de valor para o consumidor. O estudo do desempenho destas 

características vem apresentando construtos envolvidos com os relacionamentos, tais como 

satisfação, confiança, qualidade percebida (também visto na literatura como valor percebido), 

comprometimento e poder, além do desenvolvimento das díades. Contudo, o estudo destas 

características e, consequentemente, de tais construtos, não apresenta um olhar voltado para 

uma perspectiva de uma sociedade imersa numa realidade cibercultural. Assim sendo, há uma 

lacuna teórica no entendimento dos relacionamentos entre organizações e seus consumidores, 

dentro de uma perspectiva da sociedade da informação e da cibercultura, suas tecnologias, 

interfaces e ferramentas que motivam um novo tipo de interação social humana, baseada no 

ciberespaço. Esta lacuna teórica motiva questionar como se processa a relação comprador-

vendedor sob a influência da cibercultura. 

O objetivo geral da presente tese é compreender o relacionamento comprador-

vendedor, sob a influência da cibercultura;  

O objetivo geral se desdobra nos seguintes objetivos específicos: 

 Caracterizar elementos da relação comprador-vendedor sob a influência da 

cibercultura; 
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 Verificar a construção da lealdade do consumidor, indicador mais relevante do 

marketing de relacionamento, e suas idiossincrasias, tanto em suas variáveis 

conhecidas, quanto nas variáveis impactadas por plataformas digitais no ciberespaço. 

Para cumprimento desses objetivos, adota-se uma estratégia metodológica composta de 

dois eixos, são eles: um eixo teórico, no qual se caracteriza a relação comprador-vendedor sob 

a influência da cibercultura com base em pesquisa bibliográfica sobre marketing de 

relacionamento, incluindo a relação comprador-vendedor e cibercultura, o que resulta em um 

referencial teórico; e um eixo empírico, no qual são caracterizadas e verificadas relações 

comprador-vendedor no mercado consumidor sob a influência da cibercultura, isto por meio 

de uma abordagem quantitativa.  

Esta tese está estruturada em capítulos: no segundo capítulo após esta introdução, será 

apresentada a revisão de literatura sobre o Marketing de Relacionamento. Em seguida, 

apresenta-se o referencial teórico a ser utilizado como base da pesquisa, incluindo o modelo 

“Qualidade do Relacionamento” (HENNIG-THURAU; KLEE, 1997). No terceiro capítulo, 

apresentam-se os conceitos e estrutura da cibercultura. No quarto capítulo relaciona-se o 

marketing de relacionamento com a cibercultura e no quinto capítulo apresenta-se o modelo 

de análise, construído em função dessa relação. Os procedimentos metodológicos, contendo a 

abordagem da pesquisa, o processo de coleta de dados e a análise de dados prevista são 

apresentados no sexto capítulo. São apresentados os resultados no sétimo capítulo, seguidos 

pelas discussões sobre os resultados no oitavo capítulo. Por fim, apresentam-se as conclusões 

da pesquisa, no nono e último capítulo.  
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2. MARKETING DE RELACIONAMENTO 

A abordagem relacional do marketing, pensamento que vem desde a década de 60 

motivando os pesquisadores na busca do entendimento da díade comprador-vendedor, 

começou a receber atenção especial dentro do marketing nas décadas de 80 e 90. Os 

principais motivadores desta nova tendência foram o aumento exacerbado da competição nos 

mais variados setores da indústria, motivado pela expansão dos mercados (internos e 

externos) e o aumento crescente do poder de compra da população mundial como um todo. 

O início da década de 80 trouxe importantes estudos sobre o desenvolvimento de uma 

nova perspectiva teórica para o marketing, baseada no relacionamento comprador-vendedor. 

Berry (1983, p.25) cunhou o termo Marketing de Relacionamento para se referir ao tema, 

introduzindo-o também ao meio acadêmico, ao afirmar que também era papel do marketing, 

em organizações prestadoras de serviço, “atrair, manter e aumentar o relacionamento com 

clientes”. Levitt (1983), contudo, já havia trazido a discussão dos relacionamentos à tona, 

tratando o tema com a ‘metáfora do casamento’, onde era mais conveniente e mais lucrativa 

uma relação duradoura do que os casos de uma noite só.  

Após isso, diversos trabalhos sobre o tema foram apresentados, com destaque para 

Achrol, Reve e Stern (1983), Dwyer, Schurr e Oh (1987), Shapiro (1988), Frazier e Kale 

(1989), Gundlach e Murphy (1993) e Hennig-Thurau e Klee (1997). Estes trabalhos, além dos 

números especiais do International Journal of Service Industrial Marketing, em 1994, Journal 

of the Academy of Marketing Science, em 1995, Journal of Marketing Management e do 

European Journal of Marketing, em 1996, Industrial Marketing Management, em 1997, e 

Journal of Business Research, em 1999, nortearam muito do conhecimento teórico básico do 

Marketing de Relacionamento, além das primeiras ideias dos antecedentes e mediadores de 

relacionamentos (ROCHA; LUCE, 2006). 

Tal cenário colocou o Marketing de Relacionamento na rota da pesquisa contemporânea 

de marketing, sendo o tema um dos dominantes na agenda por muitos anos, tanto na área 

acadêmica, quanto na área gerencial de marketing (VIANA; CUNHA; SLONGO, 1999; 

O’MALLEY; TYNAN, 2000; WENSLEY, 2000; HENNIG-THURAU; HANSEN, 2000; 

FERNANDES; PROENÇA, 2005; LITTLER; TYNAN, 2005; NGAI, 2005; GUPTA; SAHU, 

2012; DEMO ET AL., 2015; PAYNE; FROW, 2017). Isto levou a abordagem relacional do 

marketing a outros âmbitos da organização (GUPTA; SAHU, 2012). Rocha e Luce (2006) 

indicam que o tema passou a ser abordado também na gestão de operações, na logística, 

compras, supply chain e gestão da qualidade, por exemplo, áreas que compartilham conceitos 
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e construtos com o Marketing de Relacionamento. Hennig-Thurau e Hansen (2000) indicam, 

a partir disso, a maturação do tema do relacionamento na pesquisa de marketing. Huang e 

Xiong (2010) avançaram indicando que o marketing de relacionamento deve ir além da 

venda, mas também deve ser considerado em todo o ciclo de vida do produto, enquanto 

Iglesias, Sauquet e Montaña (2011) indicam o impacto da abordagem relacional dentro da 

cultura organizacional como um todo, impactando não só o marketing. Enfim, o tema se 

tornou recorrente na estratégia e na organização das instituições (GUPTA; SAHU, 2012; 

DEMO ET AL., 2015; ZHANG ET AL., 2016). 

Harker (1999), investigando os 26 mais relevantes trabalhos até a época, com o objetivo 

de identificar aspectos principais das mais variadas definições de Marketing de 

Relacionamento, montou, a partir dos resultados de sua bibliometria, uma definitiva acepção 

do significado do tema para uma organização: 

Uma organização envolvida em proativamente criar, desenvolver e manter 

trocas comprometidas, interativas e lucrativas com clientes selecionados 

[parceiros] além do tempo comum, está envolvida no Marketing de 

Relacionamento. (HARKER, 1999, p.16). 

 

Percebe-se que algumas características básicas do Marketing de Relacionamento 

permearam o entendimento do conceito. Os conceitos de dinamicidade, de perspectiva de 

longo prazo, de criação de valor mútuo, de busca de estabilização e de colaboração, e do 

conteúdo emocional, por exemplo, são entendidos como importantes para qualquer estudo no 

tema, sendo pontos de partida para os mesmos (HARKER, 1999; ROCHA; LUCE, 2006; 

MÖLLER, 2013; ZHANG ET AL., 2016). Assim, a premissa básica do Marketing de 

Relacionamento é que o desempenho da organização, quanto à lucratividade, eficiência e 

competitividade, é superior quando os relacionamentos comprador-vendedor estão 

desenvolvidos, dentro das características apresentadas (ANDERSON, 1995; GORDON, 1998; 

HARKER, 1999; BROWN, 2000; HENNIG-THURAU; HANSEN, 2000; ZHANG ET AL., 

2016). A partir desta premissa, se desenvolveram as principais perspectivas teóricas diversas 

para o tema.  

 

2.1. CORRENTES TEÓRICAS DO MARKETING DE RELACIONAMENTO 

Assim como outras áreas de estudo do marketing (como o Comportamento do 

Consumidor, a Cultura do Consumo e as Decisões de Segmentação, por exemplo), o estudo 

do Marketing de Relacionamento e seus construtos tem forte influência das ciências sociais. 
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Rocha e Luce (2006) falam da inspiração do tema em Antropologia, Psicologia, Economia 

Industrial, Ciência Política e Sociologia.  

Esta última trouxe lentes importantes para o desenvolvimento de relações em um 

contexto organizacional. Diversos temas da sociologia vêm ajudando a entender os 

relacionamentos. Dentre eles estão a Ação Racional (AJZEN; FISHBEIN, 1980), Trocas 

Sociais (GERGEN, 1976; CROPANZANO; MITCHELL, 2005), Benefícios Relacionais 

(GWINNER; GREMLER; BITNER, 1998; LILJANDER, 2000; HENNIG-THURAU; 

GWINNER; GREMLER, 2002), Trocas Simbólicas (BOURDIEU, 1991; NUSSBAUMER, 

1999) e Itinerários de Consumo (BONNET; DESJEUX, 2000; CAMPOS; CASOTTI; 

SUAREZ, 2006), por exemplo.  

O estudo do Marketing de Relacionamento tem se dividido em correntes teóricas 

diferentes (BERGAMO, 2008; DEMO ET AL., 2015; PAYNE; FROW, 2017). Ao todo, a 

literatura reconhece três perspectivas teóricas diferentes. A primeira delas é a que tem como 

princípio fundamental o comportamento e o desempenho da díade comprador-vendedor. Esta 

abordagem, que teve seus estudos iniciados na década de 80 nos Estados Unidos, é a que 

domina as pesquisas dentro do Marketing de Relacionamento. Seu foco está no estudo dos 

construtos do relacionamento em busca da sustentação do objetivo final do relacionamento: a 

retenção do consumidor. 

A segunda grande corrente teórica é a que foca na construção de redes para o 

relacionamento.  Esta perspectiva, baseada em mercados B2B e em mercados de serviços, 

visualiza um cenário onde as organizações estão envolvidas em sistemas sociais de interações 

multifacetadas e de longo prazo, ou seja, em redes de relacionamento. Por ter seus estudos 

muito construídos por pesquisadores e instituições de pesquisas da Escandinávia (como 

Uppsala, na Suécia, e Hanken, na Finlândia), resultou na constituição da Escola Nórdica do 

pensamento de marketing, que enfatiza a construção de redes para o marketing industrial e de 

serviços (HÅKANSSON, 1982; GRÖNROOS, 1997). Como grupo maior de pesquisa desta 

escola, destaca-se o IMP (International Marketing and Purchasing Group), focado no setor 

industrial. 

Por fim, a terceira perspectiva teórica do Marketing de Relacionamento enfatiza a 

economia neo-institucional (HALL; TAYLOR, 1996), onde conceitos mais contemporâneos 

da ciência econômica, como os custos de transação e a teoria da agência, dão o tom dos 

relacionamentos em mercados organizacionais B2B (SHETH, 1976; SHARMA et al 1999; 
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SHARMA; PILLAI, 2003). Destaca-se o Center for Relationship Marketing, da Emory 

University, como o grande centro de pesquisa desta linha de pensamento.  

O foco deste projeto é o relacionamento de longo prazo entre o vendedor, no caso a 

organização, e o comprador, o cliente consumidor do produto oferecido pelo vendedor. 

Portanto, estará ligado à primeira corrente teórica do Marketing de Relacionamento, citada 

anteriormente, como sendo uma abordagem comportamental. Esta escolha se dá por ser esta a 

única escola que, exclusivamente, busca o entendimento do papel do comprador como pessoa, 

o que corrobora com a problemática e objetivos apresentados por este projeto. Contudo, a 

ascensão do paradigma de redes de marketing (ACHROL; KOTLER, 1999; MÖLLER, 2013), 

acaba por fazer emergir uma visão mais complexa da díade comprador-vendedor, que agora 

passa a operar de forma mais intrincada com as redes, ou redes de relacionamento 

(GUMMESSON, 2002; PAYNE; BALLANTYNE; CHRISTOPHER, 2005; PAYNE; FROW, 

2017). De fato, Payne e Frow (2017) acreditam que a visão da díade se transporta para um 

verdadeiro ecossistema onde as interações são cada vez mais completas e complexas e 

recomendam pesquisas mais profundas neste contexto: 

A pesquisa acadêmica e a prática gerencial necessita estender suas 

considerações dos relacionamentos imediatos consumidor-firma, para 

abranger uma gama muito mais ampla destas relações dentro de um 

ecossistema, o que terá um impacto importante no bem-estar da empresa 

(PAYNE; FROW, 2017, p. 5). 

 

 

2.2. A ORGANIZAÇÃO E O MARKETING DE RELACIONAMENTO 

A importância do Marketing de Relacionamento para a organização se deve a partir da 

compreensão de uma nova realidade estratégica da mesma para com o mercado. Sheth e 

Parvatiyar (1995) entenderam que há uma significativa alteração axiomática imposta pela 

nova economia às organizações e à área de marketing das mesmas. Para os autores, o 

marketing deve considerar a Cooperação Mútua e a Interdependência Mútua entre os atores 

do marketing, haja vista que a competição atual é extrema. Grönroos (1996) já indicava 

mudanças essenciais que o marketing deveria aplicar, pois uma perspectiva simplesmente 

transacional não era o ideal para os novos tempos, na época, vindouros. 

As preocupações supracitadas são um reflexo de uma mudança de orientação do 

marketing e do pensamento mercadológico através dos tempos. Passou-se de uma orientação 

voltada ao produto e por vendas, para uma época voltada para a centralização nas pessoas, 
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uma orientação para o cliente. Passa-se, portanto, de uma abordagem transacional de massa, 

para uma relacional, voltada para públicos cada vez menores. Este é o ponto-da-virada para o 

entendimento do marketing de relacionamento e suas idiossincrasias dentro da estratégia de 

marketing da organização (WU; TSAI; FU, 2013).  

A partir disso, Hollensen (2003) afirmou que os modelos transacionais de marketing 

têm dificuldade de encontrar espaço de desenvolvimento na nova economia, pois são 

baseados em premissas que não se sustentam mais. São elas: 

 A existência de um grande número de clientes em potencial para se prospectar; 

 Os clientes e suas necessidades são razoavelmente homogêneos; 

 Consumidores perdidos são relativamente fáceis de serem substituídos por novos. 

Diversos autores importantes do pensamento moderno de marketing, como Sheth e 

Parvatiyar (1995), Grönroos (1997), Gordon (1998), Nickels e Wood (1999), Zineldin (2000), 

Gummesson (2002), Hollensen (2003), Bruhn (2015), entre outros, indicaram a necessidade 

de uma mudança paradigmática no entendimento da disciplina, tanto na academia, quanto na 

prática mercadológica. Mostrava-se a necessidade da abordagem relacional no pensamento de 

marketing, em detrimento de uma especificamente transacional, de massa, na busca por um 

melhor desempenho ante as realidades de competição e de comportamento de consumidor. 

Tais autores analisam o Marketing de Relacionamento como a resposta para este 

questionamento. A popularidade recente do tema se dá, justamente, pelo fato que a construção 

de relacionamentos é mutualmente benéfica, tanto para os consumidores, quanto para o 

desempenho da organização, que muda drasticamente sua posição ante seus ambientes 

internos e externos. 

O quadro 1 apresenta os aspectos-chave do Marketing de Relacionamento, em 

comparação com a abordagem tradicional do marketing. 
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Quadro 1 – Aspectos-chave da mudança de paradigma filosófico de marketing 

Aspecto Marketing Tradicional Marketing de Relacionamento 

Objeto Primário Simples transação (troca) Relacionamento 

Abordagem geral Ação Interação 

Perspectiva em relação ao cliente Estática Dinâmico-evolutiva 

Orientação básica Orientado para decisão Orientado para Implementação 

Visão Curto-prazo Longo-prazo 

Estratégia fundamental 
Ênfase em conquistar novos 

clientes 

Ênfase em manter os clientes 

atuais (manutenção dos 

relacionamentos existentes), bem 

como conquistar novos 

Planejamento de Marketing 

Planejamento de mercado e 

segmento em um ciclo de 

planejamento centralizado, anual e 

baseado em pesquisa 

Planejamento de cliente, através 

de banco de dados e em equipe 

para adequação ao ciclo de 

planejamento do cliente 

Foco do processo decisório Atividades de pré-venda 
Foco maior em decisões e ações 

de pós-venda 

Intensidade do contato com o 

cliente 
Baixo Alto 

Grau de dependência mútua Geralmente baixo Geralmente alto 

Pesquisa de necessidades do 

cliente 

Utilizada para completar a 

transação 

Contínua, visando a melhora do 

relacionamento 

Medição da satisfação do 

consumidor 

Abordagem Indireta (monitorando 

o market share) 

Abordagem Direta (gerenciando a 

base de clientes) 

Comprometimento com os clientes Limitado Alto 

Dimensão da qualidade dominante Qualidade do produto 
Qualidade do relacionamento / 

interação 

Preocupação com qualidade 
Conceito primário da área de 

produção 
Conceito de todos os empregados 

Papel do marketing interno 
Não existe ou tem importância 

limitada 

Importância estratégica 

substancial 

Relacionamento do pessoal de 

marketing com a organização 

Agentes motivadores e 

facilitadores, que buscam realizar 

o rendimento e a lucratividade do 

produto 

Gerentes de equipes, que integram 

as iniciativas dos clientes com 

outros que administrem processos 

relacionados ao cliente 

Importância dos empregados para 

o sucesso do negócio 
Baixa Alta 

Foco de produção Produção em Massa Customização em Massa 

Qualidade do Serviço Prestado Compromisso limitado Alto grau de compromisso 

Símbolo de sucesso Realizar vendas 

Lealdade do cliente, compras 

repetidas, recomendações e baixa 

rotatividade dos clientes 

Fonte: Bergamo (2008) 

 

O Marketing de Relacionamento visa não só a troca, mas sim a retenção deste cliente, 

em busca da troca contínua. De fato, a retenção, de forma subjetiva (comportamental e 

emocional), e não simplesmente objetiva, é o objetivo final da abordagem relacional do 

marketing. Achrol e Kotler (2012) indicam que este conceito trazido à tona pelo Marketing de 

Relacionamento, levou a um passo natural rumo ao paradigma de redes no marketing, no qual 

as díades relacionais se multiplicam e se tornam um verdadeiro ecossistema relacional 
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(PAYNE; BALLANTYNE; CHRISTOPHER, 2005; MÖLLER, 2013; PAYNE; FROW, 

2017).  

 

2.3. CONSTRUTOS DO MARKETING DE RELACIONAMENTO 

As características principais dos relacionamentos estão ligadas aos desejos e motivações 

dos seres humanos, o que acontece na sequência da identificação destes desejos e motivações, 

as razões pelas quais o cliente decide entre continuar ou não no relacionamento, a retenção ou 

a deserção. (REICHHELD; SASSER, 1990; GRÖNROOS, 1996; HENNIG-THURAU; 

HANSEN, 2000; SINGH; SIDERSHMUKH, 2000; BRUHN, 2015). Portanto, os 

relacionamentos são dinâmicos, à medida que são vinculados a processos comportamentais e 

emocionais.  

Enfatizando o dinamismo do tema e a sua riqueza de detalhes e disciplinas detalhadas, 

Das (2009) indica que toda a literatura de Marketing de Relacionamento pode ser classificada 

dentro de cinco abrangentes categorias. Tais categorias, listadas a seguir, demonstram quão 

profundo e subjetivo é o Marketing de Relacionamento, podendo ter diversas linhas de 

pesquisa objetivando o entendimento do tema, como filosofia, processo ou técnica:  

 Objetivos do Relacionamento: Satisfação, Retenção, Lealdade etc.; 

 Construtos definidores do Marketing de Relacionamento: Confiança, 

Comprometimento, Cooperação, Qualidade do Relacionamento etc.; 

 Instrumentos de Medição: Marketing direto, Database Marketing, Marketing 1-a-1, 

CRM, Marketing de Serviços etc.; 

 Temas: Privacidade, Impacto Cultural, Impacto de Gênero, Impacto de Tecnologia, 

Impacto do Marketing Societal e etc.; 

 Aplicações para Indústria: Implementação de Programas, Práticas na Indústria e etc. 

A busca pelo entendimento dos fatores definidores do dinamismo dos relacionamentos 

esteve sempre à frente das pesquisas do Marketing de Relacionamento. Vários elementos são 

colocados como precursores do relacionamento. A exaustiva pesquisa de Agariya e Singh 

(2011) analisou 456 trabalhos sobre o tema em relevantes periódicos internacionais, sendo 

constatada pelos autores uma ampla utilização de construtos diferentes dentro do tema. Ao 
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todo, 50 construtos
1
 definidores do Marketing de Relacionamento foram encontrados na 

literatura internacional. Segundo os autores, os construtos se alteram de acordo com diversas 

variáveis, como contextos geográficos, culturais e setores industriais. Contudo, eles indicam 6 

dos 50 construtos como mais importantes, haja vista a quantidade de citações nos mais 

variados contextos. São eles: confiança, satisfação/experiência, lealdade, comprometimento, 

qualidade (valor percebido) e comunicação.  

Analisando estudos relevantes que buscaram a descoberta de construtos do marketing de 

relacionamento, os resultados da pesquisa de Agariya e Singh (2011) corroboram com vários 

destes importantes estudos do Marketing de Relacionamento. Destacam-se, entre outros, 

Crosby, Evans e Cowles (1990), Morgan e Hunt (1994), Hennig-Thurau e Klee (1997), Naudé 

e Buttle, (2001), Hennig-Thurau, Gwinner e Gremler (2002). Estes apresentam, se não todos, 

a maioria dos construtos indicados como os mais importantes por Agariya e Singh (2011). Os 

construtos apresentados, com exceção de comunicação, são também colocados como 

elementos básicos do modelo “Qualidade do Relacionamento”, proposto por Hennig-Thurau e 

Klee (1997), e apresentado na Figura 1. O construto “Lealdade” não é apresentado 

originalmente no modelo “Qualidade do Relacionamento”. Porém, o construto “Retenção do 

Cliente” apresenta as características do que a literatura indica como Lealdade do mesmo 

(HENNIG-THURAU; GWINNER; GREMLER, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Todos os construtos adicionados ao trabalho tiveram, ao menos, 10 citações em literatura científica 

especializada internacional em periódicos de alto impacto (AGARIYA; SINGH, 2011) 
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Figura 1 – Modelo “Qualidade do Relacionamento” 

 
Fonte: Adaptado de Hennig-Thurau e Klee (1997) 

 

A seguir, serão apresentados detalhadamente os construtos apresentados no modelo 

“Qualidade do Relacionamento” e confirmados por Agariya e Singh (2011) como sendo os 

mais importantes construtos do Marketing de Relacionamento. 

 

2.3.1. Satisfação 

Oliver (1980; 2014) define satisfação como uma avaliação, de duração finita, feita pelo 

cliente, sobre o desempenho do produto do mesmo, seja um bem ou serviço. Esta avaliação, 

segundo o autor, tende a se transformar em uma atitude positiva (ou não) por parte do cliente. 

Tse e Wilton (1988, p.204), definem como “resposta do consumidor para a avaliação da 

discrepância entre as expectativas anteriores e a performance atual de um produto como 

percebida após o seu consumo”. Para Kumar (2016) satisfação é um conceito que tem uma 

centralidade ímpar para o marketing, enquanto Oliver (1980; 2014) e Selnes (1998) vão além, 

afirmando que esta é uma variável essencial para a continuidade de um relacionamento e para 

a futura retenção do cliente. 

A satisfação pode ser entendida de duas formas, dentro da teoria de marketing. 

Garbarino e Johnson (1999) e Marchetti e Prado (2001) trazem uma caracterização da 

satisfação em dois pontos: a Satisfação Pontual, voltada para uma única transação; e a 

Satisfação Cumulativa, baseada no histórico do relacionamento, enfatizando todas as 

experiências do cliente com o produto. Esta última tipologia, orientada para todo um processo 

e não para uma única experiência de consumo, é a ideal para uma filosofia de Marketing de 



18 

 

Relacionamento. Kumar (2016) indica que à medida que os clientes ficam satisfeitos ao longo 

do tempo, mais difícil é incrementar esta satisfação, o que pode trazer consequências para as 

organizações e por isso deve-se avaliar continuamente os efeitos da satisfação do cliente. 

Assim, a satisfação tem a ver com a expectativa do consumidor ante à sua futura 

experiência. Esta relação, entre expectativa e performance, traz o Paradigma da 

Desconfirmação para o entendimento da satisfação. De acordo com o paradigma, a relação 

entre performance e expectativa origina a desconfirmação, que pode ser positiva (se houver 

uma performance superior à expectativa do consumidor), neutra (performance semelhante ao 

que se esperava) ou negativa (performance inferior à expectativa) (OLIVER, 1980; TSE; 

WILTON, 1988; WIRTZ; BATESON, 1998; MARCHETTI; PRADO, 2001; MATOS; 

HENRIQUE, 2006; OLIVER, 2014). Portanto, o desempenho da organização em oferecer 

possibilidades de confirmação da expectativa do consumidor, que pode ser construído pela 

própria organização em comunicação de marketing, por exemplo, gerará satisfação deste 

consumidor (OLIVER, 2014). 

Estudos mostram que há impactante resultado positivo para as organizações que 

investem na satisfação dos seus consumidores, sendo um conceito que deve ser considerado 

continuamente pelas organizações. Dentre tais resultados encontram-se, por exemplo: a 

criação de vantagem competitiva sustentável (WALLEY; THWAITES, 1996), os bons 

resultados financeiros (FORNELL; MORGENSON III; HULT, 2016a, 2016b; SORESCU; 

SORESCU, 2016) e o incremento das próprias operações (HEIKKILÄ, 2002; YU ET AL, 

2013).  

Mas é a influência que o construto de satisfação tem na construção da lealdade do 

consumidor que tem mais impulsionado as pesquisas na área (KUMAR, 2016). Embora esteja 

claro que, como colocam Kumar, Dalla Pozza e Ganesh (2013), há de se ter uma visão mais 

holística do processo de construção de relacionamento, é inegável que nos aspectos 

comportamentais de tal construção, a satisfação tem posição privilegiada.  

Vários são os recentes estudos que apresentam a relação positiva entre satisfação e 

lealdade do consumidor, nos mais variados setores econômicos. Bancos (SANTOS; 

SENHORINHO; BERGAMO, 2013; IVANAUSKIENE; AURUSKEVICIENE, 2015), 

Varejistas Diversos (OREL; KARA, 2014; ZAKARIA ET AL, 2014; STHATHOPOLOU; 

BALABANIS, 2016), Aviação Civil (FORD; PAPAROIDAMIS, CHUMPITAZ, 2015) e 

Hospitalidade (KIM; VOGT; KNUSTON, 2015; LIU; HUANG; CHEN, 2015; PIZAM; 

SHAPOVAL; ELLIS, 2016) são exemplos de setores onde uma pletora de estudos vem sendo 
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realizados anualmente buscando entender e comprovar a relação entre tais variáveis. Isso sem 

contar a verificação das variáveis também em determinantes geográficas, como países e 

regiões. Isto indica o interesse ainda grande no estudo da satisfação e seu impacto, direto ou 

indireto, na construção da lealdade do consumidor. 

O construto da satisfação tem utilizado indicadores que a explicam. Oliver (2014) 

apresentam os seguintes indicadores, que foram apresentados por diversas outras pesquisas: 

a) Cumprimento de Expectativas, via Paradigma da Desconfirmação (MARCHETTI; 

PRADO, 2001; MATOS; HENRIQUE, 2006).   

b) Realização e Preenchimento de Necessidades/Desejos (NEUBAUER; VOSS, 2016); 

c) Atributos de Qualidade Objetiva do Produto/Serviço – excelência, superioridade, 

performance e usualidade (BAKER; CROMPTON, 2000; OLIVER, 2014). 

d) Experiência no ato do consumo (KROHN; BACKMAN, 2012; ALI; KIM; LI; JEON, 

2016);  

e) Equidade (SWAN; OLIVER, 1991; MORRISSON; HUPERTZ, 2010). 

 

2.3.2. Qualidade Percebida 

Zeithaml (1988) e Knapp (1999) definem o conceito tratando do julgamento e da 

percepção dos consumidores quanto à excelência e superioridade global de um bem ou 

serviço, a comparação com outros competidores. Diferente da qualidade objetiva (apresentada 

como indicador do construto da satisfação, na seção anterior), que são voltados à parâmetros 

de padronização e funcionamento pleno, comportamental, a qualidade percebida é um 

elemento com maior presença de elementos atitudinais, vinculado à percepção de 

significância (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988). Em seu estudo, Sweeney e 

Soutar (2001, p.203) apresentam o construto como “um imperativo estratégico para 

produtores e vendedores”, exaltando a importância da construção da percepção de valor e 

qualidade, após se alcançar um status de satisfação de expectativas por parte do consumidor. 

Descobrir formas de mensuração de qualidade percebida tem sido um dos campos de 

pesquisa no marketing que se tornaram proeminentes. A grande maioria delas advém da 

tentativa de entendimento do construto da qualidade percebida no contexto de serviços. Se 

destacam o modelo SERVQUAL, cunhado por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) e o 

modelo SERPERF, de Cronin e Taylor (1994). Tais escalas foram testadas de forma intensa, 

nos mais diversos tipos de negócios, realidades culturais e geográficas, tendo muito êxito na 
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validação de seus dados na maioria dos contextos, ampliando seu raio de ação para além da 

prestação de serviços (CARRILLAT; JARAMILLO; MULKI, 2007). Um dos exemplos dessa 

multiplicidade de objetos é a aplicação em ambientes digitais do modelo SERVQUAL, 

trazido por Parasuraman, Zeithaml e Malhotra (2005), que foi chamado de E-S-QUAL, e 

também tem sido amplamente utilizado em pesquisas. 

Um outro ponto que tem sido debatido é a influência da Qualidade ou Valor Percebido 

ante ao incremento do relacionamento e nos padrões de recompra do consumidor. Fullerton 

(2005) indica que relacionamentos são construídos tendo a qualidade percebida como 

fundamento. Este construto é ainda mais forte quando inserido no setor de serviços, onde 

Kandampully (1998), Hougaard e Bjerre (2003) e Roy et al. (2015) ressaltam a superioridade 

das empresas onde a qualidade é superior, nesta indústria. Hennig-Thurau e Klee (1997) e 

Hennig-Thurau, Gwinner e Gremler (2002) já haviam identificado a importância do construto 

e indicam que só há qualidade no relacionamento se houver percepção de qualidade por parte 

do cliente. O presente trabalho escolheu o modelo de Hennig-Thurau e Klee (1997) para 

análise, que deu importância para a questão da subjetividade da qualidade na construção de 

relacionamentos, que os fizeram chamar o modelo de “Relationship Quality”. 

 

2.3.3. Confiança 

Confiança foi mencionada por Agariya e Singh (2011) como o construto mais citado 

entre os definidores do Marketing de Relacionamento, com 167 citações até a época. O 

construto é visto como o mais importante na construção de relacionamentos, sendo elemento 

essencial para o alcance da retenção dos consumidores (CROSBY; EVANS; COWLES, 1990; 

GANESAN, 1994; MORGAN; HUNT, 1994; DONEY; CANON, 1997, SELNES, 1998; 

GWINNER, GREMLER, BITNER, 1998; HENNIG-THURAU; GWINNER; GREMLER, 

2002; AGARIYA; SINGH, 2011; JAMBULINGAM; KATHURIA; NEVIN, 2011). 

Moorman, Zaltman e Deshpandé (1992) definem confiança, enfatizando seus aspectos 

atitudinais: 

É a vontade de dar credibilidade a um parceiro de troca em quem se pode dar 

credibilidade. [...] Primeiro, confiança tem sido vista como sendo uma 

crença, sentimento, ou expectativa sobre a probidade de um parceiro de troca 

que resulta da expertise, confiabilidade ou intencionalidade deste parceiro 

[...] Segundo, confiança tem sido vista como uma intenção comportamental 

ou comportamento que reflete uma credibilidade em um parceiro e envolve 

vulnerabilidade e incerteza da parte de quem se confia. Esta visão sugere que 

sem vulnerabilidade, confiança é desnecessária, pois os resultados não terão 
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consequências para aquele em quem se confia. (MOORMAN; ZALTMAN; 

DESHPANDÉ, 1992, p.315) 

 

A confiança do consumidor pode ser dividida em dois tipos. A confiança advinda da 

Credibilidade, também colocada como confiança pela competência, é aquela que acontece 

quando o consumidor percebe a expertise para desempenhar o seu trabalho, através de um 

profissional da organização (mercados B2C) ou da performance da organização (mercados 

B2B). A outra característica da confiança é a Benevolência. Esta acontece quando o 

consumidor percebe que a organização, ou seus profissionais, intencionam seu benefício, de 

forma empática, ética e confiável (GANESAN, 1994; SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL, 

2002). Estas duas características enfatizam muito o Funcionário de Linha de Frente e as 

Políticas e Práticas Administrativas, que devem ser orientadas para demonstrar e transmitir 

confiança (CROSBY; EVANS; COWLES, 1990; HARRIS; OGBONNA, 2000; 

SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL, 2002). 

Confiança também contempla as questões de justiça. O senso de justiça no marketing é 

relacionado com o contexto de recuperação de falhas (TAX; BROWN, 

CHANDRASHEKARAN, 1998; BARLOW; MAUL, 2000). A percepção de justiça na 

recuperação destas falhas faz com que o cliente avalie positivamente a empresa, influenciando 

também a percepção de confiança por parte deste. 

O papel da confiança se restringiu por muito tempo aos aspectos relacionais pessoais, 

como visto anteriormente. Os estudos de confiança do consumidor focavam constantemente 

na mediação de recursos humanos nos mais variados contextos (SIRDESHMUKH; SINGH; 

SABOL, 2002). No entanto, com o advento da internet, cada vez mais relações de negócio 

passaram a ser realizadas sem a presença humana direta (e.g., e-commerce), o que lança a 

necessidade de um melhor entendimento do construto no mundo digital. Urban, Sultan e 

Qualls (2000) já haviam pontuado que a confiança do consumidor deveria se colocar no 

centro de qualquer estratégia que tenha a internet como plano de fundo, embora ainda não 

ficasse clara sua construção em ambientes digitais. Alguns estudos recentes começaram a 

tentar traçar o construto para este novo cenário social (BHATTACHERJEE, 2002; HSU; LIU; 

LEE, 2010; KIM ET AL, 2011; BERGAMO; MAC-ALLISTER DA SILVA, 2016; KE; 

CHEN; SU, 2016), corroborando com sua importância também no contexto digital. 
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2.3.4. Comunicação: Construindo a Confiança 

Mesmo não estando diretamente presente como um construto no modelo Qualidade do 

Relacionamento, Agariya e Singh (2011) colocam a comunicação como uma variável 

importante para o Marketing de Relacionamento, haja vista a alta quantidade de citações. O 

conceito está ligado a: a) comunicações intermediadas por máquinas, como a internet; b) 

escritas, como propaganda ou cartas; e c) comunicações entre pessoas, com o pessoal da 

empresa, principalmente de linha de frente (BALL; COELHO; MACHÁS, 2004). 

Embora seja um construto apresentado de forma isolada, muitos autores, no entanto, 

ligam a questão da comunicação com um importante predecessor da confiança, como Morgan 

e Hunt (1994) e Selnes (1998). Bruhn (2003), ao chamar o construto de ‘diálogo com o 

consumidor’, menciona a relação da variável endógena comunicação também com a 

satisfação do consumidor. 

Ball, Coelho e Machás (2004) indicam que é papel da organização se comunicar bem 

com seu público, provendo informações de tal modo que o cliente se beneficie com o mínimo 

de esforço necessário para decodificar a comunicação e determinar sua utilidade. Os autores 

indicam que toda comunicação deve ser útil, positiva, oportuna, usual, de fácil interpretação e 

agradável. Os autores encontraram em seu estudo um alto efeito da comunicação na lealdade 

do consumidor e, consequentemente, na retenção do mesmo. 

Com esta tese versando sobre relações entre Marketing de Relacionamento e 

Cibercultura, a presença de tal construto se torna ainda mais relevante ao alcance dos 

objetivos de pesquisa (principalmente no que tange à comunicação por meios digitais). 

Contudo, como em diversos estudos a comunicação é tida como construto relevante da 

Confiança do consumidor, este estudo inserirá os indicadores de comunicação dentro do 

construto da Confiança. 

 

2.3.5. Comprometimento 

Morgan e Hunt (1994) apresentam o conceito como sendo um máximo esforço de um 

parceiro de trocas em manter uma relação contínua com outro. Wetzels, de Ruyter e Van 

Birgelen (1998) indicam que comprometimento é uma implícita ou explícita promessa de 

continuidade de um relacionamento entre parceiros de negócios. É também ligada à estimação 

positiva de uma relação (MOORMAN; ZALTMAN; DESHPANDÉ, 1992) que se transforma 

em uma forte resistência à mudança por parte de um parceiro de negócios (PRITCHARD; 
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HAVITZ; HOWARD, 1999). Palmatier et al. (2006) indica que esta é a chave do sucesso para 

o longo prazo de uma relação, chamando-a de avaliação global da relação, com uma faceta 

temporal. 

Apresentado, na maioria das vezes, começando por Levitt (1983) e Dwyer, Schurr e Oh 

(1987), como parte de um processo para se alcançar a retenção e a lealdade do consumidor, o 

comprometimento é considerado o construto central e verdadeiro antecessor destes pontos, 

não podendo existir Marketing de Relacionamento sem o comprometimento do consumidor 

com a relação com seu fornecedor (MORGAN; HUNT, 1994; GARBARINO; JOHNSON, 

1999; PRITCHARD; HAVITZ; HOWARD, 1999; ZHANG ET AL., 2016).  

A influência do construto é perceptível em diversas características do relacionamento. 

Bolton, Lemon e Verhoef (2004) indicam impactos importantes na sua duração, na 

profundidade do relacionamento, no grau de uso de um produto e na extensão do 

relacionamento. Fullerton (2003; 2014) apresenta uma tipificação do comprometimento, que 

acabou por servir de base para inúmeros estudos futuros, a saber: 

 Comprometimento Afetivo: uma ligação emocional com uma organização, marca ou 

produto. É baseado em aspectos como identificação, valores compartilhados, senso 

de pertencimento, dedicação e similaridade entre os atores. Pode chegar até a um 

estágio de ‘amor’ a uma marca ou empresa. 

 Comprometimento de Continuidade: o cliente leva em consideração os benefícios de 

continuidade no relacionamento, de forma calculativa. Entram aqui os princípios de 

custos de mudança, escassez de alternativas, dependência ou questões contratuais. 

Não são tão impactantes no Marketing de Relacionamento e podem fazer com que 

clientes tenham má impressão da organização. 

Fullerton (2014) também indica que o comprometimento afeta positivamente três 

aspectos importantes para um relacionamento efetivo entre comprador-vendedor: a) aumenta 

custos de mudança, diminuindo, portanto intenções de trocar de fornecedor; b) aumenta as 

intenções de se tornar “advogado” da empresa; e c) incrementa a vontade e disponibilidade de 

aceitação de aumento de preço pelo fornecedor. Para Shuv-Ami (2012), o comprometimento é 

altamente e positivamente correlacionado com atitude global com a marca, preferência com a 

marca, intenção de compra e recomendações. 
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Na formação do relacionamento em busca da retenção, o comprometimento tem papel 

mediador, só se atingindo este objetivo através do construto (FULLERTON, 2014; ZHANG 

ET AL, 2016). Sobre a importância do mesmo, Fullerton (2003) coloca:  

Clientes têm que se sentir confortáveis para criar o comprometimento com a 

organização no qual eles fazem negócios e que este conforto emerge como 

resultado da totalidade das suas interações e avaliações do provedor de 

serviços. (FULLERTON, 2003, p.344). 

 

O construto do comprometimento também tem sido estudado em contextos digitais. 

Boateng e Narteh (2016) indicam que o intenso uso de canais digitais como forma de 

relacionamento tem feito com que um melhor entendimento dos seus antecedentes fosse 

necessário. E descobriram uma relação positiva entre o comprometimento afetivo (mediado 

pela confiança do consumidor) e o relacionamento positivo. Os autores identificam que o 

comprometimento através de práticas de relacionamento digitais, intensificam a advocacia da 

marca, o senso de colaboração em comunidade e o engajamento do público.  

 

2.3.6. Lealdade 

A lealdade do consumidor é considerada o objetivo final do investimento em Marketing 

de Relacionamento, o fator central do desenvolvimento de relacionamento e na retenção de 

clientes (REICHHELD; SASSER, 2000; HENNIG-THURAU; GWINNER; GREMLER, 

2002; SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL, 2002). Como construto do Marketing de 

Relacionamento, a lealdade é identificada como uma variável multifacetada, que aborda 

aspectos atitudinais. Oliver (1999) define lealdade como: 

Um profundo e seguro compromisso de comportamento de recompra e de 

adesão a um produto/serviço de forma consistente no futuro, causando assim 

compras repetitivas de uma mesma marca ou de um grupo de marcas, apesar 

das influências situacionais e esforço de marketing que têm o potencial de 

causar um comportamento de troca. (OLIVER, 1999, p.34). 

 

O conceito de lealdade tem intrigado pesquisadores desde a sua concepção. O conceito 

foi se delineando com o tempo, mas ainda existem indefinições do que realmente significa 

lealdade do cliente e dúvidas quanto à dinâmica do processo que leva esse cliente a ser leal a 

uma marca ou a uma organização. Após o advento do Marketing de Relacionamento, a 

lealdade se mostrou como principal objetivo estratégico a ser alcançado dentro dessa 

abordagem. O entendimento principal que se deve ter do conceito de lealdade é sua dupla 

personalidade, baseada não somente em aspectos comportamentais, mas, principalmente, em 
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aspectos atitudinais. O consumidor primeiro desenvolve cognitivamente a ideia da lealdade e 

depois mantém o comportamento leal (DICK; BASU, 1994; GREMLER; BROWN, 1999). 

Esse pensamento está de acordo com a Teoria da Ação Racional, que indica que os 

comportamentos são precedidos por atitudes. 

O entendimento dos aspectos atitudinais da lealdade é de extrema importância para o 

desenvolvimento de uma estratégia de Marketing de Relacionamento. Segundo Clancy e 

Shulman (1995) a lealdade atitudinal reflete o que os compradores sentem e o que pensam 

sobre determinado produto ou serviço. Akarapanich (2006) coloca que as intenções de 

lealdade do cliente são importantes para o marketing por servirem como preditoras das 

decisões de compra do consumidor. Kumar (2007) ressalta que a lealdade atitudinal tem que 

ser cultivada, resultando em uma longa e frutífera relação entre a empresa e o cliente. A 

lealdade atitudinal reflete o que os compradores sentem e o que pensam sobre determinado 

produto ou serviço, o que representa uma associação entre um objeto e uma avaliação, e é o 

mais importante definidor da construção de um status relacional entre uma marca e seu 

consumidor (DICK; BASU, 1994; BENNETT; RUNDLE-THIELE, 2002; KUMAR, 2007; 

BANDYOPADHYAY; MARTELL, 2007).  

Esse cenário leva à percepção de que a lealdade, ou a profunda ligação emocional do 

cliente com a organização, marca ou produto, não pode ser simplesmente, pautada por 

retenção de clientes de forma transacional e comportamental, que não vislumbra 

relacionamento de longo prazo. Alguns autores, como Griffin (1998), Schulz (1998), Giuliani 

(2003) e Bergamo (2008), encaram este cenário como uma lealdade comportamental, na qual 

o foco é a manutenção do padrão de recompra. Em uma estratégia de Marketing de 

Relacionamento, o foco da organização deve ser a retenção, através da lealdade do 

consumidor tanto em seus aspectos atitudinais, como nos comportamentais (REICHHELD, 

1996; FOURNIER, 1998; HENNIG-THURAU; HANSEN, 2000; ZINELDIN, 2006). 

Neste capítulo apresentaram-se as bases teóricas da abordagem relacional do marketing, 

bem como os seus construtos. Na próxima seção, será apresentada a cibercultura, seu 

arcabouço teórico e principais conceitos. 
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3. CIBERCULTURA  

3.1. A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

Décadas depois da Revolução Industrial, que mudou a história das sociedades humanas, 

indícios de uma nova “revolução” se fazia presente. Bell (1999) mostrou que o zeitgeist da 

humanidade se alterou de uma sociedade industrial, focada em padronização, especialização, 

sincronicidade, concentração de energia, dinheiro e poder, maximização de resultados e 

centralização, para um mundo onde as novas tecnologias trariam à tona um novo mais-

importante item: a informação.  

Bell (1976, p.47) chamou essa então nova sociedade de “Pós-Industrial”. A informação 

também se mostra como o principal motor da nova sociedade, sendo a informação, segundo o 

autor, o “recurso de transformação” contrastando com o “poder da natureza” (sociedade pré-

industrial) e a energia (sociedade industrial). Lyotard (2008) chamou este movimento de 

sociedade “Pós-Moderna”, enfatizando, além da parte econômica, as transformações sociais, 

iniciadas nos anos 50. 

Como resultado da transformação da informação, surge um novo recurso estratégico: o 

Conhecimento. Segundo Bell (1999), este vem a substituir o capital financeiro, implantando 

também a substituição da máquina, como fonte de investimento tecnológico principal, para a 

tecnologia intelectual, responsável pelo advento da importância das figuras do cientista e de 

técnicos e profissionais baseados em gestão de conhecimento e informação. Conceitos 

similares são encontrados em textos de Drucker (1981), Toffler (1984), Brzezinski (1982) e 

Castells (2012).  

O quadro 2 faz um comparativo socioeconômico entre as duas eras: 
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Quadro 2 – Comparação entre as Sociedades Industrial e Pós-Industrial 
 SOCIEDADE INDUSTRIAL SOCIEDADE PÓS-INDUSTRIAL 

Recurso Central 
Energia Criada e Utilizada (Eletricidade – 

via petróleo, gás, carvão e nuclear) 

Informação 

Recurso 

Estratégico 

Capital Financeiro Conhecimento 

Função Básica 
Reposição, amplificando o trabalho físico Reposição, amplificando o trabalho 

mental. 

Poder Produtivo 

Poder produtivo do material (aumentando 

a produção per capita) 

Poder produtivo da informação 

(aumentando as capacidades ótimas de 

ação-seleção) 

Setores 

Econômicos 

Privilegiados 

Secundário (Produção de bens e 

construção pesada) 

Terciário (Serviços); 

Quaternário (Trade, Finanças, Seguros e 

Imóveis); 

Quinário (Saúde, Educação, Pesquisa e 

Governo); 

Recreação. 

Habilidades 

Básicas 

Engenheiros; 

Trabalhadores semiespecializados. 

Cientistas;  

Profissões Técnicas e Profissionais. 

Metodologia 

Empirismo; 

Experimentação. 

Teoria Abstrata (Modelos, Simulações, 

Teorias Decisórias; Análise de 

Sistemas). 

Perspectiva de 

Tempo 

Adaptatividade e Experimentação. Orientação para o Futuro. 

Previsões e Planejamento. 

Design Jogo contra a natureza fabricada. Jogo entre pessoas. 

Princípio  

Axial 

Crescimento Econômico (Capital Privado, 

Livre Competição, Maximização dos 

Lucros) 

Codificação do Conhecimento Teórico 

(Infraestrutura, Princípio da Sinergia, 

Benefício Social). 

Princípio 

Socioeconômico 

Lei do Preço (Equilíbrio de Oferta e 

Demanda) 

Lei dos Objetivos (Princípio da 

Sinergia) 

Estágio Mais 

Avançado 

Alto Consumo em Massa Alta Criação de Conhecimento em 

Massa 

Forma da 

Sociedade 

Sociedade em Classes (Poder centralizado, 

classes, controle) 

Sociedade Funcional (Multicenter, 

funções, autonomia). 

Forma de 

Mudança Social 

Movimentos Trabalhistas; 

Greves. 

Movimentos de Cidadãos; 

Litígios e Pleitos. 

Problemas Sociais 
Desemprego; 

Guerras. 

Terrorismo; 

Invasão de Privacidade. 

Valores-Padrão 
Valor Material (Satisfação das 

Necessidades) 

Valor-Tempo (Satisfação com o 

atingimento de objetivos pessoais) 

Padrões  

Éticos 

Direitos Humanos Fundamentais; 

Humanismo. 

Autodisciplina; 

Contribuição Social. 

Espírito dos 

Tempos 

Renascimento (Liberação Humana) Globalismo (Simbiose de homem e 

natureza). 

Fonte: Adaptado de Bell (1976) e Masuda (1980) 

 

Sobre a mudança social ocorrida com o advento da sociedade pós-industrial, Bell 

disserta:  

As ramificações da sociedade pós-industrial são grandes. De fato, como 

essas mudanças estruturais têm menos de 50 anos de idade, em contraste 

com as mudanças que começaram com a "Revolução Industrial" mais de 200 

anos atrás, só agora podemos começar a ver a grande variedade de mudanças 

sociais que estão começando a tomar segurança na sociedade ocidental. 

(BELL, 1999, p.lxiv) 
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Masuda (1980), Bell (1999) e Castells (2012) apresentam a sociedade pós-industrial 

como uma sociedade da informação. Masuda (1980, p.29) acredita que este último termo é 

mais completo do que o anterior, pois ele “descreve em termos concretos as características e 

estruturas da sociedade”. Castells (2012) deixa claro essa diferença, ao indicar que o 

informacionalismo vai além de uma perspectiva pós-industrial, pois é visão que entende não 

apenas o modo de produção, mas também o modo de desenvolvimento da sociedade moderna, 

surgindo uma estrutura social completa que, mesmo moldada pelo modo capitalista de 

produção, avança para outros setores da sociedade. 

Touraine (1971) foi um dos precursores da ideia de que uma revolução social também 

estava acontecendo, além de uma nova revolução industrial. Alcunhando-a de tecnocrata e 

tecnicista, sua visão da nova sociedade, no entanto, enfatizava também outros aspectos (como 

acesso à educação e consumo), relevando o papel da informação como fator necessário para a 

tomada de decisão, mas pouco sendo mencionado como central mediador da mudança social. 

Castells (2010), numa visão sociológica do contexto de redes, apresenta que além da ação do 

homem sobre a natureza, transformando-a em produtos e os consumindo, a informação e o 

conhecimento são importantes influenciadores de outros pontos importantes de sustentação da 

sociedade moderna. O autor dá destaque a dois deles: a experiência social, que é a ação do 

homem sobre seus semelhantes, enfatizando a sua interação com outros e com o ambiente; e o 

poder, que é a forma como os homens impõem suas vontades e opiniões perante outros 

(CASTELLS, 2012).  

A ideia de uma sociedade pós-industrial, focada na informação e no conhecimento, foi 

trazida primordialmente pelas propostas de Touraine (1971) e Bell (1999). Os autores 

entendiam que haveria de se estabelecer uma nova abordagem sociológica multicultural, 

interdependente, que encaminharia o entendimento da civilização contemporânea por meio de 

novos padrões de identidade, de noção estatal e de políticas multidimensionais. Castells 

(2012) entende que esta nova sociedade não deve ser olhada apenas pelo vetor da produção, 

mas em todos os aspectos da vida social, tanto os mais pessoais quanto os mais amplos. 

Surge, então, o conceito de Sociedade da Informação, também vislumbrado por Masuda 

(1980). 

Para Werthein (2000), as novas tecnologias e a flexibilidade que elas trazem têm 

permitido rapidez e eficiência ao realizar processos que antes eram morosos e, de certa forma, 

com um nível de complexidade alto. Diferente de outros momentos da história, o acesso à 

inovação tecnológica foi disseminado por toda a sociedade, provocando uma verdadeira 
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revolução. Castells (2012, p.108) afirma que estas transformações criaram um novo 

paradigma social, o da Tecnologia da Informação. O autor apresenta características singulares 

que este paradigma traz, a saber: 

 Informação: como o próprio nome indica, a informação é o centro deste novo 

universo. O homem, através das tecnologias, pode dominar o uso da informação, que 

se torna parte integrante da atividade humana, seja ela privada ou coletiva. 

 Lógica de Redes: a morfologia da rede parece estar bem adaptada à crescente 

complexidade das interações. A tecnologia se tornou essencial para que tal 

complexidade fosse diminuída consideravelmente;  

 Flexibilidade e Convergência: favorece a eficiência e a reconfiguração de processos, 

além de permitir a convergência e integração entre os mais variados tipos de meios, 

mídias e sistemas. 

 Internet: a criação e democratização do ciberespaço da internet é a mola mestra para 

o desenvolvimento da lógica de redes e, consequentemente do paradigma. 

Sobre a revolução da Tecnologia da Informação: 

O paradigma da tecnologia da informação não evolui para seu fechamento 

como um sistema, mas rumo a abertura como uma rede de acessos múltiplos. 

É forte e impositivo em sua materialidade, mas adaptável e aberto em seu 

desenvolvimento histórico. Abrangência, complexidade e disposição em 

forma de rede são seus principais atributos. (CASTELLS, 2012, p.113). 

 

Para Takahashi (2000) há diversos desafios para os países e culturas, no caminho rumo 

à integração na sociedade da informação. Embora praticamente todo o mundo esteja 

interligado, através da globalização, e o acesso às tecnologias de informação esteja bastante 

democratizado, algumas culturas acabam por participar mais ativamente do novo paradigma, 

demonstrando que os países devem encontrar o caminho para seu desenvolvimento dentro do 

paradigma (DEMO, 2000; TAKAHASHI, 2000). Mesmo assim, é de grande verve a 

penetração que tal paradigma encontrou para sua expansão, fazendo com que a própria 

sociedade comece a se autogerir e a gerir suas redes:  

O que distingue uma sociedade do conhecimento acima de tudo de seus 

predecessores históricos é que se trata de uma sociedade que é a um nível 

sem precedentes o produto de sua própria ação. O balanço entre natureza e 

sociedade, ou entre fatos além do controle dos humanos e aqueles 

submetidos a seu controle, elevou-se de modo impressionante. Elevou-se 

mais e mais para as capacidades que são construídas socialmente e permitem 

que a sociedade opere por si mesma. (BOHME; STEHR, 1986, p.19). 
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Borges (2000) afirma que as novas tecnologias tiveram um papel transformador para o 

homem, trazendo benefícios sociais importantes e transformando a sociedade da informação e 

do conhecimento em realidade. Para a autora, o mundo do século XXI “está se preparando 

para dar mais um salto, através das novas tecnologias e das novas redes” (BORGES, 2000, 

p.31). Lévy (1999) fala sobre este cenário: 

É impossível separar o humano de seu ambiente material, assim como dos 

signos e das imagens por meio dos quais ele atribui sentido à vida e ao 

mundo. Da mesma forma não podemos separar o mundo material – e menos 

ainda sua parte artificial - das ideias por meio das quais os objetos técnicos 

são concebidos e utilizados, nem dos humanos que os inventam, produzem e 

utilizam. (LEVY, 1999, p.22). 

 

A popularização das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), e sua 

posterior convergência, pavimentou o caminho para a criação e o incremento de redes de 

interação (WARSCHAUER, 2006; CASTELLS, 2012). A potencialização deste novo 

dinamismo social se deu pela ascensão de um novo contexto e ambiente propício para tal. Um 

paradigma social que continha um espaço territorial totalmente digital, com uma 

multiplicidade de usos e formas, que acabou por se tornar a porta de entrada para a cultura da 

informação dentro desta nova sociedade: a cibercultura. 

 

3.2. CIBERCULTURA: CONCEITOS E DIMENSÕES 

Lemos (2010) indica que a cibercultura é, antes de tudo, uma cultura contemporânea. O 

autor vê o conceito como uma associação desta contemporaneidade com as tecnologias 

digitais, onde uma nova relação surge com a vida social. Em suma, a cibercultura é um 

resultado da convergência entre a sociabilidade contemporânea, debatida na seção anterior, e 

as tecnologias microeletrônicas digitais, baseadas no ciberespaço. A seguir, apresentam-se 

aspectos básicos do entendimento da cibercultura. 

 

3.2.1. O Ciberespaço 

Ciberespaço, de fato, é o território da vida cibercultural. Definido por Lévy (1999, p.92) 

como “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das 

memórias dos computadores”, este território, cyberia no neologismo trazido por Rushkoff 

(1994) e Escobar (1994), está vinculado à utilização das TICs para troca de informações e 

para a comunicação entre os próprios usuários. Hakken (1999) amplia tal definição para a área 
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da interação social, indicando a criação de uma nova cultura sociológica. O advento da 

internet, a princípio nos meios militares e organizacionais e, consequentemente, ao usuário 

comum, trouxe o ciberespaço para a vida cotidiana das pessoas, criando práticas culturais e 

estilos de vida complementares às off-line (HAKKEN, 1999; MAFFESOLI, 2001; MACEK, 

2004). 

De fato, na atualidade, o ciberespaço pode ser tratado como sinônimo de internet. Esta 

TIC é identificada por Castells (2003, p.7) como “base tecnológica para a forma 

organizacional da Era da Informação”, tendo a construção de redes como seu produto mais 

importante. Redes de cidadãos comuns, de empresas, de pesquisas acadêmicas, entre outras, 

todas relacionadas e vivendo em um ambiente telemático, digital, de realidade virtual. Estas 

redes se interligam, através de computadores e outros devices, à internet e ao ciberespaço, 

coletando, manipulando, estocando, simulando e transmitindo fluxos de informação neste 

ambiente sem dimensões (LEMOS, 2010). 

A morfologia do ciberespaço perpassa por condições únicas, ao considerá-lo um novo 

tipo de território. Ampliando esta perspectiva, Poster (1995) coloca que o ciberespaço 

ultrapassa a simples noção de território, dizendo que ele não é como uma ‘ágora grega’, mas 

um novo conceito territorial completamente determinado pela tecnologia do século XXI, ou 

seja, as modernas TICs e a internet.  

Lemos (2010) e Rüdiger (2011) complementam tal entendimento, ao mostrar que a 

ubiquidade de acesso, ou seja, a capacidade de acessá-lo não apenas de uma forma, mas 

através de diversas interfaces, foi o que levou a sociedade da informação ao estabelecimento 

de uma cultura digital. O fácil, rápido e amplamente disponível acesso ao ciberespaço, através 

dos mais variados gadgets foi importante para a disseminação da cibercultura nas sociedades 

modernas e pós-industriais. 

Outro ponto importante é o do incremento da interatividade e interação entre as pessoas 

no ambiente ciberespacial. As interações humanas neste ambiente acabam por ser tão 

complexas quanto a interação humana direta, o que é intensamente discutido por Levy (1999). 

Maffesoli (2001) afirma que são muitas as potencialidades do ciberespaço, derivadas do 

contato intenso e móvel das pessoas nesse território, indicando um enriquecimento cultural 

que já está acontecendo. Questões relativas à interatividade entre os usuários do ciberespaço 

vêm causando grande transformação na relação das organizações com o seu ambiente externo. 
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Mesmo sendo um espaço visto como abstrato, o ciberespaço, impulsionado pela 

internet, se mostra hoje como um território consolidado (RAO, 2001; CASTELLS, 2003). 

Território este que possui uma cultura própria (HAKKEN, 1999; MAFFESOLI, 2001; 

CASTELLS, 2003; MACEK, 2004); agentes sociais diferenciados; formação de redes e 

comunidades de forma singular (RHEINGOLD, 1996; CASTELLS, 2003; LEMOS; DI 

FELICE, 2014); local onde há uma economia crescente e pujante (CASTELLS, 2003); 

território com instrumentos próprios de interação (e-mails, mundos imaginários, redes sociais, 

entre outros); que está construindo uma legislação própria (HUNTER, 2003) e; criando forte 

influência até sobre o mais consolidado dos agentes, como o Estado (CASTELLS, 2003; 

2010).  

Por mais que existam autores que indicam o ciberespaço como um lugar imaginário e 

não existente (BAUDRILLARD, 1997; CHIESA; CAVEDÓN, 2013), é inegável que, como 

coloca Lévy (1999), o ciberespaço não pode ser visto apenas como estrutura computacional. 

Trata-se de um universo que abriga essa estrutura, com a presença de seres humanos que ali 

interagem, falam de suas práticas, mostram atitudes, modos de pensamento e valores. 

Definitivamente um território e espaço social.  

 

3.2.2. Natureza e Características da Cibercultura 

Neste contexto, no qual se entende o ciberespaço como solidificado, a cibercultura se 

apresenta. Não simplesmente como extensão de uma cultura pós-moderna, mas o arquétipo da 

mesma, o novo espectro cultural da civilização contemporânea (LÉVY, 1999; LEMOS, 

2010). Falando sobre a relevância sociocultural, Britto (2009, p.172) afirma que a cibercultura 

é um espaço de manifestação do todo cultural contemporâneo, indo além de uma cultura 

específica do ciberespaço. De fato, o ciberespaço é o lugar da manifestação desta cultura que, 

segundo o autor, exige uma adequação das atividades aos seguintes termos: “digitalização, 

interatividade, conexão, publicização”, além de conviver com “aspectos da cultura 

propriamente gerada no ciberespaço”. 

Escobar (1994), apresentando a natureza da cibercultura, indica que esta é originada 

dentro de uma perspectiva social e cultural que direcionará a uma nova ordem que amplia as 

possibilidades de comunicação, do trabalho e do ser. Segundo o autor, isso se dá pelo 

entendimento de dois regimes que, para ele, são a base da cibercultura: a tecnosocialidade, 

que são as interações movidas por TICs, que trazem uma nova construção sociocultural; e a 

biosocialidade, que é o uso de tecnologias na transformação biológica da vida, da natureza e 
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do corpo. Estas duas esferas trazem possibilidades muito amplas para todo o desenvolvimento 

de uma sociedade baseada nas tecnologias. 

Corroborando com tal perspectiva, Lévy (1999) apresenta três princípios, de natureza 

social, que regeram o crescimento do ciberespaço e, por conseguinte, o desenvolvimento da 

cibercultura. O primeiro deles, a Interconexão, indica que na cibercultura há uma propensão 

anti-isolamento. As pessoas, através das TICs, buscam conexão umas com as outras, além de 

haver uma conexão contínua também nos aparelhos, não só os de comunicação, que passam a 

também acessar o ciberespaço.  

Este ponto é percebido em tendências como a internet das coisas. Nela, 

eletroeletrônicos, eletrodomésticos e até automóveis podem ser acessados remotamente via 

internet, bem como podem ter acesso à rede, aumentando as possibilidades de conectividade e 

interatividade (LEMOS, 2009; WEBER; WEBER, 2010; KOPETZ, 2011). O premente desejo 

de conexão ao ciberespaço e a crescente quantidade de objetos que a propiciam, fez emergir a 

necessidade de que as diferentes mídias, se adaptando à proposta da cibercultura, dialogassem 

e interagissem. Uma necessidade de convergência. Jenkins (2008) coloca esta como condição 

do novo processo de comunicação. Sobre o tema, disserta: 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 

plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão 

a quase qualquer parte em busca de experiências de entretenimento que 

desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está 

falando e do que imaginam estar falando (JENKINS, 2008, p.29). 

 

O segundo ponto apresentado pela cibercultura, proposto por Lévy (1999) como 

prolongamento do primeiro, é o do aparecimento e desenvolvimento das Comunidades 

Virtuais. O conceito de comunidades virtuais tem forte vínculo com a tendência reticular da 

cibercultura (CASTELLS, 2012). Rheingold (1996), proeminente pesquisador da área, 

apresenta estas como agregações sociais que emergem das redes de computadores, isto é, 

através de discussões públicas com a forte presença de sensações humanas, as pessoas 

formam redes de relacionamentos no ciberespaço. Para o autor, além de lugares onde pessoas 

se encontram, as comunidades virtuais também são ferramentas de trabalho e busca de 

informação.  

Lévy (1999) indica que as comunidades são construídas sobre afinidades de interesses, 

de conhecimentos, de projetos mútuos, em um processo de cooperação ou troca, independente 
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de proximidade geográfica e de filiação institucional. Compreender estas relações, suas 

formas e idiossincrasias, tem sido questão central para o estudo e entendimento da 

cibercultura (LÉVY, 1999; OIKAWA, 2013). Primo (2011) mostra que o tema ganha cada 

vez mais relevância, ao se levar em conta que as interações mediadas por computador 

chegaram num estágio avançado (a chamada Web 2.0), onde o conceito de interatividade se 

expande de um mero viés tecnicista, para um contexto de interações mútuas e fortemente 

ligadas à cognição dos usuários. O que corrobora com o proposto por Lévy (1999), ao falar da 

importância do tema das comunidades virtuais para a cibercultura: 

A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço social, 

que não seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre relações 

institucionais, nem sobre as relações de poder, mas sobre a reunião em torno 

de interesses comuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento de saber, 

sobre a aprendizagem cooperativa, sobre processos abertos de colaboração. 

O apetite para as comunidades virtuais encontra um ideal de relação humana 

desterritorializada, transversal, livre. As comunidades virtuais são os 

motores, os atores, a vida diversa e surpreendente do universal por contato 

(LÉVY, 1999: 130). 

 

Por fim, Lévy (1999) apresenta a Inteligência Coletiva como o terceiro princípio que 

rege a cibercultura. Derivado do conceito de comunidades virtuais, este tópico apresenta o 

alavancar do conhecimento e da especialização dos membros de comunidades, através da 

discussão e da colaboração coletiva, coordenada em tempo real. Sobre o tema, o autor 

disserta: 

É uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das 

competências (...). A base e o objetivo da inteligência coletiva são o 

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

comunidades fetichizadas e hipostasiadas (LÉVY, 2007, p.28). 

 

Malone, Laubacher e Dellarocas (2009), ao definir o tema como grupos de indivíduos 

fazendo coisas coletivamente que parecem inteligentes, indicam que a internet trouxe à tona 

novas formas de inteligência coletiva e que ainda há muito espaço para o desenvolvimento de 

novas propostas sobre o tema no ciberespaço. Jenkins (2008, p.30) concorda, indicando que 

ainda “estamos aprendendo a usar esse poder em nossas interações diárias”. 

Embora existam pensadores que, chamados por Rüdiger (2011) de tecnófobos, não 

creem nas comunidades virtuais como baluartes da comunicação e, consequentemente, da 

inteligência coletiva, como é o caso de Baudrillard (1997), é perceptível que, cada vez mais, 

as realidades e comunidades virtuais manifestam importantes sinergias na construção e 
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discussão de saberes coletivos. O ciberespaço e as comunidades virtuais se apresentam como 

indispensáveis para atingir uma plena inteligência coletiva (RHEINGOLD, 1997; LÉVY, 

1999; 2007; COSTA, 2005; OH; AGRAWAL; RAO, 2013; SCHODER; GLOOR; 

METAXAS, 2013; CAHALANE ET AL., 2014). 

 

3.3. A CIBERCULTURA E AS ORGANIZAÇÕES 

A presença da internet também contribuiu para mudanças na vida organizacional. Miles 

(2002) cunhou o termo ‘cibereconomia’, que é a imersão do mundo organizacional em um 

contexto de avanços tecnológicos, mais precisamente das TICs e da internet. Hoffman (2000, 

p. 1), tratando da relação entre internet e as organizações, traz uma posição relevante. Para a 

autora, a internet é “a mais importante inovação desde o desenvolvimento da imprensa” e que 

ela “tem o potencial de transformar radicalmente não só o modo como as pessoas conduzirão 

seus negócios, mas também a própria essência do que isto (o mundo organizacional) significa 

para ser um ser humano na sociedade”.  

De fato, a cibercultura encontrou concreto abrigo e um ninho para desenvolvimento 

dentro do meio organizacional. As organizações compreenderam as características singulares 

da Sociedade da Informação e se tornaram o motor motivador do expansionismo do 

paradigma. Por outro lado, Castells (2003, p.49) indica que a Sociedade da Informação 

propulsionou a “formação de uma nova economia, erigida em torno de normas e processos 

novos de produção, administração e cálculo econômico”, visualizando uma interdependência 

dos temas. Toffler (1984) também indicava uma mudança drástica e radical no mundo 

organizacional, principalmente para as grandes corporações, em decorrência da utilização de 

tecnologias e da rapidez de obsolescência das mesmas. Eleva-se, portanto, para um patamar 

importante dentro das organizações as questões relacionadas à Tecnologia da Informação, 

Inovação e Gestão do Conhecimento.  

A “cibereconomia” pode ser tratada como informacional, baseada em eficiente geração, 

processamento e aplicação de informação baseada em conhecimentos, o que tem implicações 

importantes na construção das organizações imersas nesta realidade.  A começar pelo modus 

operandi das organizações, no que diz respeito à aspectos tecnológicos. O Cluetrain 
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Manifesto
2
, proposto por Levine et al. (2009), é um manual do que é importante para as 

organizações (e, principalmente, o marketing) considerarem dentro de uma perspectiva 

cibercultural. Ao todo, apresentam-se 95 teses que examinam o impacto da internet nos 

consumidores e organizações. 

Esta abordagem encontra lugar no pensamento econômico dentro do conceito de 

Paradigma Tecno-Econômico (DOSI, 1982; FREEMAN; SOETE, 1997). O novo paradigma é 

marcado pela presença maciça das TICs dentro das organizações e, portanto, do processo 

produtivo. Assim como as máquinas substituíam o trabalho braçal e artesanal nas Revoluções 

Industriais, as “novas máquinas” (TICs) auxiliam no trabalho cerebral de gestão da 

informação e do conhecimento, criando um novo perfil capitalista que não mais busca a 

utilização intensiva de matéria e energia (DERTOUZOS, 1997; FREEMAN; SOETE, 1997; 

LASTRES; FERRAZ, 1999; CASTELLS, 2012). 

Lastres e Ferraz (1999) afirmam que, mesmo de forma desigual, as TICs afetam todas as 

atividades econômicas e setores industriais, incluindo aí os setores públicos, privados e 

individuais, alcançando status de fundamentais. Os autores apresentam uma suma do forte 

significado deste cenário para as organizações: 

Os processos de aprendizado, em suas várias instâncias, resultam na 

acumulação de conhecimentos; estes sustentam teoricamente os avanços 

científicos, técnicos e organizacionais que, codificados em vários formatos 

informacionais, introduzem inovações que irão continuamente transformar o 

sistema econômico. Em uma era de transição entre paradigmas tecno-

econômicos, sujeita a transformações radicais e envolvendo, justamente, 

tecnologias e atividades intensas em informação, a simbiose com processos 

de acumulação de aprendizado e conhecimento é absolutamente 

indispensável (LASTRES; FERRAZ, 1999, p.55). 

 

Os sistemas internos da organização, como os sistemas de inteligência de marketing, 

por exemplo, numa perspectiva de gestão do conhecimento e da inovação tecnológica, 

geradas tanto internamente quanto externamente, são passivos de receber total atenção. As 

organizações no novo paradigma entendem que a informação é o seu verdadeiro bem mais 

valioso (HAMEL, 2009). Castells (2012) aponta ainda que a produtividade nas organizações 

está agora vinculada diretamente com a tecnologia da geração de conhecimento, de 

processamento de informação e de comunicação implantadas na mesma. 

                                                 
2
 A obra foi lançada em 1999 e ganhou uma versão atualizada em 2009, comemorativa dos 10 anos de 

lançamento. 
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Assim, as TICs mudaram a forma de se fazer diversas tarefas organizacionais, das mais 

simples, como o arquivamento de documentos, até as mais complexas, como redução de 

disfunções da burocracia e reuniões estratégicas usando videoconferência, por exemplo. 

Organizações eficientes na utilização das TICs, promovendo uma gestão eficaz do 

conhecimento produzido, levam incontestável vantagem estratégica sobre suas concorrentes 

(GATES, 1995; DAVENPORT, PRUSAK, 2000; AAKER, 2012).  

O choque de gerações e o modo como se passa a enxergar as organizações também é um 

aspecto importante a ser considerado. Tapscott (2010) indica que o local de trabalho também 

vem sofrendo uma revolução, tanto no que diz respeito a aspectos físicos, quanto ao modo 

colaborativo de se realizar tarefas, característica fundamental da cibercultura. Barros (2001) 

fala também da questão da informalidade nas organizações, característica importante de 

organizações ligadas à internet. DiMaggio et al (2001) mostram que as TICs, em especial a 

internet, impactaram as organizações de diversas formas. Estas são um catalisador positivo 

que simplificam muitos processos técnicos, sociais e funcionais das organizações.  

A cibercultura tem as relações sociais na sua essência. A ascensão da internet e do 

acesso praticamente universal ao ciberespaço acentuou ainda mais esta característica social de 

tal movimento cultural. Os fenômenos que nascem em volta do uso das TICs exigem um 

entendimento, segundo Rüdiger (2011) a partir das relações interativas em ambos os sentidos, 

ampliado e específico.  

Específico por causa das interações entre humanos, que transcendem a rede de 

interligação social, para uma rede essencialmente sociotécnica. Interações de mão dupla, 

como as mídias sociais digitais, as comunidades virtuais, o colaboracionismo e a cooperação, 

acabaram se tornando expressões marcantes da cibercultura. Também se considera ampliado, 

pois há uma importante relação interativa dos humanos com os não-humanos, através dos 

meios e equipamentos que viabilizam a cibercultura, no caso as TICs (RÜDIGER, 2011). Este 

pensamento corrobora com Dery (1996), que indica a cibercultura como um fenômeno 

cultural muito menos relacionado com a tecnologia do que com as histórias que envolvem 

seus meios e processos, tendo a ver com a própria formação da sociedade moderna e suas 

relações sociais.  

Sobre o tema, Lemos (2010a; 2013) disserta: 

O ciberespaço é hoje um espaço (relacional) de comunhão, colocando em 

contato, através do uso de técnicas de comutação eletrônica, pessoas do 

mundo todo. Elas estão utilizando todo o potencial da telemática para se 
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reunir por interesses comuns [...]. Mais do que um fenômeno técnico, o 

ciberespaço é um fenômeno social (LEMOS, 2010a, p.138). 

Compreender a cultura digital é entender as relações entre esses diversos 

atores e suas formas de relação através de boas descrições e análises de seus 

rastros. Ou seja, pensar além das supostas essências e estruturas pode ser 

muito mais produtivo para o entendimento das particularidades associadas ao 

mundo contemporâneo (LEMOS, 2013, p.24). 

 

O estudo da cibercultura, e de todos os movimentos a ela aderidos, deve partir de uma 

análise profícua das relações dos atores do processo que vem influenciando a vida social e, de 

fato, criando uma nova sociedade (LEMOS, 2013; PRIMO, 2013). No caso do presente 

estudo, se faz necessário entender os impactos da cibercultura, suas ferramentas e tecnologias 

na forma como o consumidor entende e constrói seu relacionamento com as marcas. O 

próximo capítulo apresenta as relações entre os conceitos de Marketing de Relacionamento e 

Cibercultura. 
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4. O MARKETING DE RELACIONAMENTO E A CIBERCULTURA  

Como visto; o conceito e a filosofia de marketing têm evoluído com o tempo e buscado 

uma adaptabilidade com as mudanças socioculturais vinculadas ao comportamento do 

consumidor e à realidade dos mercados. Uma das principais mudanças da última década foi a 

maneira como as pessoas se comunicam e trocam conhecimentos. Capitaneada pelo acesso 

universal e a inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação na vida cotidiana das 

pessoas, houve a construção de uma nova forma do ser humano se comunicar e de entender 

aspectos como cultura, literatura, história e até biologia, naquilo que Escobar (1994) chamou 

de construção e reconstrução de uma prática antropológica. 

Uma das áreas organizacionais que mais sofreu influência da cibercultura é, sem sombra 

de dúvida, o marketing (VENKATESH; MEAMBER; FIRAT, 2005; DEIGHTON, 

KORNFELD, 2009). Por sua característica estratégica e, ao mesmo tempo, operacional no 

sentido comunicacional, as TICs abriram oportunidades diferenciadas para esta área funcional 

da administração. As novas realidades voltadas às TICs ensejam novas posições estratégicas 

dos gestores de marketing das organizações. Há, de fato, uma nova ordem de estratégias e 

ações para o marketing: 

Que as novas tecnologias da informação e comunicação estão à nossa volta 

não precisa de menção especial. Elas parecem estar permeando (invadindo) 

nosso universo com vingança soberana. A revolução da informação que foi 

anunciada há quase um quarto de século atrás está tomando seu lugar assim 

como escrevemos estas linhas. Uma boa medida de tal revolução é motivada 

pelas oportunidades comerciais que agora envolvem mercados e 

consumidores, como parte da vida cotidiana (VENKATESH; MEAMBER; 

FIRAT, 2005, p.301). 

 

A internet, portanto, ainda vem modificando a forma de os consumidores interagirem e 

descobrirem sobre as marcas, empresas e produtos (DEIGHTON, KORNFELD, 2009; 

GABRIEL, 2010; LENDERMAN, 2010; VAZ, 2011). A facilidade e rapidez ao acesso às 

informações, por parte do consumidor, são tidos por Lenderman (2010, p.120) como os 

fomentadores de um novo mundo para os profissionais de marketing, onde “as opiniões e 

reflexões que eles (sites e comunidades na internet) veiculam são absolutamente gratuitas e a 

influência que exercem na percepção da marca é evidente”. Hennig-Thurau et al (2010) 

indicam a importância de um melhor entendimento do consumidor na Sociedade da 

Informação e, consequentemente, na cibercultura, onde emergem novas mídias e um novo 

conceito de negócios: 
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Fazer uso das oportunidades oferecidas pelos novos meios de comunicação 

(e evitar seus perigos) requer um conhecimento aprofundado do por que os 

consumidores são atraídos para esses novos meios de comunicação e como 

elas influenciam o afeto e comportamento dos consumidores. Novas 

abordagens estratégias e táticas de marketing devem ser desenvolvidas, que 

estejam alinhadas com as características dos novos meios de comunicação e 

seus efeitos sobre os clientes (HENNIG-THURAU et al, 2010, p.312). 

 

O Cluetrain Manifesto, proposto por Levine et al. (2009), em suas 95 teses que 

apresentam o ‘fim da forma usual de se fazer negócios’, examina os impactos da cultura 

digital nas organizações e na forma com que estas se apresentam ao seu mercado consumidor. 

Alguns dos seus principais pontos, a saber: 

 Mercados e Organizações estão dispostas em rede pessoa-a-pessoa, que estão ficando 

mais informadas, inteligentes e profundamente unidas; 

 Mercados são compostos de seres humanos que se conectam através da conversação. 

A internet está permitindo que estas conversações existam e se proliferem, 

permitindo uma nova forma de organização social e troca de conhecimento; 

 As pessoas têm acesso rápido e irrestrito à informação; 

 Há necessidade de um maior senso de humor nas conversações por parte das 

organizações; 

 Consumidores, cada vez mais unidos com aqueles que têm características similares a 

eles, procuram organizações que os entendam e que ‘falem sua língua’; 

 O senso de pertencimento a uma comunidade é importante balizador para os 

consumidores; 

 As estruturas organizacionais engessadas são um risco para as organizações que 

estão em um mundo convergente ao digital; 

 Conversações com o mercado devem ser cada vez mais pessoais; 

 O consumidor agora é ‘imune’ à publicidade e à comunicação de marketing padrão; 

 O relacionamento de um consumidor com uma organização (empresa, marca ou 

produto) não é mais duradouro quanto se imaginava e precisa ser tratada com mais 

cuidado. 

A confirmação da maioria das teses do Cluetrain Manifesto de Levine et al. (2009) 

corrobora com a ideia de que o desenvolvimento do mercado consumidor sofreu intensa 

influência das TICs, mais precisamente da internet e de todos os mecanismos de acesso à 

informação através dela e, consequentemente, diversos aspectos do marketing também foram 
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impactados (BRUNETTI, 2003; LEVINE et al., 2009; GABRIEL, 2010). Brunetti (2003) 

indica que o próprio papel do marketing está sendo desafiado pelas questões apresentadas 

pelo Cluetrain Manifesto e que um bom desempenho neste cenário, digital e baseado na 

internet, influirá na legitimação, na reputação e na posição da organização como uma 

instituição dentro da Sociedade da Informação. 

A cibercultura, com todas as suas implicações, transformaram muito do que é 

tradicional no marketing. O quadro três apresenta diversos aspectos teóricos e práticos do 

marketing que tem sofrido algum tipo de impacto por tal contexto social. 

 

Quadro 3 – Temas resultantes da influência da Cibercultura na teoria e na gestão aplicada de 

Marketing 
Área do  

Marketing 

Temas resultantes da influência da 

Cibercultura 

Autores que  

abordam os temas 

Marketing  

Estratégico 

 

- Novos Tipos de Firmas baseadas em 

Ciberespaço; 

- Entrega de diferentes tipos de serviço, 

utilizando a internet; 

- Novos Modelos de negócio; 

- Globalização e Internacionalização 

em novo patamar; 

 

- Voss (2000) 

- Kalakota e Robinson (2002) 

- Barwise, Elberse e Hammond (2005) 

- Teece (2010) 

- Qualmann (2011) 

Comportamento  

do Consumidor 

 

- Nativos Digitais; 

- Tendência à criação de comunidades 

de consumidores; 

- Nova identidade cíbrida do 

consumidor; 

- Mídias digitais como forte fonte de 

informação; 

- Share of Time; 

- Crowdsourcing e Colaboracionismo; 

- Atitude positiva com mídias digitais 

para efetuação de compra; 

- Boca-a-boca digital; 

 

- Kozinets (1999) 

- Zwick e Dholakia (2004) 

- Whitla (2009) 

- Tapscott (2010) 

- Caro, Mazzon, Caemmerer e 

Wessling (2011) 

- Palfrey e Gasser (2011) 

- Vaz (2011) 

Segmentação 

de Mercado 

- Novos Grupos Sociais Psicográficos 

- Comunidades de Nichos 

- Empowerment e facilitação da 

Customização e Customerização ao 

consumidor final 

 

- Kozinets (1999) 

- Dewan, Jing e Seidman (2000) 

- Maffesoli (2001) 

- Ansari e Mela (2003) 

- Anderson (2006) 

- Gabriel (2010) 

- Vaz (2011) 

Branding e  

Posicionamento  

de Marca 

 

- “Digitalização” das Marcas (e-

branding); 

- Conversação ao redor das marcas 

através das TICs como essencial para o 

brand equity; 

- Facilitação do processo de 

globalização das marcas; 

- Ward e Lee (2000) 

- Leitch e Richardson (2003) 

- Rowley (2004) 

- Ibeh, Luo e Dinnie (2005) 

- Christodoulides (2009) 

- Vaz (2011) 

- Moffitt e Dover (2012) 
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- Fortalecimento da Imagem 

institucional; 

- Marcas Colaborativas; 

- Posicionamento de Marca mutável; 

 

Decisões de 

Produtos 

 

- Aprimoramento da experiência de 

compra e com o produto, com uso de 

diferentes TICs; 

- Ênfase na distribuição de conteúdo 

como valor agregado ao produto; 

- Produtos e Serviços Digitais; 

- “Cauda Longa” 

- Essencialidade da Customização e do 

Sortimento  

- Acesso facilitado à informação para 

construção ou aprimoramento de 

produtos; 

 

- Kalyanam e McIntyre (2002) 

- Ansari e Mela (2003) 

- Anderson (2006) 

- Bergamo e Giuliani (2007) 

- Christodoulides (2009) 

- Rublescki (2009) 

- Gabriel (2010) 

- Moffitt e Dover (2012) 

Decisões de  

Preço 

 

- Aumento da capacidade e rapidez da 

realização de comparação de preços; 

- Alta Pressão sobre margens de lucros; 

- Preço Dinâmico 

 

- Kalyanam e McIntyre (2002) 

- Dennis, Fenech e Merriless (2005) 

- Sotgiu e Ancarani (2005) 

- Bergamo e Giuliani (2007) 

- Rublescki (2009) 

Decisões de  

Distribuição 

 

- Pressão sobre a logística de entrega; 

- Cross-Decking 

- Localização e Presença virtual 

(conveniência de acesso); 

- Geração de tráfego nas mídias digitais 

das marcas; 

- Gestão de supply chain via 

ciberespaço; 

- Pêndulo do e-commerce 

 

- Lancione, Schau e Smith (2003) 

- Maltz, Rabinovitch e Sinha (2004) 

- Dennis, Fenech e Merriless (2005) 

- Mayo-Smith (2006) 

- Bergamo e Giuliani (2007)  

- Rublescki (2009) 

- Vaz (2011) 

Decisões de  

Comunicação 

 

- Convergência Digital 

- Adaptabilidade, Proatividade, 

Customização e Responsividade da 

Comunicação Digital; 

- Interatividade; 

- Propaganda Digital 

- Personalização de Mídias; 

- E-mail Marketing 

- Mobile Marketing 

- Search Engine Optimization  e Search 

Engine Marketing 

- Buzz Marketing e  Viral Marketing 

- Social Media Marketing e Social 

Media Optimization 

- Realidades Virtuais 

- Plataformas de Vídeos 

- Storytelling 

 

- Lagrosen (2005) 

- Gurău (2008) 

- Jenkins (2009) 

- Rublescki (2009) 

- Gabriel (2010) 

- Camarero e San José (2011) 

- Qualmann (2011) 

- Vaz (2011) 

- Giglio (2012) 

- Moffitt e Dover (2012) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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No quadro três evidencia-se que a cibercultura trouxe inúmeras mudanças para o 

marketing, desde sua área estratégica até as suas ações táticas e operacionais. Deighton e 

Kornfeld (2009, p.4) são categóricos em dizer que houve uma “disrupção nas práticas 

estabelecidas de marketing”, ocasionada pela internet. Com isso, enfatizam os autores, não só 

a profissão de marketing mudaria, mas também os tópicos de estudos da teoria do marketing 

mudariam, o que levaria à novos tipos de ações de marketing, principalmente no que tange à 

aspectos básicos do relacionamento entre comprador-vendedor. Essa disrupção das práticas ou 

ações de marketing, como também se evidencia no quadro 3, tem diversos dos seus aspectos 

ligados à díade de relacionamento comprador-vendedor.  

 

4.1. RELAÇÕES COMPRADOR-VENDEDOR E INTERNET 

As organizações têm despertado para a necessidade de entender os aspectos relacionais 

entre ela e os seus clientes dentro desta nova realidade sociocultural de interações eletrônicas 

(PARASURAMAN, ZINKHAN, 2002; YAMASHITA; GOUVÊA, 2004; DEIGHTON; 

KORNFELD, 2009; HENNIG-THURAU et al., 2010). Para Barwise, Elberse e Hammond 

(2005), o advento da internet é um estimulante para que uma nova teoria sobre tal 

relacionamento seja estudada e desenvolvida, haja vista que a internet mudou a forma como 

as pessoas se relacionam. DiMaggio et al. (2001) vai além, propondo a necessidade do 

desenvolvimento de modelos explanatórios do uso da internet nos mais variados em contextos 

institucionais e sociais. Portanto, entender o funcionamento do relacionamento entre 

organização e consumidor neste novo contexto socioeconômico se mostra como uma 

necessidade para as organizações do novo milênio. 

Sobre o tema, Ansari e Mela (2003) dissertam: 

O advento da internet tem aprimorado a habilidade dos profissionais de 

marketing em personalizar a comunicação e engendrar relacionamentos 

com consumidores. Ao permitir que o conteúdo correto alcance a pessoa 

correta no tempo correto, a internet pode render dividendos substanciais para 

os profissionais de marketing e pode aprimorar a qualidade do serviço aos 

consumidores (ANSARI; MELA, 2003, p.39, grifo nosso) 

 

Mathwick, Wiertz e de Ruyter (2008) apontam que a internet ajuda os consumidores, na 

medida em que suas normas de colaboração, cooperação e compartilhamento fazem com que 

falhas de serviço sejam mais facilmente recuperadas, resolvendo problemas de forma gratuita, 

reduzindo os custos de serviço agregado e incrementando a qualidade. Para Vaz (2011), o 

relacionamento comprador-vendedor, com a popularização da internet, se tornou um fator 
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determinante de sucesso do marketing estratégico. É papel da empresa na cibereconomia 

construir relacionamentos, se utilizando, ao máximo, das TICs e plataformas digitais: 

O consumidor quer se relacionar com suas marcas. Quer relevância na 

comunicação e personalização dos pontos de contato. É um novo mundo em 

que a relação do consumidor com a marca será decisiva para a decisão e 

experiência de compra (VAZ, 2011, p.219). 

 

Yamashita e Gouvêa (2004) mostram que as características e ferramentas da internet, 

como as novas mídias e demais TICs, permitem às organizações o enriquecimento da 

interação com seus clientes. As autoras comprovam em seu estudo que uma postura proativa 

da empresa é bastante benéfica na construção de relacionamentos por meio desta interface. A 

internet auxilia na promoção de um relacionamento mais próximo, com aquele requerido 

pelos nativos da cibercultura.  

Aí reside um importante diferencial que a cibercultura promoveu no core concept do 

Marketing de Relacionamento: uma relação comprador-vendedor contínua, com a 

participação ativa também do receptor. Por mais que haja uma proximidade entre os dois 

atores, as ações relacionais partem sempre da organização, parte ativa no processo, nunca no 

sentido inverso. Hennig-Thurau et al. (2010, p.312) indicam que as organizações “ativamente 

influenciam os relacionamentos com consumidores através de suas ações de marketing, 

incluindo instrumentos de relacionamento”. Os autores indicam programas de lealdade e 

relações públicas como os mais tradicionais dos “instrumentos de relacionamento”, sendo os 

consumidores passivos no recebimento de tais ações.  

De fato, em um contexto de cibercultura, há uma inversão do vetor do marketing, 

mudando a perspectiva de entendimento da relação comprador-vendedor (DEIGHTON; 

KORNFELD, 2009; GABRIEL, 2010). O consumidor, e não mais a organização, é a origem 

das ações e das motivações de relacionamento com a organização. O papel da organização 

agora é participar das conversações (conforme colocado primordialmente no Cluetrain 

Manifesto), muitas vezes como fomentadora destas conversações que acontecem entre 

consumidores, nas comunidades virtuais, utilizando TICs como PCs e aparelhos mobile 

conectados à internet.  

O profissional de marketing em ambientes peer-to-peer é um intruso, mais 

falado do que falante. Seu melhor papel é o de provocar conversações entre 

consumidores, e o seu pior papel é se tornar o inimigo, atacado com 

inventivas e paródias. Hoje, a luta da estratégia de marketing é a questão de 

como trabalhar com mídias sociais, onde velhos paradigmas são difíceis de 
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morrer. Marketing pode ser menos uma questão de controle, e mais uma 

questão de se encaixar (DEIGHTON; KORNFELD, 2009, p.4) 

 

Tal concepção se aproxima muito ao proposto por Levy (1999) quando o autor trata de 

Inteligência Coletiva, uma das bases da cibercultura. Constantinides e Fountain (2008) 

colocam que o comportamento do consumidor na internet é altamente influenciado pela 

Inteligência Coletiva, principalmente no que tange às interações e vínculos com as marcas, 

promovidos principalmente nas Comunidades Virtuais, outro conceito proposto por Levy 

(1999) como base da cibercultura. 

Ao tratar das interações entre as organizações e seu mercado consumidor, em um 

contexto de tecnologias intermediando tal contato, Mitussis, O’Malley e Patterson (2006) 

apresentam os diferentes papéis da tecnologia nestas interações, a saber:  

 Papel Incidental – Acontece quando a tecnologia não determina nem inibe o 

desenvolvimento ou a manutenção de um relacionamento, sendo apenas uma 

plataforma de acesso; 

 Papel Facilitador – Acontece quando a tecnologia efetivamente desempenha um 

papel importante na construção e manutenção de relacionamentos, através da 

mediação de comunicação e disponibilização de informação aos usuários, por 

exemplo; 

 Papel Determinante – Acontece quando a tecnologia informacional determina as 

interações, o que provavelmente não ajuda a construção dos relacionamentos. Um 

exemplo é a automatização completa do contato com o consumidor, ou a 

implementação de scripts engessados de atendimento ou uma gestão de 

relacionamentos que controla as ofertas de produtos ao público consumidor. 

 

Os autores consideram, contudo, que os relacionamentos bem sucedidos em situações 

nas quais a tecnologia permeia as interações comprador-vendedor evoluem em torno de 

informações não padrão e de dados gerados de maneira simples e flexível. O papel facilitador 

das TICs urge como essencial para o Marketing de Relacionamento na cibercultura. E a 

internet tem evoluído no fornecimento de um espaço para, de fato, facilitar o desenvolvimento 

destas interações. 
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4.1.1 Interação e conversação entre consumidores no ciberespaço: a Web 2.0 e o 

Marketing de Relacionamento 

Como visto, a citada mudança de vetor de relacionamento de marketing se deu por uma 

evolução no conceito de internet. De uma rede de computadores, o conceito se amplia para 

uma rede de pessoas baseada no ciberespaço, onde estas circulam e não apenas são passivas à 

comunicação gerada por outrem (LEVY, 1999; LEMOS, 2010). A internet passa a ter um 

efeito positivo sobre a interação social, incrementando os laços fracos e fortalecendo ainda 

mais os fortes (CASTELLS, 2003; KAUFMAN, 2012) e saindo de um papel incidental no 

fomento das interações para um papel facilitador (MITUSSIS; O’MALLEY; PATTERSON, 

2006). 

Murugesan (2007) indica que este segundo estágio na evolução da internet vem sendo 

chamada de Web 2.0
3
 por pesquisadores, profissionais da tecnologia da informação, 

profissionais de negócios e usuários de internet. Constantinides e Fountain (2008) a definem 

como:  

(...) uma coleção de aplicações online abertas, interativas e controladas pelo 

usuário que expandem as experiências, conhecimento e poder de mercado 

dos usuários e participantes do negócio e dos processos sociais. As 

aplicações de Web 2.0 dão suporte à criação de redes de usuários informais, 

facilitando o fluxo de ideias e o conhecimento por permitir a eficiente 

geração, disseminação, compartilhamento e edição/refino de conteúdo 

informacional (CONSTANTINIDES; FOUNTAIN, 2008, p.232). 

 

Ficam claras as diferenças da chamada Web 1.0 para a Web 2.0. Ao contrário da 

primeira internet, focada em conteúdo estático, o principal ponto da Web 2.0 é a orientação e 

centralidade no usuário. Gabriel (2010) aponta que a Web 2.0 trouxe liberdade para os 

usuários da internet, que agora publicam e compartilham conteúdos, em uma velocidade 

intensa e, praticamente, sem controle desses conteúdos, criando assim um ambiente fértil para 

processos de busca. É uma web que privilegia as interações e a participação destes nos 

processos sociais realizados no ciberespaço: 

A Web 2.0 é também chamada de Web maravilha, Web centrada nas 

pessoas, Web participativa, e Web que lê e escreve. A Web 2.0 explora a 

Web de uma maneira mais interativa e colaborativa, enfatizando a interação 

social dos pares e a inteligência coletiva, e apresenta novas oportunidades de 

                                                 
3
 “Termo cunhado por Tim O’Reilly em 2005 para definir a web como plataforma digital de participação, por 

meio do qual não apenas se consomem conteúdos, mas principalmente na qual se colocam conteúdos” 

(GABRIEL, 2010, p.80). 
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alavancar a Web e engajar seus usuários de forma mais efetiva 

(MURUGESAN, 2007, p.34). 

 

O conceito de Web 2.0 se constituiu a partir do aparecimento de diversas plataformas 

digitais que privilegiam a interatividade como ponto principal. As principais são: 

1. Blogs – Um diário online, categoria de Web 2.0 muito conhecida 

(CONSTANTINIDES; FOUNTAIN, 2008). Site onde pessoas podem colocar seus 

pensamentos, ideias, sugestões e comentários. Uma blogosfera é a união de vários 

blogs com a mesma temática ou de uma mesma comunidade (MURUGESAN, 2007).  

2. Mídias Sociais – Também conhecida como redes sociais digitais, são aplicações que 

permitem aos usuários construir seu perfil digital de conteúdo pessoal, podendo 

acessar tais informações de outros usuários (CONSTANTINIDES; FOUNTAIN, 

2008; HANNA; ROHM; CRITTENDEN, 2011). É a atividade mais popular da 

internet, destacando-se o Facebook, o Twitter, o Instagram, o LinkedIn, entre outros 

(QUALMAN, 2011). 

3. Comunidades de Conteúdo – Sites que organizam e compartilham tipos particulares 

de conteúdo. Além de poderem se agregar em plataformas de mídias sociais, podem 

também ser estabelecidas em plataformas de vídeo, como o YouTube; de fotos, como 

o Flickr; Social Bookmarking, como o Digg e o Del.icio.us; Enciclopédias Wiki, 

como a Wikipédia; e Geolocalização, como FourSquare e TripAdvisor 

(CONSTANTINIDES; FOUNTAIN, 2008; QUALMAN, 2011). 

4. Agregadores de Conteúdo – Aplicações que permitem aos usuários customizar o 

conteúdo da web de acordo com suas preferências. Usam a técnica Really Simple 

Syndication (RSS) (CONSTANTINIDES; FOUNTAIN, 2008). 

5. MashUps – Sites que combinam informação e serviços de múltiplas fontes na web. 

Como exemplo, o Google Maps, que tem seu código liberado para que usuários o 

incorporem a outros sites e serviços (MURUGESAN, 2007). Mídias Sociais 

utilizam-se muito desta ferramenta. 

6. Fóruns/Bulletin Boards – Sites para troca de ideias e informações, usualmente para 

interesses específicos.  

Em termos de marketing, o conceito de Web 2.0 evoluiu e incrementou o papel da 

internet junto ao relacionamento com os consumidores. A internet passou de mais um canal de 

vendas ou ambiente informacional de uma organização, para uma comunidade virtual na qual 

ocorre troca de conhecimentos em tempo real entre esta mesma organização, outras 
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organizações e seus consumidores (O’REILLY, 2007; PARISE; GUINAM, 2008). Este 

conceito, também conhecido como peering, reconhece que os consumidores acabam 

fomentando as comunidades, criando valor através do colaboracionismo e compartilhamento 

(TAPSCOTT; WILLIAMS, 2007). As organizações podem se valer disto para incrementar a 

experiência do cliente, o contato midiático com seus consumidores, a presença e relevância 

para o seu público-alvo (seja qual for a geração), as estratégias e ações de marketing, e até 

mesmo o modelo de negócio das organizações e o impacto dos fatores econômicos externos 

(O’REILLY, 2007; TAPSCOTT; WILLIAMS, 2007; MOFFITT; DOVER, 2012). 

Para Constantinides e Fountain (2008) aspectos da Web 2.0 tem profundo impacto nas 

atividades e estratégias de marketing. Os autores indicam que os profissionais de marketing 

necessitam entender tais pontos que emanam da Web 2.0 para que haja uma melhor 

performance das atividades de marketing. São elas: 

1. A concentração em soluções baseadas em serviço, simplicidade e abertas, em forma 

de aplicações online; 

a. O software agora não é um produto, mas um serviço, a sua maioria independentes 

e com código-aberto para desenvolvedores utilizarem a fim de, melhorar o 

engajamento dos consumidores através de tais plataformas; 

b. Aplicações devem ser simples e fáceis de utilizar, na perspectiva do usuário. 

c. Os efeitos da utilização em rede e do peering das aplicações são o grande 

motivador da lealdade do consumidor; 

2. O Desenvolvimento contínuo e incremental de aplicações digitais, exigindo a 

participação e interações dos usuários, não só “consumindo” o conteúdo, mas 

também contribuindo, revisando e editando; 

a. As melhorias das aplicações são feitas de forma contínua, em tempo real; 

b. O conceito de “fase beta” das aplicações deve ser perpétuo; 

c. Cada novo usuário é uma possibilidade no incremento da inteligência coletiva 

em torno da aplicação; 

3. Os novos modelos de negócios baseados em serviços e novas oportunidades de 

atingir pequenos consumidores individuais, com produtos de baixo volume; 

a. Mudanças drásticas devem ser realizadas nas fontes de lucros de diversos 

negócios; 

b. O mercado de massa não só vai ao segmento, mas aos nichos e consumidores 

individuais, potencializando os negócios e os vínculos com estes consumidores; 
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A Web 2.0, com sua ênfase na interatividade e conversação entre os consumidores 

através das aplicações digitais, potencializa o marketing, com uma visão centrada no 

consumidor e no relacionamento com ele. De fato, Parise e Guinam (2008) e McKinsey 

(2009) afirmam que estas conversações facilitam a construção e manutenção de 

relacionamentos com atuais e potenciais consumidores. E é o que vem se observando no 

mercado. McKinsey (2009; 2013) indica que, em todo o mundo, o investimento de marketing 

das organizações em aplicações de Web 2.0 vem reduzindo consideravelmente os custos de 

marketing das mesmas e, mesmo assim, aumentando muito a efetividade e o retorno sobre 

investimento do marketing.  

O relatório apresenta um aumento considerável em índices de satisfação dos 

consumidores, construto importante do Marketing de Relacionamento, segundo Hennig-

Thurau, Gwinner e Gremler (2002) e Angariya e Singh (2011). A média de incremento neste 

construto é de 50% por ano, na última meia década (MCKINSEY, 2013). A lealdade, output 

ideal do investimento em Marketing de Relacionamento, também é altamente fortalecida, com 

uma média de 20% de incremento após investimentos (MCKINSEY, 2009; 2013).  

Isto tem levado as organizações a investir cada vez mais (aproximadamente 58% em 

previsão de aumento nos investimentos anualmente nos próximos anos) em ferramentas de 

Web 2.0. O destaque vai para Mídias Sociais, Blogs e Compartilhamento de Vídeos, que têm 

tido a maior aceitação, maiores taxas de satisfação dos usuários e retornos de marketing de 

relacionamento (MCKINSEY, 2013). 

Assim sendo, a Web 2.0 se mostra como agregadora de valor para a área de marketing, 

principalmente no que tange à sua abordagem relacional. Surge, portanto, a primeira hipótese 

a ser confirmada (ou não) nesta tese: 

 

H1 – Consumidores que têm fortes vínculos relacionais a uma marca e acompanham com 

frequência esta marca por interfaces digitais baseadas em interação no ciberespaço 

tem um nível de Lealdade maior do que aqueles que não acompanham  

 

  



50 

 

4.1.2. A gestão do Marketing de Relacionamento na Web 2.0: o CRM Social 

Para uma efetividade maior da utilização da Web 2.0, se faz necessário um investimento 

em tecnologia da informação enfocando o gerenciamento e a utilização eficaz das 

informações geradas pelos clientes na internet (SHAW et al. 2001; DIAS et al. 2010).  

Hennig-Thurau et al (2010) listam uma agenda de pesquisa que enfatiza questões que 

acadêmicos e gestores da área de Marketing de Relacionamento devem responder de forma 

rápida para entender o fenômeno da utilização das tecnologias digitais baseadas na internet e 

sua influência. Tais questionamentos, apresentados no Quadro quatro, mostram a necessidade 

de gestão das informações procedentes das TICs para que a organização entenda melhor seus 

consumidores e invista corretamente no relacionamento com eles: 

 

Quadro 4 – Exemplos de possibilidades de métricas advindas de questionamentos abertos para uma 

agenda de pesquisa entre Marketing de Relacionamento e Cibercultura 
Fenômeno Características Questões abertas à discussão  

Informação e 

Serviços 

Novos serviços multimídia - Como dados sobre comportamentos gerados na internet 

podem ser empregados? 

- Efetividade de propaganda digital de longo-prazo; 

- Acurácia de predição de dados de mundos digitais para 

o mundo real; 

- Efeito das novas mídias no comportamento do 

consumidor e no brand equity. 

Articulação dos 

Consumidores Digitais 

- Medição do boca-a-boca eletrônico; 

- Modelagem do impacto do boca-a-boca eletrônico no 

comportamento do consumidor; 

- Ligação entre boca-a-boca eletrônico e resultantes 

comportamentais; 

- Condições em que o efeito cascata de desinformações 

dominam o efeito cascata das informações; 

- Quanto investir na gestão do boca-a-boca eletrônico. 

Consumidor como 

Fornecedor (Prosumer) 

- Utilização de dados para outros fins; 

- Dados podem ser incorporados em modelos de 

segmentação de mercado? 

- Como o papel duplo dos clientes influenciam a 

satisfação e a retenção? 

Comunidades Sociais 

Online 

- Como as empresas podem obter informações úteis a 

partir de comunidades?  

- A disposição dos consumidores de fornecer dados;  

- Integração de dados da comunidade com os da empresa;  

- Efeitos da comercialização em comunidades nas 

relações entre clientes; 

- Valor incremental de atividades atraentes; 

Tecnologias Mecanismos de Busca - Como as buscas preveriam fenômenos de mercado  

e as tendências de consumo?  

- A eficácia relativa de banners publicitários vs palavra-

chave;  

- Search Advertising; 

- Eficácia da Search Advertising vinculada a buscas para 

o cliente de diferentes segmentos e produtos;  

- Search Advertising e lealdade dos clientes; 



51 

 

Compras online - Como podem dados de comparação de preço serem 

usados para melhorar a precificação?  

- Eficácia dos experimentos; 

- Efeitos de bots nos resultados e na moderação da 

qualidade do relacionamento. 

Tecnologias Mobile - Qualidade de dados coletados a partir de dispositivos 

móveis;  

- Consumidores estão dispostos a participar no celular de 

pesquisa de marketing?  

- Tipos e medidas passíveis de medição via dispositivos 

móveis;  

- Efeito de serviços baseados em geolocalização sobre o 

customer equity. 

Sistemas de Recomendação - Como podem os dados de recomendadores serem 

utilizados para outras questões de marketing?  

- Como tratar os novos usuários?  

- Desempenho de recomendações na construção dos 

relacionamentos;  

- Impacto dos recomendadores sobre os lucros e 

relacionamento; 

- Como recomendadores podem fazer uso da cauda 

longa? 

Redes P2P e pirataria - Monetização dos custos de privacidade;  

- O uso de redes P2P para explorar e identificar 

tendências culturais e produtos de nicho;  

- Efeitos das ações antipirataria nas saudáveis relações 

entre os membros. 

Leilões Online - Os “não lances” permitiriam determinar funções de 

preço-resposta ou a disposição a pagar?  

- Como o comportamento de licitação pode ser integrado 

com o histórico de compras do cliente? 

Fonte: Adaptado de Hennig-Thurau et al (2010) 

 

Surge, portanto, a necessidade das organizações em acompanhar o relacionamento com 

seus consumidores e prospects, criando uma estrutura para tal gerência. Este conceito já é 

muito utilizado como ação de marketing, chamado de Customer Relationship Management, 

ou simplesmente CRM. O CRM, segundo Payne e Frow (2005), é uma abordagem estratégica 

que cria valor para a organização através da união de esforços entre o Marketing de 

Relacionamento e Tecnologia da Informação. Os autores também colocam que provê um 

aumento de oportunidades do uso de dados e informações para entendimento destes 

consumidores. 

O CRM, sistemas tecnológicos voltados para gestão de informações relativas aos 

consumidores, é guiado pela contínua maximização de valor entregue à organização que pode 

identificar comportamentos e atitudes dos consumidores baseados nos seus padrões de 

comportamento, criando um profundo conhecimento do mesmo (KNOX, 2003; REINARTZ; 

KRAFTT; HOYER, 2004).  
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O conceito de CRM também evoluiu com a influência da cibercultura. Com os avanços 

proporcionados pela Web 2.0, surge um novo nível de utilização da plataforma, o CRM 

Social. Greenberg (2009) define: 

É uma filosofia e uma estratégia de negócios, apoiada em uma plataforma 

tecnológica, regras de negócio, processos e características sociais, destinadas 

a engajar o cliente em uma conversa colaborativa, a fim de fornecer valor 

mutuamente benéfico em um ambiente de negócios confiável e transparente. 

É a resposta da companhia à propriedade da conversação por parte do 

consumidor. (GREENBERG, 2009, p.41). 

 

Por ser uma nova forma de abordar o relacionamento com os consumidores, o CRM 

Social é uma forma de repensar a gestão da relação comprador-vendedor se utilizando das 

ferramentas da Web 2.0. Acker et al. (2011) indicam que, além de impulsionar vendas, o 

CRM Social faz com que a confiança baseada na credibilidade da organização, importante 

variável preditora do Marketing de Relacionamento (SINDERSHMUKH; SINGH; SABOL, 

2002; ANGARIYA; SINGH, 2011) seja mais desenvolvida por parte dos consumidores. Mas 

para isso, os autores informam da necessidade da organização em se esforçar para que haja 

uma mudança na mentalidade corporativa para o colaboracionismo e a transparência.  

O CRM Social pode dar eco à voz das conversações e interações sociais na internet. 

Acker et al. (2011), Pavicic, Alfirevic e Znidar (2011) e Malthouse et al. (2013) indicam que, 

invariavelmente, o CRM Social gera uma quantidade muito grande de dados sobre os 

consumidores, principalmente advindos da ferramenta ‘Mídias Sociais’, embora as outras 

ferramentas, em número bem menor, gerem dados também. Este cenário faz com que a 

organização invista não só em ferramentas de CRM Social de angariamento de dados, mas de 

análise dos mesmos. 

Malthouse et al. (2013) apresentam as dimensões do CRM Social: 

1. Dimensão “CRM Tradicional” – compreende os três componentes básicos do 

processo tradicional de CRM, a saber: 

a. Iniciação do Relacionamento (Aquisição) 

b. Manutenção do Relacionamento (Retenção) 

c. Prevenção de Término do Relacionamento (Evitar o churn) 

2. Dimensão “CRM Social” – a influência das ferramentas das Mídias Sociais e demais 

ferramentas no CRM, construindo uma “casa” em volta do CRM Tradicional. É 

dividido em: 

a. Teto da casa – Marketing de Conteúdo; 
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b. Fundações da Casa – Acompanhamento contínuo das mídias; Proteção de 

Privacidade; Capacidade de leitura de dados não estruturados (comentários e 

postagens); Fomento da interação entre consumidores; Rapidez das mídias 

sociais; 

c. Pilares da Casa – Empoderamento da cultura; Capacitação dos funcionários para 

as mídias sociais; Excelência operacional; Mensuração de KPI’s (indicadores de 

performance). 

Ang (2011) indica que o CRM Social é extremamente útil para as organizações 

desenvolverem, entre outros aspectos, lealdade à marca, nutrição de opiniões de líderes e 

advogados da marca, bem como a amplificação do buzz e a visibilidade da organização. Ou 

seja, o CRM Social se mostra como essencial para o desenvolvimento do Marketing de 

Relacionamento em tempos de cibercultura. Efetivamente, o desenvolvimento de uma 

estratégia de busca desses dados se faz importante. Contudo, há um longo caminho a ser 

percorrido, no que tange ao desenvolvimento teórico do Marketing de Relacionamento em um 

contexto cibercultural, faltando um “mapa de estradas que podem ajudar a dar uma luz nestas 

excitantes novas questões de pesquisa”, como o mostrado por Hennig-Thurau et al (2010, 

p.324).  

Este “mapa de estradas” se refere às lacunas no entendimento do Marketing de 

Relacionamento neste contexto de novas mídias. Como colocam Mitussis, O’Malley e 

Patterson (2006), as organizações devem incorporar os processos teóricos do Marketing de 

Relacionamento e CRM neste contexto: 

É oportuno realmente voltar a engajar com os axiomas fundamentais do 

marketing de relacionamento e de reavaliar as capacidades de tecnologias de 

CRM para operacionalizar ideais relacionais (...). Também há lições a serem 

aprendidas além do CRM. Em particular, embora novos conceitos possam 

ser intuitivamente atraentes, profissionais devem ser cautelosos sobre 

abraçá-los sem uma compreensão completa de como estes conceitos serão 

utilizados e como seu sucesso será medido (MITUSSIS; O’MALLEY; 

PATTERSON, 2006, p.584) 

 

Há, portanto, necessidades e direções importantes para a pesquisa nesta área, como um 

entendimento melhor, em diferentes contextos e realidades culturais, da aplicação da teoria do 

Marketing de Relacionamento ao ambiente digital, explorando seus construtos e modelos, 

sendo o modelo ‘Qualidade do Relacionamento’ um importante arcabouço teórico para tal 

(KEATING; RUGIMBANA; QUAZI, 2003). Os instrumentos existentes motivam novas 

técnicas e abordagens metodológicas para tal pesquisa.  
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O presente projeto se propõe a contribuir com esse entendimento, em um contexto 

nacional contemporâneo. Para tanto, espera-se entender como se dão as relações comprador-

vendedor, tendo a cibercultura como pano de fundo. Tais relações serão apresentadas através 

da abordagem relacional do marketing e seus construtos, apresentados anteriormente no 

modelo Qualidade do Relacionamento, a saber: Satisfação do Consumidor, Qualidade 

Percebida, Confiança do Consumidor, Comunicação, Comprometimento e Lealdade do 

Consumidor. O próximo capítulo discorrerá sobre o impacto de aspectos ligados à 

cibercultura nestes construtos, o que resultará na construção do modelo de análise de pesquisa 

utilizado nessa tese. 
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5. MODELO DE ANÁLISE DA PESQUISA 

Para a compreensão de como se processa o Marketing de Relacionamento sob influência 

da cibercultura, o primeiro passo é a decisão sobre como medir a efetividade do 

relacionamento que a organização constrói com seu público consumidor. Ou seja: a díade 

comprador-vendedor. No entanto, é necessário definir qual o caminho ideal para se entender a 

construção de tal díade. 

Conforme discutido no capítulo 2 desta tese, os construtos presentes no modelo 

“Qualidade do Relacionamento”, proposto por Hennig-Thurau e Klee (1997) são indicados 

por Agariya e Singh (2011) como muito utilizados ainda na discussão de Marketing de 

Relacionamento. Definiu-se por utilizar tais construtos como variáveis preditoras da relação 

comprador-vendedor. São eles: Satisfação, Qualidade Percebida, Confiança e 

Comprometimento. 

Como variável de desfecho do relacionamento comprador-vendedor, também chamada 

de variável dependente, propõe-se a utilização da Lealdade do Consumidor. Esta foi 

igualmente apresentada no capítulo 2 desta tese, juntos com os demais construtos 

supracitados. A Lealdade é tida por muitos pesquisadores e praticantes de marketing como o 

resultado final do investimento em marketing de relacionamento, como propôs Oliver (1999; 

2014). Como o modelo adaptado “Qualidade do Relacionamento” indica a retenção do cliente 

como fator final, entende-se nesta tese (como colocado no capítulo 2) que esta retenção está 

ligada a questões atitudinais e, portanto, poderia ser apresentada como a variável Lealdade do 

Consumidor. 

A seguir serão apresentados de forma mais detalhada tais construtos, apresentando os 

indicadores importantes para cada um deles. 

 

5.1. SATISFAÇÃO  

Satisfação é o construto base para a retenção do consumidor, dentro de uma abordagem 

relacional do marketing, sendo variável indispensável para a continuidade de um 

relacionamento (HENNIG-THURAU; KLEE, 1997; SELNES, 1998; HENNIG-THURAU; 

GWINNER; GREMLER, 2002).  

Sua construção tem vínculo com a ideia de relação expectativa-performance do 

produto/marca, o chamado “Paradigma da Desconfirmação”. Além disso, em um contexto 
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relacional, deve ser compreendida sob a perspectiva da chamada Satisfação Cumulativa, ou 

seja, baseada no histórico do relacionamento (GARBARINO; JOHNSON, 1999; 

MARCHETTI; PRADO, 2001; MATOS; HENIRQUE, 2006). Logo aqui se coloca o primeiro 

item a ser avaliado no presente trabalho, junto a esta variável: se os aspectos da cibercultura 

têm influência na expectativa quanto ao produto/marca e na performance dos mesmos. 

Vários são os estudos que identificam indicadores importantes para a Satisfação do 

Consumidor, em um contexto de Marketing de Relacionamento. Destacam-se os baremas 

ACSI – American Consumer Satisfaction Index (ANDERSON; FORNELL, 2000) e o ECSI – 

European Consumer Satisfaction Index (CASSEL; EKLÖF, 2001), entre outros, a maioria 

estabelecidos geograficamente, dentro de países ou regiões continentais (JOHNSON et al, 

2001). Contudo, a quase totalidade destas escalas mensura a satisfação em contextos padrão, o 

que pode não contemplar idiossincrasias do ambiente digital. 

Cho e Park (2001), analisando vários destes índices, realizaram uma adaptação dos 

mesmos, criando o ECUSI – Electronic Commerce User-Consumer Satisfaction Index, escala 

de mensuração de satisfação em ambientes de comércio eletrônico. A conclusão do estudo 

apresentou alguns indicadores de satisfação no comércio eletrônico, bem como suas escalas, a 

saber: 

 Informações sobre o produto: Facilidade de acesso à informação; Nível de 

detalhamento das informações; Descrição dos produtos; Confiabilidade das 

Informações; Disposição adequada das informações; 

 Serviços ao consumidor: Rapidez e amigabilidade no pós-serviço; Privacidade de 

informações de compra; Disposição de meios de expressão por parte do consumidor; 

 Entrega: Entrega segura; Disponibilidade de entrega (lugar); Satisfação com 

qualidade; Preço de frete justo; Duração; Acurácia da entrega; Regras da entrega. 

 Design do site: Cor; Fontes; Estrutura; Menu. 

 Processo de Compra: Facilidade de busca; Funcionalidade de carrinho de compras; 

Usabilidade da categorização de produtos; Conveniência do pedido; 

 Merchandising Digital: Variedade de Produtos; Novidades nos Produtos; Produtos 

Diferenciados;  

 Métodos de pagamento: Variedade de cartões; Variedade de Métodos de Pagamento; 

 Facilidade de Uso: Fácil de registrar; Fácil de ajustar registros; Fácil de usar 

informações; 
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 Serviços Adicionais: Disponibilidade de Serviços Adicionais agregados. 

No entanto, o modelo de Cho e Park (2001) enfatiza a questão da compra online. 

Ribbink et al. (2004, p.451) apresentam distinções ao tratar do que chamaram de ‘e-

satisfação’, enfatizando aspectos focados na formação de atitudes. Aspectos muito técnicos e 

objetivos não foram mencionados, identificando-os mais como percepção de qualidade que 

satisfação. Construiu-se apenas quatro escalas. A saber: 

 Satisfação Pontual – “Eu sou geralmente satisfeito com os serviços online desta 

empresa”; 

 Agradabilidade do Site – “O site desta empresa é agradável” 

 Satisfação Cumulativa – “Eu estou muito satisfeito com os serviços online desta 

empresa”; 

 Felicidade – “Eu estou feliz com esta empresa”. 

Al-Hawari (2014) também concorda com os itens, acrescentando o item “Segurança”. 

Mesmo assim, alguns itens centrais da cibercultura, como as Comunidades Virtuais, 

continuaram sem ser levados em consideração. Casaló, Flavián e Guinalíu (2010) 

identificaram esta dificuldade ao analisar a qualidade do relacionamento dentro de 

Comunidades Virtuais. O estudo dos autores enfatizou: a) Satisfação Geral (cumulativa) 

dentro das comunidades, b) certeza de decisão correta em utilizar a comunidade para debater 

sobre o produto e c) os benefícios percebidos por fazer parte da comunidade. O presente 

estudo utilizará os itens de Ribbink et al. (2004) e Casaló, Flavián e Guinalíu (2010) no 

modelo de análise.  

Assim, considerando os aspectos mencionados pelo apresentado por Casaló; Flavián e 

Guinalíu (2010), Oliver (2014) e Al-Hawari (2014), o construto da satisfação foi definido no 

modelo de análise focando os seguintes aspectos: 

a) Satisfação Global com a Marca; 

b) Relação Expectativa x Performance; 

c) Satisfação pelos benefícios oferecidos. 

 

5.2. QUALIDADE PERCEBIDA  

Qualidade Percebida, ou Valor Percebido, corresponde à avaliação do consumidor, suas 

percepções e julgamentos atitudinais, quanto a excelência de um produto, seja ele bem ou 
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serviço (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988). Chang, Wang e Yang (2009) 

indicam que a qualidade percebida no mercado digital influencia positivamente a satisfação e, 

consequentemente, a lealdade do consumidor online, principal outcome do investimento em 

Marketing de Relacionamento, fortalecendo a relação entre estes dois construtos. Lee e Jun 

(2007), estudando o ambiente de comércio eletrônico via mobile, encontraram um significante 

efeito da Qualidade Percebida na intenção de recompra por parte do consumidor. 

Ribbink et al. (2004), visualizando e corroborando com este achado, estruturaram um 

modelo conceitual do que eles chamaram de e-quality. São cinco variáveis que, para os 

autores, constroem a qualidade percebida em ambientes virtuais, bem como seus significados, 

a saber: 

 Garantia – Há segurança e confiabilidade nesta organização; 

 Facilidade de Uso – Facilidade de acesso, contato e boa navegabilidade nos sites da 

organização (incluindo sites extraoficiais geridos pela própria organização). Também 

mencionada por Lee e Jun (2007) como preditora da qualidade percebida; 

 E-scape – Atratividade, design, layout e cores dos sites. Também mencionada por 

Lee e Jun (2007) como preditora da qualidade percebida; 

 Responsividade – Facilidade em contactar a organização, interesse da organização 

em manter contato com seu consumidor, respostas são rápidas e precisas; 

 Customização – A organização entende as necessidades pessoais do consumidor, as 

informações prestadas pela organização são de acordo com as preferências do 

consumidor, há uma correspondência entre os valores da organização e os dos 

consumidores. 

Assim, os indicadores considerados para a variável Qualidade Percebida foram: 

a) Qualidade objetiva dos produtos; 

b) Utilização focada no usuário (customização, valor agregado, valorização pessoal); 

c) Design e Atratividade; 

d) Segurança de uso. 

 

5.3. CONFIANÇA 

Elemento mais citado e referendado como construto do Marketing de Relacionamento e 

como antecedente da lealdade (AGARIYA; SINGH, 2011), a confiança acontece quando há 
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uma visão de confiabilidade e integridade na organização, por parte dos seus consumidores 

(MORGAN; HUNT, 1994), sendo um item essencial para a construção de relacionamentos de 

longo prazo entre estes atores (HENNIG-THURAU; GWINNER; GREMLER, 2002). 

No contexto de internet e Web 2.0, as compras são percebidas, pelo fato de que 

informações sigilosas precisam ser inseridas nos sites para que estas sejam processadas. Isto 

implica em várias preocupações que indicam um lapso na confiança do consumidor com as 

empresas digitais, prejudicando a construção deste conceito e, posteriormente, de um 

relacionamento (GRABNER-KRÄUTER; KALUSHA, 2003).  

Verhagen, Meents e Tan (2006) buscaram uma melhor compreensão do fenômeno da 

confiança nos ambientes mercadológicos digitais. Foi encontrado em seu estudo dois tipos de 

confiança que tem impacto na atitude de compra online de determinada marca: a) Confiança 

no Vendedor, que é a crença de que a população de vendedores (as organizações) em um 

mercado eletrônico é honesta, séria e confiável; e b) Confiança nos Intermediários, que é a 

crença de que os intermediários (mídia social, site, entre outros) garantem a honestidade, 

segurança e confiabilidade das organizações. A confiança na organização tem maior impacto 

na atitude de recompra que a dos intermediários, que também é importante, indicam os 

autores. 

Ribbink et al. (2004) reiteram os resultados de estudos sobre confiança também se 

aplicando ao cenário digital. Os autores encontraram resultados que indicam a confiança 

afetando diretamente os níveis de lealdade neste contexto. O seu modelo de análise 

considerou a confiança com os seguintes indicadores: 

 Entrega de Informações – Os autores indicam que, se a organização na internet 

inspira confiança, os consumidores entregarão à estes informações importantes 

(número de documentos, número de cartão de crédito, entre outros). 

 Confiança na Internet – Indicação sobre a confiança que o consumidor tem na 

segurança da internet. 

 Profissionalismo das Organizações – Se as organizações transmitem profissionalismo 

nas suas ações e atitudes na internet 

 Cumprimento de promessas – Se as organizações cumprem o que prometem na 

internet. 

Outro ponto a se considerar é a comunicação, item atrelado à questão da confiança e que 

tem papel antecessor à lealdade do consumidor (BALL; COELHO; MACHÁS, 2004). Em um 
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contexto de web 2.0, a comunicação também foi influenciada, na qual tudo vem sendo 

desenvolvido especialmente para este canal (CONSTANTINIDES; FOUNTAIN, 2008; 

GABRIEL, 2010; CAMPBELL et al., 2011; VAZ, 2011). 

Com a mudança do vetor do relacionamento comprador-vendedor, tendo agora o 

consumidor muito mais voz ativa e sendo responsável por boa parte das iniciativas de 

comunicação, a organização tem um trabalho diferente do que a tradicional visão de 

comunicação integrada de marketing. Winer (2009) indica que a internet trouxe inúmeras 

novas mídias e que o poder do consumidor em cada uma delas é intenso, o que faz com que as 

organizações precisem se preparar melhor e entender como é que se procede tal comunicação 

neste âmbito. 

Ndubisi e Chan (2005) indicam que a comunicação em um contexto de marketing de 

relacionamento, previamente definida como a habilidade da organização em prover 

informação confiável e rápida, tem se definido de forma mais desenvolvida. Agora, a ênfase é 

no diálogo interativo entre a organização e seus consumidores. Grönroos (2011, 240) 

corrobora, dizendo que as interações comprador-vendedor “tomaram uma posição focal para o 

marketing”, criando valor para o consumidor. Esta interatividade, como visto, é uma das 

características fundamentais da cibercultura e da Web 2.0 (MURUGESAN, 2007). 

A comunicação de marketing interativa via ciberespaço é um resultado direto da 

participação ativa do consumidor. Isto tem gerado novas formas de contato. A principal delas, 

sem dúvida, são as Comunidades Virtuais mediadas por Mídias Sociais. Jahn e Kunz (2012, 

p.345) afirmam que “na comunicação de marketing de hoje as fanpages têm relevância 

significante para os negócios”, enfatizando tais páginas de organizações/marcas nas mídias 

sociais como os mais importantes serviços de comunicação em ambientes digitais, levando ao 

comprometimento e à lealdade do consumidor. Nas comunidades, consumidores se 

comunicam interagindo tanto com as organizações, quanto com os seus pares, ou seja, outros 

consumidores engajados. 

Jahn e Kunz (2012) apresentam alguns fatores que podem ser testados no sentido de 

verificar o nível de comunicação e engajamento do consumidor na comunidade de uma 

organização/marca nas mídias sociais, a saber; 

 Interação Social – Se há possibilidades de comunicação do consumidor com outras 

pessoas como ele através da comunidade; Se há possibilidades de conhecer novas 

pessoas como ele através da comunidade; 
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 Interação com a Marca – Se há possibilidades de comunicação com a marca através 

da comunidade; Se há possibilidades de interagir com a marca através da 

comunidade; Se há possibilidades de dar feedback para a marca através da 

comunidade; Se a marca provê resposta a questionamentos através da comunidade. 

Assim, os seguintes a serem avaliados no modelo versarão sobre os itens Competência e 

Benevolência da marca para com o consumidor, onde se apresentarão os itens supracitados. 

 

5.4. COMPROMETIMENTO 

Definida como uma promessa de continuidade de um relacionamento por parte de um 

consumidor (WETZELS; DE RUYTER; VEM BIRGELEN, 1998), o construto do 

comprometimento está ligado a questões atitudinais, uma ligação emocional com uma 

organização/marca (FULLERTON, 2003), sendo prerrogativa para o alcance de um 

relacionamento pleno com da organização com seu público consumidor. Por isso, é 

frequentemente citado como antecedente da lealdade do consumidor (GARBARINO; 

JOHNSON, 1999; PRITCHARD; HAVITZ; HOWARD, 1999; BOLTON; LEMON: 

VERHOEF, 2004; AGARIYA; SINGH, 2011). 

Dentro de uma perspectiva de cibercultura, internet e Web 2.0, o comprometimento 

ganha ainda mais força. Com o consumidor sendo ator ativo no relacionamento, sua ligação 

emocional com uma marca estabelecerá uma forte relação de envolvimento. Mollen e Wilson 

(2010), enfatizando os tipos diferentes de comprometimento do consumidor em um ambiente 

digital, indicam que o construto está ligado com a questão do ‘engajamento’ do consumidor. 

Eles definem engajamento em ambientes digitais da seguinte forma: 

Engajamento online é um comprometimento afetivo e cognitivo a um 

relacionamento ativo com a marca personificada por um website ou outra 

entidade mediada por computador desenhada para comunicar valor da 

marca. Ele é caracterizado por dimensões de processos cognitivos dinâmicos 

e pela satisfação de valor instrumental (utilidade e relevância) e valores 

experienciais (congruência emocional com o esquema narrativo encontrado 

em entidades mediadas por computador) (MOLLEN; WILSON, 2010, p. 

923) 

 

Os autores colocam que o engajamento, termo muito utilizado para se designar vínculos 

entre consumidores e organizações no ciberespaço, é um produto da já mencionada 

interatividade bem como da telepresença, definida como:  
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(...) o estado psicológico de ‘estar lá’ em um ambiente mediado por 

computador, aumentado pela atenção focalizada. É caracterizada por 

excitação cognitiva e sensorial, controle e imersão (definida pela percepção 

de estar mergulhado e na interação com um ambiente que sustenta um fluxo 

contínuo de estímulos e experiências) (MOLLEN; WILSON, 2010, p. 921). 

 

Portanto, o construto do Marketing de Relacionamento do comprometimento, quando 

tratado em ambientes digitais, tem íntima ligação com o conceito de engajamento, por ser este 

tipo de vínculo também atitudinal. Jan e Kuhn (2012) sugerem alguns itens como indicadores 

de comprometimento neste cenário. São eles (com suas escalas): 

 Comprometimento com a Marca – O consumidor sente que faz parte de uma 

comunidade ao redor da marca; O consumidor é um ativo apoiador desta marca; O 

consumidor interage muito com esta marca; 

 Atitude com a Marca – O consumidor tem opiniões boas e positivas sobre a marca; O 

consumidor gosta da marca; O consumidor pensa favoravelmente sobre a marca. 

 Engajamento com a marca nas Mídias Sociais – O consumidor é um membro 

integrado nas Comunidades Virtuais da marca; O consumidor é um membro 

engajado nas Comunidades Virtuais da marca; O consumidor é um membro ativo nas 

Comunidades Virtuais da marca; O consumidor é um membro participativo nas 

Comunidades Virtuais da marca; O consumidor é um membro que busca interação 

nas Comunidades Virtuais da marca;  

 Intensidade no Uso de Comunidades – Se o consumidor é usuário frequente (leitura e 

acesso) das Comunidades Virtuais da marca. 

Assim, o construto comprometimento terá seus indicadores divididos em 

Comprometimento Afetivo e Comprometimento de Continuidade, levando em consideração 

os itens apresentados nesta seção. 

 

5.5. LEALDADE 

Como visto, a lealdade do consumidor é tida na literatura como o principal outcome do 

Marketing de Relacionamento (HENNIG-THURAU; GWINNER; GREMLER, 2002; 

SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL, 2002; ZINELDIN, 2006). A lealdade, que é o estado 

profundo de ligação emocional do consumidor com uma organização/marca, é formada por 

aspectos atitudinais e comportamentais, e tem sido um importante preditor de recompra 

(AKARAPANICH, 2006; KUMAR, 2007). 
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A recompra, ou compras repetidas, através de vínculos emocionais, também tem sido 

um objetivo quando se pensa a lealdade em ambientes digitais. Anderson e Srinivasan (2003, 

p.125) definem a lealdade neste tipo de território: “atitudes favoráveis ante um negócio 

eletrônico, que resulta em um comportamento de compra repetido”. Assim como os estudos 

em ambientes offline, os autores indicam similaridade quanto aos antecedentes da lealdade em 

ambientes digitais: satisfação, confiança e valor percebido. Ribbink et al. (2004) também 

concordam. Kwon e Lemmon (2009) indicam ainda outros antecedentes para a lealdade 

online. Além do risco percebido, os autores apresentam a imagem da marca também como 

importante predecessor. Tal imagem é balanceada entre as percepções da marca dentro e fora 

do ciberespaço.  

A lealdade do consumidor em ambientes digitais é percebida com alguns indicadores. 

Tais indicadores foram utilizados nesta tese como resultantes da lealdade, a saber: 

 Recompra – Já mencionada, indica a intenção do consumidor em adquirir novamente 

bens/serviços desta organização, principalmente se esta for a primeira escolha deste 

consumidor (ANDERSON; SRINIVASAN, 2003; RIBBINK et al., 2004; KWON; 

LEMMON, 2009).  

 Boca-a-Boca Eletrônico Positivo – Conhecido na literatura pela sigla eWOM, é 

qualquer comunicação informal usando TICs sobre o desempenho de alguma 

organização, ou de seus produtos. É a base do chamado buzz marketing, que são os 

esforços para que comentários de consumidores sobre o desempenho de um produto 

se espalhem pela web. Assim como na tradicional lealdade do consumidor, o boca-a-

boca eletrônico é um importante indicador da lealdade online (CAMARERO; SAN 

JOSÉ, 2011; COULTER; ROGGEVEEN, 2012). 

 Recomendações – Quando há indicações de uso para um consumidor, feito por um 

consumidor. Com a internet, a intenção de recomendar ganha grandes proporções 

pela facilidade de acesso à outros consumidores, principalmente em comunidades 

virtuais (ANDERSON; SRINIVASAN, 2003; RIBBINK et al, 2004; JAHN; KUNZ, 

2012). 

 Imagem Positiva – Como mencionado, a imagem da organização dentro e fora do 

ciberespaço pode ser um indicador da lealdade, se esta for positiva (KWON; 

LENNON, 2009).  

Nesta tese, decidiu-se por inserir no modelo as duas perspectivas da lealdade, a saber: 

Comportamental e Atitudinal. Tais variáveis são preditoras da Lealdade (AKARAPANICH, 
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2006; KUMAR, 2007) e assim foram consideradas neste estudo. A seguir, a Figura 2 

apresenta o desenho do modelo de análise da Lealdade do Consumidor:  

 

Figura 2 – Modelo de Análise – Lealdade do Consumidor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, em adaptação de Hennig-Thurau e Klee (1997) e Agariya e Singh (2011) 

 

5.6. CIBERCULTURA E RELACIONAMENTOS 

Para o alcance da resposta da problemática de pesquisa proposta por esta tese, fazia-se 

necessário vincular os resultados encontrados concernentes ao Marketing de Relacionamento, 

através da lealdade, com aspectos ligados à cibercultura. 

Pontuou-se, então, baseado na literatura proposta nos capítulos anteriores e no presente 

capítulo, indicadores que demonstrassem a influência da cibercultura nas relações comprador-

vendedor. Tais indicadores foram separados em dois grupos: um grupo tinha como objetivo 

entender como a internet (principalmente as mídias sociais) influencia o relacionamento que o 

respondente tinha com a marca; e o outro grupo tinha objetivava entender a percepção do 

respondente ante à atividade relacional que a marca promovia na internet. 

Parte-se da premissa que tais aspectos impactam positivamente a relação comprador-

vendedor. Assim, mais uma hipótese é apresentada nesta tese: 

 

H2 – Tecnologias de Comunicação interativas relacionadas ao ciberespaço usadas por 

marcas (sites e mídias sociais) têm considerável impacto na construção do 

relacionamento com seu público consumidor leal. 
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6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos adotados para o alcance 

do objetivo de compreender o relacionamento comprador-vendedor sob a influência da 

cibercultura. A presente pesquisa busca uma iluminação da teoria de Marketing de 

Relacionamento, frente ao cenário social da era da informação e, em correlato, da 

cibercultura. Quanto aos objetivos, a pesquisa tem característica descritiva, por visar 

caracterizar fatos e fenômenos quanto ao tema da influência dos aspectos da cibercultura nas 

relações de marketing (MINAYO, 2010). 

A natureza da pesquisa é quantitativa. A abordagem quantitativa objetiva verificar, 

através de técnicas estatísticas, relações descritivas e/ou causais entre dois fenômenos, porém 

podem também ser utilizada em uma pesquisa exploratória, se este for associado à busca do 

entendimento da concepção de um fenômeno (HAIR et al., 2014). Para Malhotra (2014), o 

método quantitativo é ideal para pesquisas descritivas, pois ele denota a necessidade de uma 

robusta coleta de dados para a generalização dos resultados. Quanto aos procedimentos de 

coleta, foi utilizado um levantamento (survey) para o angariamento dos dados, coletado em 

uma pesquisa de campo. O levantamento, segundo Fowler Jr. (2009) tem o propósito de 

fornecer estimativas estatísticas de uma população-alvo, buscando descrever com precisão o 

fenômeno estudado. Foram levantadas informações sobre os comportamentos e atitudes dos 

respondentes sobre seus relacionamentos com marcas sob influência da cibercultura, através 

dos dados primários coletados e analisados dentro de técnicas quantitativas.  

A pesquisa teve um corte transversal único (também chamado de corte-seccional 

simples), pois envolveu a coleta de informações da amostra escolhida apenas uma vez e 

somente esta vez. Retratou-se a realidade do objeto de pesquisa e da amostra da população no 

determinado momento em que foi realizada a pesquisa, sem preocupação de se observar a 

evolução da opinião dos respondentes de forma longitudinal. 

Em seguida, detalha-se essa pesquisa, apresentando-se: o delineamento da pesquisa, 

com a operacionalização dos construtos e etapas da mesma; população e amostra; coleta de 

dados; e análise de dados. 

 

6.1. DELINEAMENTO DA PESQUISA 

A pesquisa considerou duas hipóteses que nortearam a busca pelo alcance dos seus 

objetivos geral e específicos: 
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a) H1 – Consumidores que têm fortes vínculos relacionais a uma marca e acompanham 

com frequência esta marca por interfaces digitais baseadas em interação no 

ciberespaço têm um nível de Lealdade maior do que aqueles que não acompanham; 

b) H2 – Tecnologias de Comunicação interativas relacionadas ao ciberespaço usadas 

por marcas (sites e mídias sociais) têm considerável impacto na construção do 

relacionamento com seu público consumidor leal;    

 

Para a confirmação destas hipóteses, buscou-se primeiramente a operacionalização dos 

construtos ligados à Lealdade do Consumidor, por ser esta variável basilar para o 

entendimento do fenômeno. Em seguida, delineou-se a proposta da pesquisa. 

 

6.1.1. Operacionalização dos Construtos 

Os indicadores dos construtos utilizados na coleta de dados seguiram o padrão 

delineado nas etapas da pesquisa. O instrumento foi operacionalizado levando em 

consideração o objetivo de cada uma das hipóteses deste estudo. 

 

6.1.1.1. Lealdade do Consumidor 

Para a confirmação de H1, que busca entender se existe diferença de nível de lealdade 

entre os que seguem na internet as marcas que mais admiram, foram utilizadas escalas que 

serviram de indicadores para os construtos apresentados no capítulo 5 deste estudo. O modelo 

de análise foi adaptado do modelo “Qualidade de Relacionamento”, de Hennig-Thurau e Klee 

(1997).  

O construto ‘Satisfação’, primeiro apresentado no modelo, foi operacionalizado através 

de 5 escalas que mediram os seguintes pontos: 

a) Satisfação Global com a Marca (CASALÓ; FLAVIÁN; GUINALIU, 2010; 

OLIVER, 2014; AL-HAWARI, 2014). 

b) Relação Expectativa x Performance (OLIVER, 1980; 2014; MATOS; HENRIQUE, 

2006). 

c) Satisfação com o preço justo pelo que oferece (OLIVER, 2014; ZHUANG; BABIN, 

2015). 



67 

 

Dentro do construto ‘Qualidade Percebida’, foram utilizadas 8 escalas, que mediram os 

seguintes itens: 

a) Qualidade objetiva dos produtos da marca (HENNIG-THURAU; GWINNER; 

GREMLER, 2002); 

b) Valorização pessoal ao usar o produto (WU ET AL, 2014); 

c) Valor agregado percebido maior do que o de outras marcas (CHANG; TSENG, 

2013; WU ET AL, 2014); 

d) Design (LEE; JUN, 2007); 

e) Segurança dos Produtos (BECK; CHAPMAN; PALMATIER, 2015); 

No construto ‘Confiança’, dividiu-se os indicadores em duas partes. Usando a tipologia 

apresentada por Sidershmukh, Singh e Sabol (2002), confiança se divide em Benevolência e 

Competência. Como indicadores de benevolência, utilizou-se: 

a) Respeito da marca pelo consumidor; 

b) Busca pela marca do interesse do consumidor; 

c) Integridade da marca em suas ações. 

Já com relação à competência, os indicadores foram: 

a) Eficiência do produto; 

b) Orientação para resolução de problemas; 

c) Responsividade da marca; 

d) Pessoal que representa a marca (funcionários, vendedores etc.) são eficientes. 

O construto operacionalizado a seguir foi o do ‘Comprometimento’. Seguindo o 

indicado por Fullerton (2003; 2014), tal variável é composta por duas abordagens, a do 

Comprometimento Afetivo (foco atitudinal) e o Comprometimento de Continuidade (foco 

comportamental). Corroborando com as pesquisas de Fullerton (2003; 2014), Bolton, Lemon 

e Verhoef (2004), Shuv-Ami (2012) e Zhang et al. (2016), os indicadores para os tipos acima, 

são apresentados abaixo. 

 Comprometimento Afetivo: 

a) Identificação com a marca; 

b) Ligação emocional com a marca; 

c) Senso de pertencimento a um grupo especial, por ser consumidor da marca; 

d) Significância que a marca tem para o consumidor; 

 Comprometimento de Continuidade 
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a) Custo de Mudança; 

b) Escassez de alternativas. 

Por fim, para o cálculo da ‘Lealdade do Consumidor’, foram utilizadas três grupos de 

indicadores. Da mesma forma que o construto do Comprometimento, a Lealdade também tem 

características atitudinais e comportamentais (REICHHELD, 1996; FOURNIER, 1998; 

HENNIG-THURAU; HANSEN, 2000; AKARAPANICH, 2006; ZINELDIN, 2006; 

KUMAR, 2007; BERGAMO, 2008). Por isso, resolveu-se separar os dois tipos de lealdade. 

Quanto à Lealdade Comportamental, as três escalas versaram, unicamente, sobre o indicador 

compras frequentes e repetidas. Já como indicadores da Lealdade Atitudinal, as cinco escalas 

versaram sobre os seguintes: 

a) Atitude Positiva ante a marca; 

b) Ligação Emocional a amor para com a marca; 

c) Preferência ante aos concorrentes; 

Por fim, utilizaram-se escalas que mediriam, de fato, a Lealdade. Foi aplicada a técnica 

de análise estatística multivariada, tendo assim indicadores que mostrariam o nível de 

lealdade dos respondentes. Para tanto, cinco indicadores foram utilizados (REICHHELD; 

SASSER, 2000; HENNIG-THURAU; HANSEN, 2000; HENNIG-THURAU; GWINNER; 

GREMLER, 2002; SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL, 2002; AKARAPANICH, 2006; 

ZINELDIN, 2006; KUMAR, 2007): 

a) Recomendação da marca; 

b) Intenção de compra; 

c) Encorajamento à amigos de compra do produto; 

d) Percepção superior, ante aos concorrentes; 

e) Falar bem do produto e da marca; 

 

6.1.1.2. Relacionamento com a Marca e a Internet 

Para a confirmação da H2, que versa sobre a influência dos meios ciberculturais no 

relacionamento comprador-vendedor, foram escolhidos alguns indicadores, conforme o 

referencial teórico apresentado neste trabalho. O primeiro grupo contou com 11 indicadores. 

Três destes indicadores foram nominais e versavam sobre o acompanhamento do consumidor 

ante os perfis digitais da marca, como acompanhamento do site e dos perfis de mídias sociais 

da mesma. Já as escalas intervalares mediram os seguintes itens: 
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a) Importância de seguir a marca na internet (DEIGHTON; KORNFELD, 2009; 

PRIMO, 2011; VAZ, 2011; OIKAWA, 2013) – 1 escala. 

b) Vínculo com a marca mais forte após segui-la na internet (HENNIG-THURAU ET 

AL, 2010; QUALMAN, 2011) – 2 escalas. 

c) Presença da marca na internet (CHRISTODOULIDES, 2009; HENNIG-THURAU 

ET AL, 2010; VAZ, 2011) – 1 escala 

d) Recomendações e Indicações a partir das plataformas digitais (CAMARERO; SAN 

JOSE, 2011; GIGLIO, 2012) – 2 escalas 

e) Defesa da Marca (advocacia) (TURRI; SMITH; KEMP, 2013) – 1 escala 

O segundo grupo de escalas mediu como era o comportamento relacional da marca na 

internet. Ao todo foram oito indicadores que contemplaram aspectos da web 2.0: 

a) Se a marca efetivamente conversa com seu público (PARISE; GUINAM, 2008; 

GABRIEL, 2010) – 1 escala 

b) Atividade coletiva com os seguidores da marca (LEVY, 1999; CONSTANTINIDES; 

FOUNTAIN, 2008; GABRIEL, 2010; TAPSCOTT, 2010; QUALMAN, 2011) – 1 

escala 

c) Satisfação com o que a marca faz na internet (RIBBINK ET AL, 2004; CASALÓ; 

FLAVIÁN; GUINALÍU, 2010) – 1 escala 

d) Atratividade dos sites e mídias sociais da marca (RIBBINK ET AL, 2004; CASALÓ; 

FLAVIÁN; GUINALÍU, 2010) – 2 escalas 

e) Segurança e confiabilidade (AL-HAWARI, 2014) – 1 escala 

 

6.1.2. Etapas da Pesquisa 

Separou-se a pesquisa em três fases distintas e complementares. Todas as etapas, 

essenciais para o entendimento de como se processa a relação comprador-vendedor em um 

ambiente de cibercultura, têm a natureza quantitativa. Quanto à coleta dos dados, foi realizada 

apenas uma vez, sendo os dados angariados utilizados para as três etapas de análise. A figura 

3 sintetiza o desenho da proposta da pesquisa, com suas etapas apresentadas em seguida. 
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Figura 3 – Etapas da Pesquisa 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.1.2.1. Primeira Etapa da Pesquisa: Identificação de Grupos e Validação do Modelo 

Nesta primeira etapa o objetivo é identificar e separar os respondentes de acordo com o 

grupo na qual ele pertence. Os grupos foram separados a partir da resposta do questionado 

quanto a seguir ou não a marca na qual ele mesmo se considera vinculado. Este indicador 

nominal foi perguntado aos respondentes logo ao início do processo de resposta. Para a 

separação dos grupos foi realizada uma divisão simples, baseada na resposta dicotômica direta 

a este item (sim ou não, sobre acompanhar a marca com frequência pela internet).  

Como resultado, foram delimitados os dois grupos, resultados da divisão dicotômica do 

indicador citado, a saber: 

 Aqueles que acompanham a marca, com certa frequência, pela internet (que 

responderam “Sim” ao indicador). 

 Aqueles que não acompanham a marca pela internet (que responderam “Não” ao 

indicador). 

Etapa 1 

•Abordagem: Quantitativa 

•Foco: Validar o Modelo e Identificar  Grupos de Respondentes 

•Técnica de Coleta: Survey 

•Análise dos Dados: Confiabilidade, Validade Discriminante, Validade 
Convergente / Estatística Univariada 

Etapa 2 

•Abordagem: Quantitativa 

•Foco: Verificar o nível de lealdade dos Grupos de Respondentes  

•Técnica de Coleta: Survey 

•Análise dos Dados: Modelagem de Equações Estruturais  

Etapa 3 

•Abordagem: Quantitativa 

•Foco: Identificar a influência dos meios digitais na construção do 
relacionamento comprador-vendedor 

•Técnica de Coleta: Survey 

•Análise de Dados: Análise Fatorial Exploratória e Modelagem de 
Equações Estruturais 
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Após a identificação dos pertencentes aos grupos, foi realizada a caracterização de cada 

um, ante aos dados demográficos apresentados no instrumento de coleta (gênero, classes 

socioeconômicas, idade e grau de instrução). 

Ainda nesta etapa, foi realizada a validação do modelo de análise, com cálculos de 

confiabilidade utilizando o Alpha de Cronbach, considerado importante índice para a 

verificação de consistência dos dados de escalas intervalares (MALHOTRA, 2012; HAIR ET 

AL, 2014); e de validação discriminante e convergente, que são técnicas que identificam a 

precisão das medições utilizadas quanto à correlação dos mesmos (HAIR ET AL, 2014). 

Além disso, também foram calculados os índices de ajustamento do modelo, que serão 

apresentados de forma detalhada no capítulo 7, que apresenta a análise dos resultados. 

 

6.1.2.2. Segunda Etapa da Pesquisa: Lealdade do Consumidor 

  Nesta etapa, foi realizado o cálculo do nível de lealdade dos respondentes da pesquisa. 

Para tal, utilizou-se do modelo de análise baseado no modelo “Qualidade do 

Relacionamento”, proposto por Hennig-Thurau e Klee (1997). As variáveis utilizadas foram 

“Lealdade” (dividida em aspectos atitudinais e comportamentais), “Satisfação”, “Qualidade 

Percebida”, “Confiança” e “Comprometimento”.  

O objetivo desta etapa é a confirmação de que há diferença no nível de lealdade entre os 

respondentes, de acordo com o grupo no qual ele pertence, se seguidor da marca na internet 

ou não. Como hipótese apresentada a esta pesquisa, espera-se que o grupo de respondentes 

que seguem com frequência a marca na internet tenha um nível de lealdade maior do que os 

do grupo daqueles que não seguem (H1). 

Este resultado mostrará um importante e valioso indicador de que há certo impacto a ser 

considerado quando o relacionamento comprador-vendedor possui uma interface vinculada a 

cibercultura (sites, mídias sociais, aplicativos, entre outros), auxiliando ao melhor 

entendimento do fenômeno e, consequentemente, na resposta do problema de pesquisa.  

 

6.1.2.3. Terceira Etapa da Pesquisa: Relacionamento e Internet 

A última etapa do trabalho se restringiu apenas ao grupo de respondentes que 

acompanha a marca pelos canais digitais. Dentro deste grupo, foi avaliado aspectos relativos 



72 

 

ao relacionamento dos mesmos com as marcas indicadas e a influência da internet neste 

ponto.  

Para tanto, utilizou-se de uma série de escalas que mensuravam dois pontos: o 

relacionamento comprador-vendedor mediado por plataformas digitais na internet; e o 

comportamento relacional da marca nas plataformas digitais. 

O objetivo desta etapa é concluir o entendimento de como se processa o relacionamento 

comprador-vendedor sob a influência da cibercultura, objetivo primordial dessa atividade. A 

partir dos resultados desta etapa, serão indicadas as contribuições para a teoria e implicações 

gerenciais e acadêmicas do estudo. 

 

6.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O presente estudo quantitativo tem caráter amostral. Como o mesmo versa 

incidentalmente sobre o Marketing de Relacionamento, o primeiro nível de estratificação da 

população foi de consumidores que possuíam um relacionamento com alguma marca, um 

forte vínculo com esta mesma marca. Conforme a literatura, este vínculo com a marca deveria 

contemplar os seguintes pontos: 

a) Uso frequente de produtos da marca ou vontade de usar os produtos da marca com 

frequência; 

b) Gostar do produto da marca, percebendo que o mesmo é superior aos concorrentes; 

c) Sentir orgulho de usar produtos da marca ou ter algum vínculo emocional com a 

mesma; 

Se o possível respondente indicasse não possuir uma marca com a qual tivesse vínculo 

relacional, não era incluído na pesquisa. Contudo, mesmo assim, havia uma dificuldade de 

mensuração de universo amostral na presente população. Na escolha de mais uma variável, o 

acesso à internet se tornou imperativo para a definição populacional. Assim, estes dois itens 

se tornaram os definidores do universo amostral, concordando com Marconi e Lakatos (2011, 

p.108) que define a população como “conjunto de seres animados ou inanimados que 

apresentam pelo menos uma característica em comum”. 

Contudo, este cenário ainda apresenta dificuldade de mensuração de universo de 

pesquisa. Optou-se, portanto, por um processo de amostragem onde se leva em consideração 

que há desconhecimento de números relacionados ao total da população. No entanto, depois 
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da aplicação dos questionários, alcançou-se um número de respondentes de 518. Como a 

pretensão era a realização de uma Modelagem de Equações Estruturais como método de 

análise dos dados, considerou-se o colocado por Malhotra (2012) e Malhotra, Lopes e Veiga 

(2014), que indicam que para esta técnica, é importante a amostra ser acima de 200 

respondentes ou mais dependendo da complexidade do modelo. De fato, os autores 

consideram que segundo tal complexidade, um número grande de respondentes pode auxiliar 

uma melhor rodagem de uma Modelagem de Equações Estruturais.  

Considerou-se que neste estudo há certa complexidade no modelo e, por isso, aceitou-se 

o número de 546 respondentes, alcançado no final da coleta de dados, por ser compreendido 

que seria uma amostra que traria maior robustez aos dados e entregaria, consequentemente, 

uma melhor compreensão dos mesmos (MALHOTRA; LOPES; VEIGA, 2014). Assim, a 

amostragem da presente tese foi não probabilística, por conveniência. 

 

6.3. COLETA DE DADOS 

A coleta de dados tem como objetivo a obtenção de elementos para que os objetivos 

propostos pela pesquisa possam ser alcançados (SILVA, MENEZES, 2005). O plano da 

coleta de dados envolveu três etapas. A primeira etapa foi a de operacionalização dos 

construtos. Em seguida fez-se a construção do instrumento de coleta de dados. Logo em 

seguida, aconteceu a aplicação do instrumento de coleta. Nesta seção, serão apresentadas a 

coleta de cada uma destas etapas. 

 

6.3.1. Instrumento de Coleta de Dados 

Pela natureza quantitativa da pesquisa e pela aplicabilidade do método survey de coleta 

de dados, o instrumento escolhido foi um questionário; que é ideal para uma abordagem 

sistemática de pesquisa (HAIR ET AL, 2014), como foi construído o método da pesquisa 

atual.  

O questionário foi construído respeitando a operacionalização dos construtos 

(apresentada na seção anterior). O instrumento tem na parte inicial uma área de identificação 

de grupo, imprescindível para o alcance pleno do resultado esperado para a Etapa 1 da 

pesquisa. Esta área de identificação possuía três questões, sendo a principal delas a indicação 

pelo respondente de uma marca pela qual o mesmo acreditava ter um forte vínculo. Este 
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vínculo explicou no próprio questionário, seguindo o que a literatura explicita como forte 

relacionamento comprador-vendedor, a saber: 

a) Uso ou intenção de uso frequente de produtos daquela determinada marca (KUMAR, 

2007; FULLERTON, 2014); 

b) Orgulho em ser consumidor daquela marca (SHUV-AMI, 2012); 

c) Vínculo afetivo (FULLERTON, 2003; 2014; HENNIG-THURAU; GWINNER; 

GREMLER, 2002; SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL, 2002). 

Se o respondente não se lembrasse de uma marca com a qual possuísse vínculo ou 

indicasse não ter nenhum tipo de vínculo deste tipo, era imediatamente descartado da 

pesquisa, pois não era público-alvo da mesma, segundo o apresentado no item 6.2 desta tese. 

Em seguida, uma questão com resposta afirmativa/negativa buscava do respondente a 

sua posição entre acompanhar ou não a marca pela internet. Esta questão foi muito relevante 

para a Etapa 1, pois é definidora da separação dos respondentes nos dois grupos apresentados 

no item 6.1.2.1 desta tese. Se a resposta fosse afirmativa, o respondente iria para a terceira 

questão desta parte inicial do instrumento, que perguntava onde ele acompanhava mais a 

marca pela internet. As opções eram Mídias Sociais, Site Oficial da Marca e Aplicativo 

Mobile, além de um espaço para o respondente indicar alguma outra opção não listada. Esta 

foi a primeira parte do questionário aplicado. 

A parte seguinte do instrumento constituiu-se das escalas concernentes à Etapa 2 da 

pesquisa, na qual se verificou o nível de lealdade dos respondentes. Estas foram detalhadas no 

item 6.1.1.1 desta tese e respeitavam as variáveis do modelo de análise adaptado de Hennig-

Thurau e Klee (1997). Assim, tais questões foram marcadas no questionário indo das partes 2 

até 6. 

Em seguida, a parte 7 buscou caracterizar a amostra ante ao uso da internet. Perguntas 

sobre o perfil de usuário, meios de acesso à internet, atividades mais feitas na internet e 

consumo digital foram contempladas nesta parte. Logo adiante, apresentaram-se as escalas 

detalhadas na seção 6.1.1.2 desta tese, que versou sobre o relacionamento. Por fim, a última 

parte do questionário apresentou questões de caracterização global da amostra, ante a aspectos 

demográficos e geográficos dos respondentes. 

Foram feitas duas versões do questionário. A versão impressa contou com sete páginas 

e foi aplicada pessoalmente pelo próprio pesquisador em um ambiente acadêmico de 

graduação (alunos e professores universitários como respondentes) e em organizações 
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diversas (funcionários como respondentes). Esta versão pode ser encontrada no Apêndice 1 

deste estudo. A versão digital foi idêntica a versão impressa. Foi construída através de 

plataforma do site Survey Monkey, especializado para a realização e coleta de dados de 

pesquisas em formato digital. As respostas foram controladas conforme proposto na seção 

6.2. 

 

6.3.2. Procedimentos de Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada nos meses de novembro, dezembro de 2016 e janeiro de 

2017. Este prazo contemplou a aplicação dos dois instrumentos de coleta, impresso e digital. 

Quanto ao instrumento impresso, o próprio autor fez a aplicação e coleta dos dados, 

respeitando a população definida. Foi também exclusivamente com o instrumento impresso 

que foram realizados os dois pré-testes do questionário. Os pré-testes tiveram como objetivo a 

detecção de incongruências, para a melhor redação das questões que foram traduzidas da 

língua original e retraduzidas (tradução reversa) e para o cálculo do tempo de resposta médio 

do questionário. 

Já com o instrumento digital, a coleta foi realizada em formatos distintos. O 

questionário foi enviado, via e-mails para respondentes, onde houve uma taxa de retorno de 

3,7% entre os e-mails enviados. Assim, buscou-se um novo procedimento de coleta onde 

pessoas eram contatadas diretamente pelo pesquisador e estas indicavam outras pessoas e até 

mesmo enviavam para elas o link do questionário. A eficácia deste método foi considerada 

boa.  

Outro procedimento foi ainda considerado e utilizado. O autor buscou em comunidades 

virtuais e mídias sociais possíveis respondentes para a pesquisa. Fazia o contato com os 

mesmos de forma direta e apresentava o link do questionário digital. Também foi uma 

abordagem que trouxe resultados satisfatórios, em se tratando de acuidade dos dados. 

Como resultado final, 68% dos questionários respondidos foram em formato digital e 

32% através da aplicação impressa. Ao todo, 546 foram o total de questionários respondidos. 

No entanto, 35 questionários retornaram com incongruências e tiveram que ser descartados, 

totalizando, portanto, 518 questionários que entraram na análise da pesquisa.  
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6.4. ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados, como parte de uma pesquisa quantitativa, foi desenvolvida com a 

utilização de técnicas estatísticas univariadas e multivariadas para confirmar ou desconfirmar 

as hipóteses deste trabalho, bem como responder o problema da pesquisa. Após uma 

caracterização sócio-demográfica da amostra, seguiu-se para a análise dos dados nas etapas de 

pesquisa apresentadas na seção 6.1.2. 

 

6.4.1. Análise dos Dados – Primeira Etapa 

Na primeira etapa, o objetivo era identificar e separar os grupos de respondentes entre 

os que acompanhavam as marcas nas quais eles mesmos disseram possuir um forte vínculo, e 

aqueles que não acompanhavam as marcas, se utilizando de interfaces digitais baseadas em 

internet. Para tanto, uma simples diferenciação foi feita, entre a resposta dicotômica de 

Sim/Não na questão citada anteriormente, buscando-se um resultado baseado na separação e 

apresentado em porcentagem. Em seguida, apresentou-se uma caracterização sócio-

demográfica dos dois grupos, a fim de se entender melhor o perfil do grupo e compará-lo com 

o grupo geral. 

Além disso, na primeira etapa de análise, buscou-se validar o modelo de análise inicial, 

que buscava a confirmação da H1, ou seja, o cálculo do nível de lealdade dos respondentes. 

Buscando um método robusto para este cálculo, escolheu-se a técnica da Modelagem de 

Equações Estruturais, que será discutida em seguida. Para a validação de um modelo para a 

utilização de tal técnica multivariada de análise, utilizou-se o método de validação proposto 

por Ringle, Silva e Bido (2014).  

Para estes autores, a validação de um modelo segue o seguinte roteiro: 

a) Validade Convergente – através da Variância Média Explicada, verifica-se se os 

indicadores das variáveis se correlacionam positivamente. 

b) Confiabilidade das Escalas – utilizando o score Alpha de Cronbach, tido por 

Malhotra (2012) como um índice importante de verificação de consistências das 

escalas.  

c) Validade Discriminante – indica se os “construtos ou variáveis latentes são 

independentes uns dos outros” (p. 65).  

Após a validação do modelo, buscou-se o ajuste do modelo. Utilizaram-se cinco 

medidas. São elas: o SRMR (Standardized Root Mean Square Residual), a distância 



77 

 

Euclideana (d_ULS), a distância geodésica (d_G), o Índice de Ajuste Normal (NFI) baseado 

no qui-quadrado e a medida RMS_Theta. Estas medidas são apresentadas por Henseler et al. 

(2014) e SmartPLS (2016) como importantes para o ajustamento de qualquer modelo de 

Equações Estruturais baseado em método de Mínimos Quadrados Parciais (PLS), que foi a 

utilizada por este estudo. Os itens são mais discutidos no próximo capítulo, ao serem 

apresentados os resultados. 

Por fim, ainda na primeira etapa, buscou-se encontrar no modelo de análise se existia 

algum valor extremo, os chamados outliers. Para Tabachnick e Fidell (2012), outliers 

prejudicam a visão real dos resultados, podendo enviesar os mesmos. Para identificação 

destes outliers, utilizou-se o cálculo da Distância de Mahalanobis. A Distância de 

Mahalanobis é um índice que identifica o afastamento dos valores médios correspondentes, 

através da distribuição da estatística qui-quadrado, prevendo a separação entre os 

respondentes (TABACHNICK; FIDELL, 2012). Os respondentes que fossem identificados 

como outliers foram descartados do trabalho para a próxima etapa de análise dos dados. 

   

6.4.2. Análise dos Dados – Segunda Etapa 

A segunda etapa previa ainda a busca pela confirmação da H1 do presente estudo. Para 

tanto, era necessário o cálculo comparativo da Lealdade do Consumidor entre os dois grupos 

de respondentes identificados no estudo. Assim, inicialmente analisou-se de forma univariada 

(médias e desvios-padrão) das escalas. 

Após isso, escolheu-se a técnica da Modelagem de Equações Estruturais para tal. Ela é 

uma técnica multivariada que busca responder questões baseadas na inter-relação das 

mesmas, que auxilia na avaliação por testes teóricos das contribuições de cada dimensão 

dentro de um modelo. Na Modelagem de Equações Estruturais examina a estrutura das inter-

relações que são expressas em uma série de equações estruturais (MALHOTRA, 2012).  

Tal técnica tem sido muito utilizada em ciências sociais aplicadas por causa da sua 

robustez estatística e capacidade de explicação de relações entre variáveis endógenas e 

exógenas, independentes e dependentes. A área de marketing tem apresentado muitos 

trabalhos e estudos utilizando a Modelagem de Equações Estruturais, pois tal técnica tem sido 

apresentada como a que mais atende as premissas dos estudos e apresenta resultados 

satisfatórios na análise de variáveis, tendo seu uso cada vez incrementado na área (PREARO, 

2008; GOUVEA; PREARO; ROMERO, 2012; MALHOTRA, 2012). 
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No presente estudo, dentre as mais variadas técnicas de equações estruturais (como a 

Máxima Verossimilhança, por exemplo), utilizou-se a técnica dos Mínimos Quadrados 

Parciais. Tal técnica, segundo Ringle, Silva e Bido (2014), é ideal para atender frequentes 

situações que aparecem na pesquisa de marketing, como por exemplo: 

a) Ausência de distribuições simétricas das variáveis mensuradas; 

b) Teoria ainda em fase inicial ou com pouca cristalização; 

c) Modelos formativos; 

d) Pequena quantidade de dados. 

No presente estudo, o item ‘b’ e o item ‘c’ são uma realidade, haja vista que o estudo do 

Marketing de Relacionamento tendo a cibercultura como pano de fundo ainda está em estágio 

inicial e exigindo a clarificação de modelos formativos outrora utilizados. Portanto, justifica-

se a escolha dos mínimos quadrados parciais no cálculo da Lealdade do Consumidor no 

presente estudo. 

Inicialmente, o primeiro cálculo é o da Lealdade do Consumidor de todo o grupo de 

respondentes. Em seguida, foi calculado nível de Lealdade do Consumidor dos diferentes 

grupos de respondentes identificado na fase anterior da pesquisa. Por fim, foi feito o 

comparativo de resultados, podendo, assim, ser confirmada ou não a hipótese 1 deste trabalho. 

Todas as utilizações da técnica de Modelagem de Equações Estruturais neste estudo foram 

auxiliadas pela utilização do software SmartPLS, versão 3.0 Professional. O SmartPLS foi 

escolhido pois é o único software identificado que realiza cálculos de Modelagem de 

Equações Estruturais utilizando-se do método de Mínimos Quadrados Parciais. 

 

6.4.3. Análise dos Dados – Terceira Etapa  

A terceira e última etapa de análise visa a confirmação da hipótese 2 deste trabalho 

(H2). Após o resultado da segunda etapa, esta etapa contou apenas com os dados relativos ao 

grupo de respondentes que, efetivamente, seguem as marcas que mais são vinculados na 

internet. 

Para tanto, foram utilizadas as escalas apresentadas anteriormente nesta tese, no item 

6.1.1.2. Tais escalas versam sobre o relacionamento do indivíduo com a marca e o impacto da 

internet neste mesmo relacionamento. Em primeiro lugar, fez-se uma análise univariada dos 

dados, apresentando medidas descritivas das escalas apresentadas. E mais uma vez foi 
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observada a medida de confiabilidade dos dados obtidos nas escalas intervalores, através do 

índice Alpha de Cronbach. 

Em seguida, buscou-se uma redução dos dados, haja vista que havia 11 escalas 

intervalares que, sozinhas, necessitavam de verificação de sua interdependência e também se 

elas se amalgamavam em alguma variável importante para o entendimento do fenômeno. Para 

tanto, realizou-se uma Análise Fatorial. Esta técnica serve para estudar “as relações entre 

conjuntos de muitas variáveis inter-relacionadas, representando-as em termos de alguns 

fatores subjacentes” (MALHOTRA, 2012, p.478). Dentro das pesquisas na área de Marketing, 

a análise fatorial é muito utilizada para descoberta de fatores, que são as correlações de um 

conjunto de indicadores que podem servir para explicar fenômenos de consumo, o que é um 

dos vieses da presente tese. 

Após a rodagem da Análise Fatorial, identificou-se a Matriz de Correlação, de onde 

foram verificados os fatores. A análise fatorial compreendeu também os testes de Esfericidade 

de Bartlett e a medida Kaiser-Meyer-Olkin, que serviram para medir a consistência das 

correlações que indicaram a incidência dos fatores. 

Após a descoberta dos fatores, foram verificados, através do cálculo de correlações, o 

impacto destes fatores no relacionamento dos respondentes com as marcas por eles indicadas 

como de forte vínculo. Para tanto, foi utilizada, mais uma vez, a técnica da Modelagem de 

Equações Estruturais. Esta é a etapa final e traz subsídios para a discussão da hipótese 2 e, 

consequentemente, para a resposta do problema da presente pesquisa. 
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 7. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Neste capítulo serão apresentados os resultados analisados após a pesquisa realizada. 

Primeiramente será feita uma caracterização da amostra, a partir de dados demográficos e 

comportamentais quanto ao objeto deste estudo. Em seguida, será realizada uma análise 

descritiva dos dados da pesquisa, seguida por análise e apresentação dos resultados de 

aplicação da estatística multivariada, utilizando-se principalmente da ferramenta “Modelagem 

de Equações Estruturais”, em busca da resposta do problema da pesquisa. 

 

7.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

7.1.1. Caracterização quanto à demografia 

A partir da aplicação dos questionários, conforme apresentado no capítulo anterior, a 

pesquisa alcançou 518 respondentes válidos para análise. Todos eles afirmaram possuir 

vínculos relacionais com alguma marca, dentro do que propõe Grönroos (2011), indicado na 

seção 6.2 desta tese. Vale ressaltar que os valores apresentados nesta seção se referem ao total 

de respondentes apresentado (n = 518).  

Com relação à idade, a média dos respondentes foi de 31,51 anos. A mediana um pouco 

mais baixa, na casa dos 28 anos, sendo os respondentes de menor e maior idade apresentando, 

respectivamente, 16 e 71 anos. As maiores frequências na pesquisa foram de pessoas com 21 

anos de idade (34 respondentes, 6,7% do total), seguidos de 20 e 22 anos (29 respondentes 

cada, representando 5,7% dos respondentes cada), 23 e 28 anos (26 respondentes, 

representando 5,1% dos respondentes cada) e, 27 e 41 anos (25 respondentes cada, 

representando 4,9% dos respondentes cada). Com isso, a concentração maior de respondentes 

ficou entre 23 e 38 anos. A figura 4 apresenta um boxplot que representa graficamente e 

resume os resultados da idade dos pesquisados indicados, colocando a mediana e os outliers 

entre os respondentes. Tal resultado fortalece a presente pesquisa pela variabilidade de idade 

de pesquisados, que favorece a generalização dos resultados, dentro desta variável específica. 

Quanto ao sexo, 58,1% dos respondentes disseram serem do sexo feminino e 41,9% se 

apresentaram como sendo do sexo masculino.  

Quanto ao estado civil, 52,5% estão solteiros, enquanto 43,4% são casados ou estão 

dentro de uma união estável. Dentro deste quesito, os respondentes se posicionaram como 

3,5% estando separados ou divorciados e 0,6% viúvos. Destes, 67,3% não tem filhos. Dos 
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restantes (os que possuem filhos), 85,62% vivem com seus filhos. A média de filhos destes 

respondentes é de 1,72.  

 

Figura 4 – Boxplot do range de idade dos respondentes e outliers 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quanto à situação profissional, no momento da realização da pesquisa, 51,5% dos 

pesquisados trabalhavam em tempo integral para um empregador. 24,8% indicaram não estar 

trabalhando (17,2% desempregados e 9,6% não trabalhavam por opção própria). Ainda neste 

item 12,7% trabalhavam por meio período e 9% eram empresários/empreendedores. Quanto à 

escolaridade, 39,7% estavam cursando o ensino superior. Outro grande grupo é os de já 

formados no ensino superior (54,6%), sendo que 30,5% destes estavam ligados à pós-

graduação (em curso ou concluído).  

Na variável classe socioeconômica, optou-se por não se utilizar do ranqueamento por 

renda. Seguiu-se o Critério de Classificação Econômica do Brasil, criado pela ABEP (2016), 

no qual a classe social é ditada pela quantidade de itens que o respondente tem em sua 

residência, pela sua escolaridade e facilidades urbanas. Destacam-se a classe B2 (classe 

média) como a de maior frequência, com 33,9% dos pesquisados, seguida da Classe C1 
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(classe média trabalhadora), com 19,4% dos pesquisados. O quadro 5 apresenta os resultados 

da pesquisa quanto à classe socioeconômica e a renda média domiciliar de cada estrato. 

 

Quadro 5 – Classificação dos Respondentes quanto à classe socioeconômica 

Classe 

Socioeconômica 

Quantidade de 

Respondentes (%) 

Estimativa (%) de 

distribuição de classes 

socieconômicas no Brasil  

(ABEP, 2016) 

Renda Média 

Domiciliar Mensal, 

em reais (segundo 

ABEP, 2016) 

A  

(Classe Alta) 
16,4 2,9 20.888,00 

B1 (Classe Média 

Alta) 
17,4 5,0 9.254,00 

B2 (Classe Média-

Média) 
33,9 17,3 4.852,00 

C1 (Classe Média 

Trabalhadora) 
19,4 22,2 2.705,00 

C2 (Classe Média 

Trabalhadora Baixa) 
11,7 25,6 1.625,00 

D-E (Classes Baixas) 1,2 27,0 768,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, em adaptação à ABEP (2016). 

 

7.1.2. Caracterização quanto ao uso de internet 

Sobre o acesso à internet, todos os respondentes disseram ter acesso regular à internet 

todos os dias. Destes 96,5% têm acesso na residência, com conexão dedicada (wi-fi ou cabo). 

É um número superior ao dado oficial mais atualizado de conexão à internet brasileira, que é 

de 52%. Contudo, pela alta incidência das classes A e B na pesquisa, o número se aproxima à 

média nacional destas classes (97% e 82% de penetração de internet nas casas, 

respectivamente), conforme o CETIC (2015). 

Os respondentes também indicaram o local onde mais acessam a internet. 62,6% dizem 

que acessam mais a internet de suas casas. Em segundo lugar, 29,4% dizem acessar mais a 

internet no seu local de trabalho. Seguem o acesso no Trânsito/Transporte Público (3,5%) e na 

Escola/Faculdade (3,1%). Outros lugares, como casa de amigos e parentes, totalizaram 1,4%.   

Outro ponto importante é o meio pelo qual o respondente acessa a internet de forma 

mais intensa e regular. O acesso via smartphone foi o mais presente, com pouco mais de 65% 

da preferência. A figura 5 mostra este cenário: 

 



83 

 

Figura 5 – Preferência de fonte de acesso à internet 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quando se tentou relacionar a questão da classe socioeconômica com a preferência de 

ferramenta para acesso à internet, todas elas seguem o mesmo padrão apresentado, um 

comportamento idêntico ao geral. Isto mostra que há um processo não só de democratização 

de TICs no país, mas também de massificação das mesmas. Ou seja, não há correlação entre 

os tipos de TICs voltadas ao acesso à internet com as classes socioeconômicas.  

O smartphone tem a preferência do acesso pelos respondentes. No entanto, quando se se 

questiona sobre se há o plano de internet via pacote de dados no celular (3G ou 4G), ainda há 

17,1% que não possui este tipo de acesso. Isso indica que este público acessa utilizando-se de 

suas conexões dedicadas, ou no trabalho e em casa. Este cenário se concentra em classes 

sociais mais baixas, como a C1 (27% dos que não possuem acesso via pacote de dados), C2 

(53,1%) e D-E (25%). 

A interação social é responsável por mais de 70% das atividades preferidas pelos 

participantes da pesquisa. Dentro deste ponto, 40,12% dizem que sua preferência é acessar e 

navegar via mídias sociais (Facebook, Twitter, Instagram, entre outras), seguidos por 33,86% 

que tem na troca de mensagens pessoais como atividade preferida (conversas via WhatsApp, 

Facebook Messenger, Skype, entre outros softwares/aplicativos). Os resultados deste quesito 

podem ser vistos no gráfico exposto na figura 6. 
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Figura 6 – Preferência de atividade ao acessar a internet 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A pesquisa também considerou a importância que a internet tem na vida dos 

respondentes, com o objetivo de um melhor entendimento dos comportamentos dos usuários 

na internet. As escalas tiveram confiabilidade testada, apresentando um alpha de Cronbach de 

0,744, o que é positivo para afirmar a confiabilidade das 4 escalas intervalares desta variável. 

Todas as escalas iam de “1” – Discordo Totalmente à “7” – Concordo Totalmente. 

O primeiro questionamento deste grupo de variáveis consiste no respondente indicar 

que era “Um usuário muito ativo da internet”. A média das respostas foi de 5,67 (desvio-

padrão de 1,90), o que indica uma tendência dos respondentes em se indicarem usuários muito 

ativos da internet. O teste T de student, indicado para verificar hipóteses, teve como resultado 

t = 67,370 (sig. = 0,000), o que indica que os respondentes da pesquisa são usuários ativos da 

internet. Outra assertiva deste grupo de variáveis foi “Se não acesso a internet em um dia, 

sinto que falta algo”. A média acompanhou a tendência positiva da assertiva anterior, porém 

com uma proximidade maior ao centro da escala e com maior dispersão (4,84, com desvio-

padrão de 2,25). O teste T corrobora com este resultado (t = 48,604, sig. = 0,000), mostrando 

que o acesso e disponibilidade da internet é muito importante para os respondentes, embora 

não tenha um status de essencialidade tão grande entre as atividades do dia. 
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Completando este grupo de variáveis, foi perguntado sobre a influência de terceiros na 

utilização da internet. O primeiro grupo de influência foi o de amigos. Com média de 3,24 e 

desvio-padrão de 2,08, indica que amigos não têm tanta influência no que eles fazem para o 

público pesquisado em geral. Da mesma forma, o segundo grupo de influência, os parentes, 

também influenciam pouco a decisão de utilização da internet, com média de 3,03 e 2,08 de 

desvio-padrão. As duas, no entanto, apresentam forte dispersão, o que indica que há alguns 

respondentes que consideram estes grupos influentes ou nenhum pouco influentes para seu 

acesso à internet. 

 

7.1.3. Classificação quanto ao relacionamento com a marca  

Já direcionando o estudo ao seu objetivo geral, que é compreender o relacionamento 

comprador-vendedor sob a influência da cibercultura, a pesquisa pergunta se o respondente 

possui uma marca na qual este acredita que possui um forte vínculo e se o mesmo acompanha 

essa marca pela internet. A primeira questão foi de resposta obrigatória, sendo um eliminador 

do respondente se ele dissesse que não tinha vínculo com nenhuma marca. 

Dentre as marcas mencionadas, foram representados os seguintes setores: 82,78% são 

marcas de bens de consumo; 7,83% são marcas de empresas de comércio (lojas, 

supermercados etc.); 5,48% são marcas de prestadores de serviços diversos; 3,72% são 

marcas do mundo digital (sites, aplicativos etc.) e; 0,2% são marcas ligadas à serviços 

governamentais. Ainda quanto às marcas, foi possível perceber uma grande quantidade de 

setores econômicos sendo mencionadas. Destacaram-se marcas ligadas à Tecnologia de 

Informação e Comunicação (categoria onde foram mencionadas marcas de smartphones e 

computadores), com 21,3% de frequência e Cosméticos (tanto bens de consumo quanto 

comércios especializados na área), com 20,9% de frequência. A classificação dos setores 

econômicos foi a utilizada pelo IBGE (2017). O quadro 6 mostra a disposição das marcas, 

quanto à indústria na qual pertencem. 
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Quadro 6 – Classificação das marcas citadas na pesquisa quanto ao Setor e Indústria Econômicas 

 

Setor da Economia 

Total Bens de 

Consumo 

Empresas de 

Comércio 

Prestadores 

de Serviços 

Serviços de 

Governo 

Marcas 

‘Digitais’ 

 Automobilístico 4,5%     4,5% 

Cosméticos 19,6% 1,4%    20,9% 

Tecnologia da Informação      e 

Comunicação 
20,5%  0,2%  0,6% 21,3% 

Vestuário / Moda 5,1% 4,7%   0,2% 10,0% 

Calçados 4,7% 0,4%    5,1% 

Eletroeletrônicos 3,9%     3,9% 

Eletrodomésticos 3,1% 0,2%    3,3% 

Alimentício 6,3% 0,2% 1,2%   7,6% 

Bebidas 2,3%     2,3% 

Supermercados  0,8%   0,2% 1,0% 

Financeiro   0,6%   0,6% 

Material Esportivo 9,2%  0,2%  0,2% 9,6% 

Entretenimento   1,4%  1,6% 2,9% 

Educação   0,8%   0,8% 

Aviação Civil   0,8%   0,8% 

Produtos para o Lar 2,0%     2,0% 

Serviços Públicos    0,2%  0,2% 

Móveis 0,2%     0,2% 

E-commerce     0,8% 0,8% 

Transporte / Viagens   0,4%  0,2% 0,6% 

Jóias 0,4%     0,4% 

Outros 1,0% 0,2%    1,2% 

TOTAL 82,8% 7,8% 5,5% 0,2% 3,7% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A seguir, será apresentada a primeira etapa da análise, que validou o modelo, o 

separando posteriormente, em grupos para melhor entendimento do fenômeno.  

 

7.2. ANÁLISE DOS DADOS – PRIMEIRA ETAPA – SEPARAÇÃO DOS GRUPOS E 

VALIDAÇÃO 

O instrumento de coleta questionou se o respondente acompanhava frequentemente a 

marca pela internet. Este item diz respeito a seguir a marca em mídias sociais e/ou 

acompanhar as suas ações por algum espaço digital oficial da própria marca. Tal questão foi a 

que dividiu os grupos essenciais para a análise dos resultados, criando, assim, a variável 

definidora dos perfis de análise. Portanto, um grupo acompanha frequentemente a marca pela 
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internet e o outro grupo não acompanha. A divisão dos respondentes ficou da seguinte forma: 

367 indivíduos acompanham a marca de forma frequente pela internet, totalizando cerca de 

70% dos respondentes; 151 indivíduos não acompanham a marca que mais possuem vínculo 

pela internet, totalizando cerca de 30% dos respondentes. Estes serão os grupos comparados 

no presente estudo, para que o problema central do mesmo seja respondido. Para facilitar o 

melhor entendimento e os procedimentos analíticos da pesquisa, os grupos ganharam novas 

denominações, a saber: 

a) Grupo dos ‘Seguidores’ (GSeg) – aqueles que acompanham a marca, com certa 

frequência, pela internet. Seguidor é o nome comum dado àquele que acompanha 

grupos, sites e páginas específicas em mídias sociais na internet. 

b) Grupo dos ‘Inertes’ (GInt) – aqueles que não acompanham a marca, com nenhuma 

frequência, na internet. O comportamento inerte, em marketing de relacionamento, é 

aquele dos consumidores que já são leais em um alto nível (OLIVER, 1997). 

Contudo, neste caso, o sentido da inércia é de baixa interação, no que tange à 

conectividade com a marca pela internet. 

Os quadros a seguir trazem mais alguns aspectos demográficos dos grupos GSeg e GInt: 

 

Quadro 7 – Grupos de respondentes da pesquisa e seus gêneros 

 
Gênero 

Total 
Feminino Masculino 

Grupos 
GInt 64,6% 35,4% 100,0% 

GSeg 55,5% 44,5% 100,0% 

Geral 58,1% 41,9% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Quadro 8 – Grupos de respondentes da pesquisa e suas classes socioeconômicas 

 
Classe Socioeconômica 

Total 
A B1 B2 C1 C2 D-E 

Grupos 
GInt 16,3% 19,0% 23,8% 22,4% 17,0% 1,4% 100,0% 

GSeg 16,5% 16,8% 37,9% 18,1% 9,6% 1,1% 100,0% 

Geral 16,4% 17,4% 33,9% 19,4% 11,7% 1,2% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 9 – Média de idade dos grupos de respondentes da pesquisa  

Grupos Média de Idade Desvio- Padrão 

GInt 34,68 10,696 

GSeg 30,23 10,390 

Geral 31,51 10,661 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 
Quadro 10 – Grupos de respondentes da pesquisa e seu grau de instrução 

 

Grau de Instrução 

Total Fundamental 

 I Incompleto 

Fundamental 

II Incompleto 

Médio 

Incompleto 

Superior 

Incompleto 

Superior 

Completo 

Pós-

Graduação 

Grupos 
GInt 0% 5,4% 5,4% 29,3% 25,9% 34,0% 100,0% 

GSeg 0,3% 0,3% 3,0% 44,0% 23,4% 29,1% 100,0% 

Geral 0,2% 1,8% 3,7% 39,7% 24,1% 30,5% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Alguns itens são importantes a se considerar nesta caracterização demográfica. No 

quesito idade, ‘GInt’ possui um número muito maior de mulheres que homens, diferente de 

‘GSeg’, que segue esta tendência, mas com menor discrepância entre os dados. Com relação 

às classes socioeconômicas, os grupos não diferem muito do que foi encontrado nos números 

gerais da amostra, com exceção da classe B2. Em ambos os grupos, houve certa distância dos 

dados gerais: ‘GSeg’ para mais e ‘GInt’ para menos. As médias de idade são similares à geral 

da amostra (embora a de ‘GInt’ seja ligeiramente maior). E quanto ao grau de instrução, 

‘GInt’ tem mais respondentes com formação mais elevada (Superior Completo e Pós-

Graduação) e de formação mais baixa, enquanto ‘GSeg’ concentra maior parte de seus 

respondentes no status de universitários. 

 

7.2.1. Confiabilidade e Validade das Escalas 

Antes da apresentação dos resultados de estatística descritiva, será feito o cálculo de 

confiabilidade, estimado pelo coeficiente Alfa de Cronbach. Segundo Malhotra (2012, p.229), 

tal cálculo “mostra até que ponto uma escala produz resultados consistentes”. O índice varia 

entre 0 e 1 e, segundo Hair et al. (2014), índices inferiores a 0,7 indicam confiabilidade 

insatisfatória das escalas. 

Calculou-se, primeiramente, a estimativa geral de confiabilidade das escalas. Ao todo, 

foram 40 escalas utilizadas para a explicação das variáveis do modelo “Qualidade do 

Relacionamento” e da relação do respondente com a marca na internet. O alfa de Cronbach, 
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após padronização dos itens, foi de 0,949, provendo um nível ótimo de confiabilidade para o 

instrumento de coleta utilizado. Considerando apenas as escalas de indicadores do modelo 

“Qualidade do Relacionamento”, os números também foram satisfatórios, como mostra o 

quadro 11. 

 
Quadro 11 – Confiabilidade dos dados relativos às variáveis do modelo “Qualidade do 

Relacionamento” 

 Variável Alfa de Cronbach 

Comprometimento 0,853 

Confiança 0,879 

Lealdade atitudinal 0,780 

Lealdade comportamental 0,709 

Lealdade do consumidor 0,818 

Qualidade percebida 0,866 

Satisfação 0,759 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após a verificação da confiabilidade, buscou-se a estimação da validade das escalas. 

Hair et al. (2014) indicam que a validade de uma escala mostra se ela realmente mede o que 

deveria, se há, portanto, precisão da medição. Para tanto, dois tipos de validade de conteúdo 

são importantes a serem calculados (MALHOTRA, 2012). São eles: 

a) Validade Convergente – os itens de um mesmo construto se correlacionam 

positivamente. 

b) Validade Discriminante – os itens não se correlacionam com itens de outros 

construtos. 

Para o cálculo da Validade Convergente, utiliza-se a estimativa da Variância Média 

Extraída. Este, segundo Malhotra (2012), é um índice que explica a correlação positiva (se 

houver) entre os indicadores, no qual a variância dos mesmos é explicada pelo construto 

latente. Isto acontece quando esta variância for superior à 50% (0,5), o que mostra que estes 

indicadores convergem para o construto. As variáveis do modelo “Qualidade do 

Relacionamento” foram aprovadas neste teste de validade, conforme é visualizado no quadro 

12. 
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Quadro 12 – Validade Convergente das variáveis do modelo “Qualidade do Relacionamento” 
 Variável Variância Média Extraída 

Comprometimento 0,555 

Confiança 0,548 

Lealdade atitudinal 0,532 

Lealdade comportamental 0,629 

Lealdade do consumidor 0,580 

Qualidade percebida 0,517 

Satisfação 0,584 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, o cálculo da Validade Discriminante retrata a distinção dos construtos entre as 

variáveis de um modelo. Laros (2012) e Malhotra (2012) indicam que tal validade é garantida 

quando a raiz quadrada da Variância Média Extraída é superior aos coeficientes de correlação 

das variáveis do modelo utilizado, no caso o modelo “Qualidade do Relacionamento”. No 

caso do presente estudo, as escalas foram validadas, haja vista que os índices das variáveis 

foram todos favoráveis, como mostra o quadro 13: 

 

Quadro 13 – Validade Discriminante das variáveis do modelo “Qualidade do Relacionamento” 
 Comprome-

timento 

Confiança Lealdade 

atitudinal 

Lealdade 

comporta-

mental 

Lealdade 

consumi-

dor 

Qualidade 

percebida 

Satisfação 

Comprometimento 0,745       

Confiança 0,504 0,740      

Lealdade 

atitudinal 

0,583 0,462 0,729     

Lealdade 

comportamental 

0,504 0,370 0,539 0,793    

Lealdade do 

consumidor 

0,618 0,502 0,629 0,534 0,762   

Qualidade 

percebida 

0,647 0,627 0,668 0,440 0,681 0,719  

Satisfação 0,463 0,515 0,500 0,457 0,597 0,632 0,764 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Fica evidente que as variáveis relativas ao modelo “Qualidade do Relacionamento” tem 

seus indicadores validados, o que é de muita importância para o presente estudo. Buscando 

apoiar a validação, sugere-se o ajuste do modelo. Após rodar o mesmo, o quadro 14 apresenta 

os ajustes do modelo, gerado pelo software SmartPLS: 
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Quadro 14 – Medidas de ajuste do modelo 

 Medidas Valores 

SRMR 0,081 

d_ULS 5,322 (p = 0,000) 

d_G 1,660 (p = 0,000) 

Qui-Quadrado 3.911, 384 

NFI 0,921 

rms Tetha 0,125 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A primeira medida de ajuste apresentada é a Standardized Root Mean Square Residual 

(SRMR), definida como a diferença entre as correlações observadas e a matriz de correlação 

implicada pelo modelo (HENSELER et al.,2014). É indicado que o valor seja menor que 0,1, 

o que é alcançado pelo modelo em questão. Outros testes sobre o ajuste do modelo são os de 

exatidão de ajuste, baseado em discrepâncias entre as correlações. A tabela apresenta dois 

destes testes: a distância Euclideana (d_ULS) e a distância geodésica (d_G). Ambas 

alcançaram p-valor = 0,000, o que mostra que o modelo está bem estabelecido. Por fim, o 

Índice de Bentler e Bonnet (também conhecido como Índice de Ajuste Normal, ou NFI), 

baseado na estatística qui-quadrado, também é utilizado em modelagens de equações 

estruturais para verificar o ajustamento do modelo. A estatística NFI vai de 0 a 1, sendo que 

quanto mais próximo de 1 estiver o índice, melhor é o ajuste. No caso presente, o escore de 

0,921 apresenta um ajuste altamente aceitável (SMARTPLS, 2016).  

Ainda se apresenta uma medida chamada RMS_Theta, que analisa a correlação dos 

resíduos do modelo. Esta estatística deve estar o máximo próximo a zero, o que implica em 

poucas correlações entre os casos que estão fora do modelo. Para Henseler et al. (2014), um 

RMS_Theta abaixo de 0,12 indica um modelo otimamente ajustado, o que foi praticamente 

alcançado no presente estudo. Mas vale ressaltar que o RMS_Theta é um índice útil na 

avaliação de modelos puramente reflexivos, pois os resíduos externos para modelos 

formativos não têm significância (SMARTPLS, 2016). 

Não apresentando dados ausentes (todos os questionários com problemas deste tipo 

foram descartados), antes de se dar prosseguimento na análise de resultados, tanto univariada 

quanto multivariada, foi verificada a existência de outliers multivariados dentro dos itens 

pesquisados. Para tanto, foi calculada a Distância de Mahalanobis, que é uma estimativa que 

mostra a extensão e a direção do afastamento entre valores médios entre respondentes. Assim, 

é possível identificar a maior separação possível entre grupos de respondentes, através da 

distância do afastamento dos mesmos (TABACHNICK; FIDELL, 2012). A distância de 
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Mahalanobis se dá através da distribuição qui-quadrado (χ) com nível de significância de 1% 

e com n graus de liberdade (onde n é o número de variáveis utilizadas, no caso do estudo, 40). 

No caso do presente estudo, foram encontrados sete casos de valores extremos 

multivariados em relação à distância generalizada de Mahalanobis. Como indicam 

Tabachnick e Fidell (2012), estes casos devem ser retirados do grupo de respondentes a ser 

analisados por serem outliers que podem, de alguma forma, enviesar os resultados. Portanto, 

o número da amostra (N) passou de 518 para 511 respondentes. Destes, três eram membros do 

GSeg e 4 eram membros do GInt.  

Nas próximas seções, serão estimados os níveis de relacionamento com as marcas dos 

respondentes pertencentes aos grupos GSeg e GInt, conforme descrito o capítulo de 

Procedimentos Metodológicos. 

 

7.3. ANÁLISE DOS DADOS – SEGUNDA ETAPA – LEALDADE DO CONSUMIDOR 

Após a primeira etapa, que consistiu na separação dos grupos de respondentes entre 

aqueles que têm vínculos de relacionamento com uma marca e a acompanham pela internet 

(GSeg) e os que igualmente possuem vínculos de relacionamento com uma marca, mas não a 

acompanham em meios digitais (GInt), a análise dos dados segue para sua segunda etapa. 

Nesta, serão calculados, através da Modelagem de Equações Estruturais, a propensão à 

lealdade por parte de cada grupo de respondentes. O objetivo é verificar se há substancial 

diferença no nível de lealdade entre membros dos dois grupos. Por fim, cada escore de 

lealdade será adicionado a cada respondente, possibilitando assim o estudo mais detalhado 

sobre a influência dos meios digitais no relacionamento. 

 

7.3.1. Análise univariada dos dados 

A seguir, alguns dados descritivos serão apresentados e explorados. Através deles pode-

se visualizar um panorama geral das variáveis e das escalas que estas contêm. Serão 

apresentadas, inicialmente, as variáveis ligadas ao modelo “Qualidade do Relacionamento”, 

proposto por Hennig-Thurau e Klee (1997), discutido no capítulo X, e que foi escolhido como 

modelo de análise para o presente estudo. As escalas a serem exploradas agora são das 

variáveis “Lealdade”, “Satisfação”, “Qualidade Percebida”, “Confiança” e 

“Comprometimento”.  
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O quadro 15 apresenta as medidas descritivas da variável Lealdade do Consumidor: 

 

Quadro 15 – Medidas descritivas – Lealdade do Consumidor 

Código Variável N Média 
Desvio-

Padrão 
L1 Eu sempre recomendo esta marca 511 5,922 1,38901 

L2 
Faço questão de falar bem desta marca 

para as pessoas 
511 6,0450 1,32840 

L3 
Eu planejo comprar em breve algum 

produto/serviço desta marca 
511 5,9765 1,52091 

L4 
Encorajo sempre amigos/parentes a 

comprar produtos/serviços desta marca 
511 5,8121 1,44029 

L5 
Comprarei desta marca, mesmo que o 

preço dela seja mais alto que os 

concorrentes 
511 4,7769 2,13126 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os quadros 16 e 17 apresentam as medidas estatísticas descritivas das variáveis 

preditoras imediatas da lealdade: Lealdade Atitudinal e Lealdade Comportamental, 

respectivamente: 

 

Quadro 16 – Medidas descritivas – Lealdade Atitudinal 

Código Variável N Média 
Desvio-

Padrão 
La1 Eu me sinto muito ligado a esta marca 511 5,4697 1,49331 

La2 
Eu tenho uma atitude positiva ante esta 

marca 
511 6,1429 1,21959 

La3 
Eu sempre considerarei esta marca como 

minha primeira preferência 
511 5,5421 1,71089 

La4 
Eu sempre me sinto muito feliz por 

comprar/usar produtos desta marca 
511 6,2290 1,24161 

La5 
Eu prefiro esta marca do que qualquer 

outra concorrente 
511 5,4932 1,78541 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Quadro 17 – Medidas descritivas – Lealdade Comportamental 

Código Variável N Média 
Desvio-

Padrão 

Lc1 
Eu compro frequentemente 

produtos/serviços desta marca 
511 5,4932 1,68833 

Lc2 
Quando compro produtos/serviços deste 

setor, só compro desta marca 
511 4,9159 1,84783 

Lc3 
A última vez que comprei 

produtos/serviços deste setor, comprei 

desta marca 
511 5,7554 1,88826 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em seguida, apresentam-se as medidas descritivas dos indicadores do construto 

Satisfação. 

 

Quadro 18 – Medidas descritivas – Satisfação 

Código Variável N Média 
Desvio-

Padrão 

Sat1 
No geral, estou satisfeito com os 

produtos/serviços da marca 
511 6,4305 0,97948 

Sat2 
Tudo que espero de um produto/serviço 

deste setor, a marca oferece 
511 5,9648 1,32203 

Sat3 
Minhas expectativas com esta marca 

estão plenamente satisfeitas 
511 6,0626 1,23193 

Sat4 
Os produtos/serviços desta marca têm 

um preço justo pelo que oferece 
511 5,2701 1,68891 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O quadro 19 apresentam as medidas descritivas do construto Qualidade Percebida: 

 

Quadro 19 – Medidas descritivas – Qualidade Percebida 

Código Variável N Média 
Desvio-

Padrão 

Qp11 
Os produtos/serviços desta marca são de 

ótima qualidade 
511 6,4521 1,04466 

Qp12 
Os produtos/serviços desta marca são de 

melhor qualidade que qualquer um do 

mercado 

511 5,2270 1,77547 

Qp13 
Os produtos/serviços desta marca são 

confiáveis e seguros 
511 6,3170 1,11377 

Qp14 
Os produtos/serviços desta marca tem 

design superior 
511 5,5714 1,71564 

Qp21 
Sinto-me valorizado quando uso 

produtos/serviços desta marca 
511 5,5519 1,59802 

Qp22 
Esta marca entrega muito mais do que as 

outras 
511 5,2505 1,69771 

Qp23 
Os produtos/serviços desta marca 

são mais valiosos do que os de outras 

marcas 

511 5,0098 1,83482 

Qp24 
Estou certo que meu dinheiro foi bem 

gasto com produtos/serviços desta marca 
511 6,0294 1,40905 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As medidas descritivas relativas ao construto Confiança são apresentadas no quadro 20, 

a seguir: 
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Quadro 20 – Medidas descritivas – Confiança  

Código Variável N Média 
Desvio-

Padrão 

Cc1 
Os produtos/serviços desta marca são 

eficientes 
511 6,3229 1,08440 

Cc2 
A marca sempre resolve os problemas 

que tenho com seus produtos/serviços 
511 5,4149 2,03308 

Cc3 A marca é responsiva (rápida) 511 5,4697 1,96702 

Cc4 
O pessoal que representa a marca (ex.: 

vendedores) são eficientes 
511 5,5127 1,83734 

Cb1 A marca respeita muito o consumidor 511 5,7847 1,64396 

Cb2 
A marca sempre se preocupa com os 

interesses do consumidor 
511 5,6223 1,79329 

Cb3 
A marca sempre age como se o 

consumidor está sempre certo 
511 4,9472 2,13449 

Cb4 
A marca demonstra integridade em todas 

as suas ações 
511 5,5049 1,89620 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O quadro 21 apresenta as medidas descritivas relacionadas às dimensões do Quesito 

Comprometimento: 

 

Quadro 21 – Medidas descritivas – Comprometimento  

Código Variável N Média 
Desvio-

Padrão 
Ca1 Eu me identifico muito com esta marca 511 5,9922 1,37909 

Ca2 
Eu me sinto emocionalmente ligado com 

esta marca 
511 4,9511 1,94824 

Ca3 
Ao ser consumidor desta marca, me 

sinto parte de um grupo especial 
511 4,7710 2,03027 

Ca4 Esta marca significa muito pra mim 511 4,7926 1,89427 

Cc1 
É muito difícil pra eu mudar para outra 

marca* 
511 4,8376 2,11508 

Cc2 
Se eu mudar de marca, vai ser muito 

custoso para mim* 
511 4,2681 2,12375 

Cc3 
Atualmente, eu consumo produtos desta 

marca porque não tenho como escolher 

outra* 
511 2,7319 2,07424 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

7.3.2. Análise Multivariada dos Dados 

Como pressuposto fundamental deste estudo, acredita-se que os usuários que seguem e 

acompanham as marcas pela internet possuem um nível de lealdade mais alto do que aqueles 
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que não possuem este comportamento. Para tanto, será calculado o nível de lealdade de cada 

grupo de seguidores, a saber: GSeg e GInt.  

O modelo teórico utilizado para a estimativa do nível de lealdade dos respondentes e 

dos grupos aos quais pertencem (GSeg e GInt), é o “Qualidade do Relacionamento”, como 

proposto por Hennig-Thurau e Klee (1997) e utilizado por diversos outros pesquisadores do 

tema do Relacionamento e Lealdade do Consumidor. Os construtos utilizados são: 

“Satisfação”, “Qualidade Percebida”, “Confiança”, “Comprometimento” e “Lealdade do 

Consumidor”. Este último construto, como colocado na teoria, é constituído de uma dimensão 

Atitudinal, mais voltada ao vínculo emocional e de senso de pertencimento, e por uma 

dimensão Comportamental, ligada ao comportamento de recompra por parte do consumidor. 

Considerando estas duas dimensões, o modelo abordou-as de forma separada, atuando como 

variáveis endógenas predecessoras da Lealdade do Consumidor (GREMLER E BROWN, 

1996; OLIVER, 1999; TAYLOR, CELUCH E GOODWIN, 2004).  

Nesta segunda etapa, portanto, serão verificados os níveis de lealdade dos dois grupos 

de respondentes, GSeg e GInt. Dando início à análise, verificar-se-á a lealdade dos membros 

do grupo GSeg. A figura 7 apresenta o modelo teórico, bem como os indicadores propostos:
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Figura 7 – Modelo Teórico utilizado na segunda etapa da pesquisa e seus indicadores. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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7.3.3. Lealdade do Consumidor – Grupo de Seguidores (GSeg) 

O grupo de seguidores, GSeg, é composto por 364 indivíduos que efetivamente seguem 

as marcas que admiram e se relacionam em alguma plataforma digital. O primeiro passo para 

a avaliação do nível de lealdade de seus membros e, consequentemente, estimação do seu 

relacionamento com as marcas, é a aplicação do modelo apresentado na figura 7, através da 

técnica da Modelagem de Equações Estruturais. No quadro 22, os coeficientes de regressão do 

modelo são apresentados: 

 
Quadro 22 – Coeficientes de caminho entre as variáveis – GSeg 

 Comprome- 

timento 

Confian-

ça 

Lealdade 

atitudinal 

Lealdade 

comportam. 

Lealdade 

consumi-

dor 

Qualidade 

percebida 

Satisfação 

Comprometi-

mento 

  0,408 0,466 0,374*   

Confiança 0,090  0,421 0,242 0,315*   

Lealdade 

Atitudinal 

    0,577   

Lealdade 

comporta-

mental 

    0,297   

Lealdade do 

consumidor 

       

Qualidade 

percebida 

0,738 0,767 0,596* 0,498* 0,492*   

Satisfação 0,593* 0,616* 0,479* 0,400* 0,395* 0,804  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Todos os coeficientes tiveram uma p-valor menor que 0,05, o que pode ser considerado 

estatisticamente significante e, portanto, relações aceitas para o presente estudo. Destacam-se 

o impacto da variável “Qualidade Percebida” nas variáveis “Comprometimento”, que é tido 

como um dos passos fundamentais para o alcance pleno da Lealdade, e “Confiança” do 

consumidor. Os aspectos atitudinais tiveram um impacto bem maior sobre o nível de Lealdade 

do que os comportamentais, corroborando o que se encontra na literatura (DICK; BASU, 

1994; BENNETT; RUNDLE-THIELE, 2002; KUMAR, 2007). Os itens em vermelho 

mostram que alguns construtos tiveram também efeitos positivos indiretos em outros 

construtos. Exemplo dos construtos “Satisfação” e “Qualidade Percebida, que eram construtos 

iniciais do modelo e impactaram positivamente vários outros construtos. O resultado final da 

aplicação do modelo aos membros do GSeg mostra um coeficiente de determinação (R²) em 

0,652. Ou seja, a lealdade indicada pelos respondentes tem 65,2% de sua explicação dada 

pelos construtos e indicadores do modelo utilizado, de forma ajustada. A figura 8 apresenta o 

desenho do modelo para Gseg, com os coeficientes dos construtos e de seus indicadores: 
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Figura 8 – Resultado do Modelo Ajustado – Grupo de Seguidores (Gseg) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O índice R² ajustado da Lealdade, 0,652, pode ser considerado alto. Contudo é 

necessário apresentar índices para verificar se alguns fatores comuns à estatística multivariada 

não estão incidindo no resultado e o prejudicando. O primeiro deles é a existência da 

colinearidade do modelo, que pode ser verificada pelo teste VIF, que deve apresentar um 

score acima de 1,000 para ser aceitável (MALHOTRA, 2012; TABACHNICK; FIDELL, 

2012). No modelo atual, todas as relações não apresentaram colinearidade, o que é muito 

positivo.  

Outros itens a serem verificados são os de ajuste do modelo. Todas as medidas tiveram 

resultados satisfatórios, com exceção do rms_Theta, que ficou um pouco acima do ideal, que é 

0,12. Isto demonstra certa quantidade de resíduos correlacionados no modelo. Contudo, como 

é um modelo reflexivo, se aceita este valor como válido (HENSELER et al., 2014). O quadro 

23 os apresenta: 

 

Quadro 23 – Medidas de ajuste do modelo - GSeg 
 Medidas Valores 

SRMR 0,079 

d_ULS 5,078 (p = 0,000) 

d_G 2,167 (p = 0,000) 

Qui-Quadrado 3.624, 972 

NFI 0,685 

rms Tetha 0,134 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Portanto, se aceita o valor do coeficiente R² segundo o apresentado no cálculo de 

Equações Estruturais realizado no modelo apresentado. Pode-se afirmar que o índice de 

lealdade dos membros do GSeg é alto. A seguir, verificar-se-á o índice de lealdade do 

consumidor dos membros do GInt. 

 

7.3.4. Lealdade do Consumidor – Grupo de Inertes (GInt) 

O grupo denominado Inertes, ou GInt, é composto por aqueles que se consideram 

ligados à marcas, mas não acompanham esta marca através de ferramentas ou plataformas 

digitais, como redes sociais, por exemplo. Através da Modelagem de Equações estruturais, 

verificou-se a posição dos 147 representantes deste grupo ante a Lealdade, a título de 

comparação com os membros do GSeg. No quadro 24, os coeficientes de regressão são 

apresentados: 
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Quadro 24 – Coeficientes de caminho entre as variáveis – GInt 
 Comprome-

timento 

Confiança Lealdade 

atitudinal 

Lealdade 

comportam. 

Lealdade 

consumidor 

Qualidade 

percebida 

Satisfação 

Comprometimen-

to 

  0,592 0,463 0,395*   

Confiança 0,152  0,173 0,181 0,125*   

Lealdade 

Atitudinal 

    0,491   

Lealdade 

comportamental 

    0,225   

Lealdade do 

consumidor 

       

Qualidade 

percebida 

0,646 0,535 0,427* 0,358* 0,290*   

Satisfação 0,367* 0,304* 0,242* 0,204* 0,165* 0,598  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim como no modelo do GSeg, os coeficientes também apresentaram um p-valor 

menor que 0,05, sendo, portanto, significantes. Mais uma vez, de forma idêntica ao modelo do 

grupo anterior, o impacto da variável “Qualidade Percebida” nas variáveis 

“Comprometimento” e “Confiança” foi relevante, bem como o da variável 

“Comprometimento” nos predecessores da Lealdade e na própria Lealdade. Também foi vista 

a influência indireta de diversas variáveis nos resultados finais da Lealdade do Consumidor 

(os números estão destacados no quadro 23).  

O resultado do coeficiente de determinação (ajustado) para o GInt foi estimado em R² = 

0,405. Ou seja: a Lealdade do Consumidor do GInt é apenas 40,5% explicada pelo modelo 

apresentado. O modelo passou no teste de colinearidade VIF. Sobre o ajustamento do modelo, 

todos os valores foram satisfatórios, assim como o GSeg, o que indica a validação do modelo.  

Os índices de ajustamento do modelo estão no quadro 25, a seguir: 

 

Quadro 25 – Medidas de ajuste do modelo - GInt 
 Medidas Valores 

SRMR 0,098 

d_ULS 7,906 (p = 0,002) 

d_G 3,065 (p = 0,000) 

Qui-Quadrado 1.787,578 

NFI 0,572 

rms Tetha 0,119 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A figura 9 apresenta o desenho do modelo para GInt, com os coeficientes dos construtos 

e de seus indicadores: 
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Figura 9 – Resultado do Modelo Ajustado – Grupo de Inertes (GInt) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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7.3.5. Comparando os grupos  

Ao compararmos os dois grupos, é perceptível que um grupo tem um resultado muito 

mais forte que o outro grupo. A figura 10 apresenta os scores R² dos grupos apresentados 

nesta pesquisa
4
. 

 

Figura 10 – Comparativo do coeficiente R² ajustado - Grupos de Respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme é visto na Figura 10, o modelo completo, no qual os respondentes 

pertencentes aos dois grupos estão unidos, alcançou um R² ajustado de 0,450. O número 

expressivo alcançado por GSeg (R² = 0,652) na rodagem do modelo indica que tal grupo 

demonstra um índice de lealdade realmente elevado. Por outro lado, GInt teve um score 

importante para consideração de lealdade (R² = 0,405), mas bem abaixo do que o seu grupo 

antagônico. 

Com este cenário, pode-se afirmar que o GSeg, grupo de respondentes que dizia possuir 

um forte vínculo com uma marca preferida e seguia esta marca na internet por alguma 

plataforma digital, possui um nível de Lealdade do Consumidor mais alto que os integrantes 

do GInt, aqueles que também tem forte vínculos com marcas, mas não as seguem na internet. 

Isto pode indicar que os usuários que pertencem ao GSeg se mostram mais leais do que os 

respondentes pertencentes ao GInt.  

                                                 
4
 Dados das Modelagens de Equações Estruturais realizadas, tanto com os respondentes de GSeg quanto de GInt 

estão disponíveis nos Apêndices 2 e 3 desta tese. 
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De fato, tal cenário permite inferir que, se o consumidor que é leal a uma marca 

acompanhar esta mesma marca por alguma plataforma digital, como, por exemplo, o site da 

marca, perfis em redes sociais, aplicativos mobile, entre outros, há uma propensão que este 

consumidor tenha um nível de lealdade maior do que aqueles que não seguem as marcas em 

nenhuma plataforma. Ou seja, é possível inferir que o aumento do contato do consumidor leal 

à marca com os perfis e estruturas das marcas em plataformas digitais pode incrementar ainda 

mais a lealdade deste consumidor para com esta marca. 

Para confirmar que o nível de lealdade recebe incremento da participação como 

seguidor nas plataformas de interação digital, foi calculado uma correlação entre o índice final 

de lealdade e uma escala que indicava a seguinte assertiva ao respondente: “Seguir esta marca 

na internet é muito importante para mim”. Esta assertiva se encontrava na última etapa do 

instrumento de coleta de dados, que versava sobre o relacionamento do usuário com a marca 

na internet, a ser analisados mais profundamente na próxima etapa deste capítulo. Tal escala 

alcançou um índice Alpha de Cronbach de 0,872, provando sua confiabilidade.
5
 

A correlação de Pearson entre os dois itens gerou um score de 0,441, com significância 

(p-valor) de 0,006. Ou seja, o índice comprova que há uma correlação positiva entre os dois 

itens, indicando uma tendência de correlação moderada, de que quanto mais alta a percepção 

de que acompanhar a marca na internet, a lealdade se intensifica. 

Assim, os resultados apresentados nesta seção indicam a confirmação da Hipótese 1 

deste trabalho, que pressupunha que os consumidores que tem fortes vínculos relacionais a 

uma marca e acompanham com frequência esta marca por interfaces digitais baseadas em 

interação no ciberespaço tem um nível de Lealdade maior do que aqueles que não 

acompanham. Com este cenário, abre-se o espaço para a busca por um melhor entendimento 

dos aspectos que levam à internet a influenciar o desenvolvimento de relacionamentos.  

 

 

  

                                                 
5
 Somente considerando os membros do Grupo de Seguidores (GSeg). 
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7.4. ANÁLISE DOS DADOS – TERCEIRA ETAPA – RELACIONAMENTO E INTERNET 

A terceira e última etapa deste trabalho pretende responder o problema de pesquisa do 

mesmo: como se processa o marketing de relacionamento em um contexto de cibercultura. 

Após separar os respondentes entre aqueles que são de fato seguidores das marcas pela 

internet e os que não são (primeira etapa) e verificar que os primeiros (GSeg) têm níveis de 

lealdade mais altos do que os últimos (GInt) (segunda etapa), é mister a influência da internet, 

suas plataformas e ferramentas no relacionamento e lealdade do consumidor com uma marca. 

A análise, apresentada a seguir, considerará apenas os membros de GSeg. 

 

7.4.1. Análise univariada dos dados 

Algumas escalas foram apresentadas no instrumento de coleta de dados com o objetivo 

de mensuração do relacionamento do respondente com sua marca preferida, tendo a internet 

como plataforma para este relacionamento. As questões foram divididas em três grupos: a) o 

Consumidor Digital; b) A marca e seus consumidores na internet; c) O respondente e o seu 

uso das plataformas digitais da marca. Serão analisados cada um dos itens de forma 

descritiva, em cada um dos grupos de questões. 

O primeiro grupo, que versava sobre o perfil de consumo digital do respondente, 

continha três questões. A primeira inquiria o respondente sobre ele já ter feito compras pela 

internet. No total, 94,3% disseram já ter comprado na internet. A segunda questão foi 

respondida apenas com este grupo e perguntava com que frequência faz compras pela 

internet. 69,2% indicavam fazer esporadicamente as compras; em segundo lugar, estavam os 

que alegaram fazer compras todo mês, com 23,3%. Os que fazem compras a cada 15 dias 

eram 5,6% e, por fim, os que compravam toda semana foram apenas 1,9%. Sobre o tipo de 

sites em que fazem mais compras, a figura 11 apresenta os resultados: 
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Figura 11 – Preferência de local para Compra na Internet 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O segundo grupo de questões apresenta informações sobre as percepções dos 

respondentes sobre o comportamento relacional da marca na internet. A seguir, o quadro 26 

apresenta as escalas, médias e desvios-padrão deste grupo de questões:  

 

Quadro 26 – Medidas descritivas do comportamento da marca na internet 

  N Média Desvio-Padrão 

CMP1 
A marca gosta muito de conversar 

com seus seguidores na internet 
364 4,5769 1,62864 

CMP2 
A comunidade de seguidores da 

marca na internet é muito ativa 
364 5,1566 1,51036 

CMP3 
Estou muito satisfeito com o que a 

marca faz na internet 
364 5,3324 1,35734 

CMP4 
O site da marca é muito atrativo e 

agradável 
364 5,6978 1,41495 

CMP5 
As mídias sociais da marca são muito 

atrativas 
364 5,4560 1,46614 

CMP6 
A marca responde muito rápido na 

internet 
364 5,1291 1,46298 

CMP7 
A marca entrega informações 

confiáveis na internet 
364 5,7802 1,40681 

CMP8 
O site e as mídias sociais da marca 

são lugares seguros 
364 5,8022 1,34201 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Por fim, o terceiro grupo de questões, que versa sobre o uso pelo respondente nas redes 

sociais, apresenta dois subgrupos de questões. Primeiramente, as questões indicam as 

características de tal uso. A questão inicial indica a frequência de acompanhamento pelo 

respondente do site da marca que ele diz ter um vínculo. Mais de 70% dos entrevistados 

afirmam ter contato com o site oficial da marca (divididos entre os que acompanham 

periodicamente e esporadicamente). Por outro lado, 5,2% nunca acessaram o site da empresa. 

A figura 12 apresenta tais resultados. 

 

Figura 12 – Frequência de acompanhamento do site oficial da marca 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A outra questão, dicotômica, pergunta aos respondentes se eles seguem a marca em 

alguma mídia social. Dos respondentes pertencentes ao GSeg, 73,4% dizem seguir algum 

perfil da marca em alguma mídia social. A figura 13 apresenta as mídias mais utilizadas: 
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Figura 13 – Mídias Sociais mais utilizadas para acompanhamento das marcas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ainda nesta fase da pesquisa, algumas escalas foram utilizadas para a mensuração do 

impacto das ferramentas online no relacionamento dos respondentes com a marca. Diferente 

das outras medidas decidiu-se reduzir a amostra para apenas aqueles que, efetivamente, 

seguem a marca na internet, utilizando-se das mídias sociais para acompanhar a marca. Este 

número (N) foi de 292 respondentes. Abaixo os dados descritivos destas escalas, apresentados 

no quadro 27: 

 
Quadro 27 – Medidas descritivas - Relacionamento com as marcas via ferramentas online 

 
 

 N Média 
Desvio-

Padrão 

REL1 
Seguir esta marca na internet é muito importante 

para mim 
292 4,5240 1,62864 

REL2 
Acompanhar as marcas nas mídias sociais me faz 

gostar ainda mais dela 
292 5,0582 1,60969 

REL3 
Me sinto mais ligado à marca depois que passei a 

segui-la nas mídias sociais 
292 4,8048 1,77407 

REL4 

Se esta marca não estivesse na internet, 

provavelmente meu vínculo com ela não seria tão 

grande 

292 4,3562 2,10298 

REL5 
Independente de vender algo na internet, considero 

importante a marca ter presença na internet 
292 6,1507 1,21187 

REL6 
Se alguém fala mal da marca nas mídias sociais, eu 

defendo 
292 3,9349 1,97211 

REL7 Gosto de falar bem da marca na internet 292 4,7021 1,84919 

REL8 Gosto de recomendar a marca na internet 292 4,8014 1,84864 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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7.4.2. Análise Multivariada dos Dados 

7.4.2.1. Identificação de Fatores – Análise Fatorial 

Após a identificação descritiva dos dados, passa-se a análise multivariada. Dentro do 

roteiro proposto para a pesquisa, as escalas apresentadas na seção anterior do serão analisadas 

na busca de identificar fatores que possam auxiliar na explicação do fenômeno do 

relacionamento com as marcas em um ambiente de cibercultura. Para tanto, foi escolhida a 

Análise Fatorial que, para Malhotra (2014), é ideal para identificar um conjunto menor de 

variáveis dentro de um grupo maior, sendo que estas se destacarão para uma análise 

multivariada posterior, que é um dos procedimentos escolhidos no presente estudo. 

Antes de se iniciar os procedimentos para a análise fatorial, visualizou-se a 

confiabilidade das escalas, via Alpha de Cronbach. Todos os itens apresentaram 

confiabilidade dentro do proposto, tendo as 16 escalas, conjuntamente, apresentado um score 

de 0,921. Ou seja, as escalas apresentam considerável confiabilidade, com exceção do item 

REL5, “Independente de vender algo na internet, considero importante a marca ter presença 

na internet”. Tal indicador apresentou uma estimativa Alpha de 0,544, que para Hair et al. 

(2014) e Malhotra (2014) não apresenta confiabilidade e, por isso, foi retirada do cálculo final 

da análise fatorial.  

Em seguida, apresentou-se a correlação das escalas que, segundo Latif (1994), é 

importante para a verificação da adequação da aplicação da análise fatorial, utilizando-se para 

isso do grau da associação entre os indicadores escalares. A matriz de correlação (que está 

disposta de forma completa no Apêndice 4) apresentou dados positivos para a correlação entre 

os indicadores, indicando, portanto, a adequação da análise fatorial exploratória.  

Contudo, os indicadores ainda necessitam ser testados para que seja verificada a real 

identificação de correlação entre os itens. Para tanto, utilizaram-se o Teste de Esfericidade de 

Bartlett e a medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), ambos importantes para a identificação da 

correlação entre os itens (TABACHNICK; FIDELL, 2012; MALHOTRA, 2014).  Para o 

autor, o primeiro teste necessita apresentar uma significância (p-valor) menor que 0,05. Já a 

KMO precisa apresentar um índice maior que 0,5. No presente estudo, o Teste de Esfericidade 

de Bartlett apresentou uma estatística qui-quadrado 2487,552 (120 graus de liberdade), com 

uma significância de 0,000. Além disso, a medida KMO foi de 0,883. Tal cenário indica que, 

para a matriz de correlação apresentada, a análise fatorial é uma técnica apropriada de análise 

(MALHOTRA, 2012). 
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O método utilizado para a presente análise fatorial é o da Máxima Verossimilhança. Tal 

método foi escolhido pela sua maior adequação a dados normalmente distribuídos 

(TABACHNICK; FIDELL, 2012), o que é o caso deste estudo, conforme visualizados nos 

quadros 25e 26. Observando a variância dos dados do presente estudo através dos autovalores, 

quatro fatores explicaram 68,51% da variância, o que levou a escolha deste número de fatores. 

O procedimento da escolha prévia de fatores é um dos pontos primordiais da análise fatorial 

via método da Máxima Verossimilhança (TABACHNICK; FIDELL, 2012). A tabela da 

variância total explicada se encontra no Apêndice 5. O teste Goodness-of-Fit, que serve para 

verificar o ajustamento ótimo do modelo fatorial gerado e é intensamente utilizado para a 

aceitação de modelos estatísticos multivariados que utilizam o método da Máxima 

Verossimilhança (TABACHNICK; FIDELL, 2012), apresentou uma estatística qui-quadrado 

de 139,869 (62 graus de liberdade), com uma significância = 0,000. Isto indica que o modelo 

está bem ajustado e apto a demonstrar os fatores encontrados. 

Para melhor identificação e posicionamento dos fatores encontrados no estudo, optou-se 

por fazer uma rotação dos fatores. O objetivo deste procedimento é interpretar melhor os 

fatores identificados na análise fatorial. Para tanto, optou-se pela rotação Varimax com 

normalização Kaiser, tida por Malhotra (2014) como o método de rotação de fatores mais 

comumente utilizado. Tabachnick e Fidell (2012) aprovam o uso da rotação Varimax quando 

se utiliza o método de Máxima Verossimilhança na aplicação da análise fatorial. Com isso, os 

resultados identificados dos fatores foram calculados e as maiores cargas fatoriais estão 

apresentadas no quadro 28. 

 

Quadro 28 – Matriz de Fatores de Relacionamento Online 

Código Indicador 
Fatores 

1 2 3 4 

CMP1 
A marca gosta muito de conversar com seus seguidores na 

internet 
0,604 

   

CMP2 A comunidade de seguidores da marca na internet é muito ativa 0,632 
   

CMP3 Estou muito satisfeito com o que a marca faz na internet 0,714 
   

CMP4 O site da marca é muito atrativo e agradável 0,625 
   

CMP5 As mídias sociais da marca são muito atrativas 0,656 
   

REL1 
Seguir esta marca nas mídias sociais é muito importante para 

mim  
0,685 

  

REL2 
Acompanhar as marcas nas mídias sociais me faz gostar ainda 

mais dela  
0,717 

  

REL3 
Me sinto mais ligado à marca depois que passei a segui-la nas 

mídias sociais  
0,891 

  

REL4 
Se a marca não estivesse na internet, meu vínculo com ela seria 

menor  
0,594 
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REL6 Se alguém fala mal da marca nas mídias sociais, eu defendo 
  

0,742 
 

REL7 Gosto de falar bem da marca na internet 
  

0,919 
 

REL8 Gosto de recomendar a marca na internet 
  

0,838 
 

CMP6 A marca responde muito rápido na internet 
   

0,632 

CMP7 A marca entrega informações confiáveis na internet 
   

0,543 

CMP8 O site e as mídias sociais da marca são lugares seguros 
   

0,702 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os quatro fatores encontrados concentraram indicadores que, originalmente, pertenciam 

aos mesmos grupos de questões no instrumento de coleta. O primeiro fator contemplou os 

cinco primeiros itens do grupo de questões que versavam sobre a percepção dos consumidores 

sobre o perfil relacional da marca. Os itens falam de aspectos como atividade com seguidores 

da marca (CMP1 e CMP2) e a atratividade das atividades da marca na internet (CMP3, CMP4 

e CMP5). Pode-se, então, chamar este fator de “Centralidade no Usuário”. Este fator, 

portanto, corrobora com aspectos importantes da relação entre cibercultura e o marketing de 

relacionamento, como a busca pelo consumidor de uma personalização da comunicação e da 

experiência com sua marca pela internet (CONSTANTINIDES E FOUNTAIN, 2008; 

MATHWICK; WIERTZ; DE RUYTER, 2008; VAZ, 2011). 

O segundo fator reuniu quatro indicadores voltados à importância dada pelo usuário 

para o relacionamento com a marca via mídias sociais. O conteúdo destes indicadores (REL1, 

REL2, REL3 e REL4) demonstra certo nível de conjunção com o conteúdo proposto por 

diversos autores na construção da variável “Comprometimento”, dentro de seu contexto 

afetivo (FULLERTON, 2003). Ou seja, indicam que há possível ligação emocional do 

consumidor da marca com a presença da mesma na internet. Assim sendo, este fator será 

chamado de “Sociabilidade”. 

O terceiro fator também contemplou indicadores de relacionamento com a marca via 

mídias sociais. No entanto, a diferença de tais indicadores (REL6, REL7 e REL8) para os 

indicadores do segundo fator, apresentado anteriormente, é a concentração em temas voltados 

à defesa e recomendação da marca. A recomendação é um indicador forte da vontade da 

tendência de um consumidor em ser leal a uma marca e ter um vínculo afetivo com a mesma, 

além do senso de pertencimento (HENNIG-THURAU; GWINNER; GREMLER, 2002; 

SHUV-AMI, 2012). Portanto, tal fator será chamado de “Advocacia”. 

Por fim, o quarto e último fator apresentou três escalas que pertenciam ao prévio grupo 

que versava sobre a percepção dos consumidores sobre o perfil relacional da marca, assim 
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como os indicadores do primeiro fator. Diferente deste, no entanto, os três indicadores 

(CMP6, CMP7 e CMP8) falam sobre rapidez e confiabilidade da atuação da marca e dos 

contatos da mesma para com o seu público na internet. Por isso, este fator será chamado de 

“Responsividade”. O quadro 29 apresenta os fatores indicados pelo presente estudo como 

possíveis impactantes dos relacionamentos de usuários com as marcas utilizando-se da 

internet: 

 

Quadro 29 – Fatores impactantes do relacionamento de usuários com marcas na internet 
Fator Influenciador Indicadores 

Centralidade no Usuário 

A marca gosta muito de conversar com seus seguidores na internet 

A comunidade de seguidores da marca na internet é muito ativa 

Estou muito satisfeito com o que a marca faz na internet 

O site da marca é muito atrativo e agradável 

As mídias sociais da marca são muito atrativas 

Sociabilidade 

Seguir esta marca nas mídias sociais é muito importante para mim 

Acompanhar as marcas nas mídias sociais me faz gostar ainda mais 

dela 

Me sinto mais ligado à marca depois que passei a segui-la nas 

mídias sociais 

Se a marca não estivesse na internet, meu vínculo com ela seria 

menor 

Advocacia 

Se alguém fala mal da marca nas mídias sociais, eu defendo 

Gosto de falar bem da marca na internet 

Gosto de recomendar a marca na internet 

Responsividade  

A marca responde muito rápido na internet 

A marca entrega informações confiáveis na internet 

O site e as mídias sociais da marca são lugares seguros 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

7.4.2.2. Relação entre os Fatores e Lealdade – Análise  

Nesta fase final da última etapa da análise, buscou-se entender a relação dos fatores 

descobertos na seção anterior com a Lealdade do Consumidor. Este entendimento será 

essencial para responder o problema de pesquisa desta tese. 

Assim como na segunda etapa desta pesquisa, utilizou-se a Modelagem de Equações 

Estruturais para verificar o nível de influência dos quatro fatores na Lealdade do Consumidor 

dos 364 respondentes pertencentes ao ‘GSeg’, a saber: Centralidade no Usuário; 

Sociabilidade; Advocacia; e Responsividade. O modelo, com os fatores e seus respectivos 

indicadores é apresentado na figura 14: 
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Figura 14 – Modelo – Fatores e Lealdade do Consumidor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No quadro 30, os coeficientes de regressão do modelo são apresentados, sendo que 

todos eles alcançaram p-valor menor que 0,05, portanto significantes e aceitáveis: 

 

Quadro 30 – Coeficientes de caminho entre as variáveis – Relação entre Fatores Encontrados e a 

Lealdade do Consumidor 

 Lealdade do 

Consumidor 

Advocacia 0,273 

Centralidade no Usuário 0,125 

Responsividade 0,222 

Sociabilidade -0,117 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dos quatro fatores, três tiveram uma relação positiva com a Lealdade dos participantes 

do GSeg. Foram eles, por ordem de impacto: Advocacia, Responsividade e Centralidade no 

Usuário. O coeficiente do fator Sociabilidade teve impacto negativo. O coeficiente de 

determinação (R²) foi de 0,213. Ou seja, os aspectos indicados nesta pesquisa para descrever a 

relação marca e usuário através da internet explicam 21,3% da lealdade do mesmo, de forma 
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ajustada. A figura 15 apresenta o resultado da Modelagem de Equações Estruturais e seus 

indicadores. 

 

Figura 15 – Resultado do Modelo Ajustado – Fatores e Lealdade do Consumidor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O modelo também passou no teste de colinearidade VIF, o que mostra a consistência 

das correlações do mesmo. Como ajustamento do modelo, os índices apresentados foram 

praticamente todos favoráveis (com exceção do rms_Theta, embora alcançou um índice muito 

próximo do que é recomendado, que é 0,12) , como são apresentados no quadro 31: 
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Quadro 31 – Medidas de ajuste do modelo - Fatores e Lealdade do Consumidor 
 Medidas Valores 

SRMR 0,060 

d_ULS 0,748 (p = 0,000) 

d_G 0,434 (p = 0,000) 

Qui-Quadrado 697,888 

NFI 0,831 

rms Theta 0,158 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados indicam que há impacto positivo relevante dos fatores encontrados e 

indicados como aspectos que são relevantes para o relacionamento comprador-vendedor no 

contexto da cibercultura. Mesmo com o item ‘Sociabilidade’ tendo impacto negativo, o 

resultado da Modelagem de Equações Estruturais indica que há importante influência na 

Lealdade do consumidor. Este resultado aponta para uma confirmação da hipótese dois deste 

estudo, na qual tecnologias de comunicação interativas relacionadas ao ciberespaço usadas 

por marcas (sites e mídias sociais) têm considerável impacto na construção do relacionamento 

com seu público consumidor leal.  

Contudo, o índice R² = 0,213 indica que esta influência não é tão intensa como propõe a 

H2. Isso faz com que haja uma confirmação de H2, porém com certa ressalva.  Isto indica que 

os aspectos ciberculturais já apresentam importante relevância na construção da Lealdade do 

Consumidor, mas os aspectos tradicionais ainda desempenham papel importante em tal 

cenário. 

O quadro 32 apresenta as hipóteses deste estudo, bem como seu status de confirmação: 

 

Quadro 32 – Confirmação das Hipóteses da Pesquisa 

 Hipótese 
Status de 

Confirmação 

H1 

Consumidores que tem fortes vínculos relacionais a uma marca e 

acompanham com frequência esta marca por interfaces digitais 

baseadas em interação no ciberespaço tem um nível de Lealdade maior 

do que aqueles que não acompanham 

Confirmada 

H2 

Tecnologias de Comunicação interativas relacionadas ao ciberespaço 

usadas por marcas (sites e mídias sociais) tem considerável impacto na 

construção do relacionamento com seu público consumidor leal 

Confirmada, em 

parte 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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No próximo capítulo, serão apresentadas discussões sobre os resultados apresentados 

neste capítulo. 
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8. DISCUSSÕES SOBRE OS RESULTADOS DA PESQUISA 

O objetivo e motivação principal deste estudo é melhor compreender como se processa 

o relacionamento comprador-vendedor, conceito central do Marketing de Relacionamento, 

dentro do contexto da cibercultura. Para tanto, uma pesquisa que se utilizou do método 

quantitativo e de exaustiva utilização de técnicas estatísticas multivariadas que, auxiliaram 

num melhor entendimento da problemática citada. Tudo baseado na fundamentação teórica 

apresentada nos capítulos 2 e 3, além do modelo estrutural proposto no capítulo 4. 

Apresentam-se, a seguir, as discussões sobre os resultados definidos no capítulo 7. 

Serão discutidas as inferências relativas as três etapas da pesquisa, além da caracterização da 

amostra, apresentadas nesse mesmo capítulo. 

 

8.1. CENÁRIO COMPORTAMENTAL DOS RESPONDENTES ANTE À 

CIBERCULTURA 

A análise dos resultados apresentados mostra parâmetros interessantes do 

comportamento dos respondentes consumidores desta pesquisa. Em primeiro lugar, considera-

se a idade. A cibercultura e o cibridismo dos usuários (GABRIEL, 2010) está amadurecendo e 

a internet está deixando de ser algo apenas para gerações mais novas. Mesmo com uma 

mediana na casa de 28 anos, o range da maioria dos respondentes está entre 24 e 38 anos. Isso 

é importante para as marcas, pois a presença digital se mostra cada vez mais imprescindível 

para o alcance de um público-alvo mais maduro e mais engajado, status este que corrobora 

Palfrey e Gasser (2011) e Qualmann (2011).  

Além disso, em se falando de Brasil, tem-se um cenário de alta utilização de 

plataformas relacionais digitais. Poucos países no mundo têm usuários tão empolgados com 

mídias sociais e navegação no ciberespaço em geral como o brasileiro. Mais de 65% dos 

respondentes dessa pesquisa são usuários constantes de smartphones e preferem acessar a 

internet por esse meio, o que deságua no outro dado relevante encontrado na pesquisa, 

apresentado no capítulo passado: mais de 70% das atividades preferenciais feitas no 

ciberespaço são essencialmente relacionais: mídias sociais e troca de mensagens. De fato, o 

impacto social que tais mídias apresentam não deve ser desconsiderado (HANNA; ROHM; 

CRITTEDEN, 2011).   

Com a internet apresentando um alto nível de importância para a vida dos respondentes, 

que se posicionaram como usuários muito ativos na internet, unido ao cenário de acesso 
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pervasivo ao ciberespaço (POSLAD, 2011), a interatividade da web 2.0 

(CONSTANTINIDES; FOUNTAIN, 2008) e o encanto pelo acesso às mídias sociais que o 

brasileiro tem, mostra um cenário muito favorável para a utilização e o crescimento do mesmo 

pelas marcas na busca pelo ciberespaço para o aprofundamento do relacionamento com seu 

consumidor.  

Isto é ainda mais factível ao se observar a diversidade dos tipos de marcas que são 

seguidas pela internet pelo público respondente. Se em algum tempo atrás, as marcas mais 

preparadas para a cibercultura eram marcas Pure Players, ou seja, marcas que só existiam na 

internet (BERGAMO; GIULIANI, 2007), hoje todos os tipos de marcas tem algum tipo de 

presença digital e são seguidas pelos seus públicos em suas páginas e perfis. Fabricantes de 

bens de consumo, empresas de comércio, prestadoras de serviço, pure players e até serviços 

governamentais hoje fazem parte do cardápio do público no que tange a seguir pela internet. 

As marcas parecem ter entendido a importância de aproveitar as comunidades virtuais 

existentes dentro de mídias sociais e outras plafatormas e sua presença se tornou imperativa 

(QUALMANN, 2011; SERAJ, 2012). 

 

8.1.1. A questão do engajamento 

Surge aqui um dos temas importantes debatidos dentro deste cenário. Como se conectar 

com o público na internet, dentro de uma perspectiva de Web 2.0, ou seja, de plena 

interatividade e da inversão de vetor do marketing ocasionado pela cibercultura, discutido no 

capítulo 3, na qual o consumidor é a origem das motivações e ações relacionais (DEIGHTON; 

KORNFELD, 2009; GABRIEL, 2010)? Para muitos, a resposta tende a ser a busca por um 

maior engajamento deste consumidor, por meio de ferramentas ciberculturais, como as 

próprias mídias sociais. Sobre engajamento, tem-se o proposto por Sashi (2012): 

Engajamento do consumidor torna os clientes em fãs. As mídias sociais 

permitem que fãs conectem-se e interajam com outros fãs aumentando a 

satisfação mútua e a advocacia. Fãs podem também se conectar e interagir 

com não consumidores, tornando-os em consumidores transacionais e 

lançando um novo ciclo de engajamento com consumidores (SASHI, 2012, 

p. 268). 

 

O engajamento do consumidor bebe da fonte da maturidade do mesmo quanto ao acesso 

à internet e quanto ao desenvolvimento do contexto social e cultural no qual este está 

envolvido. No caso do perfil do consumidor pesquisado verifica-se que há tal maturidade. Os 

consumidores estão dispostos a se relacionarem com suas marcas utilizando-se de meios 
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digitais para tanto. E é inegável que o brasileiro vive em plena simbiose com a cibercultura, 

numa espécie de amostra do que se encontra em todo o mundo ocidental e em parte da Ásia. 

Ou seja, se mostra agora um cenário plausível para que as marcas corram atrás de engajarem 

cada vez mais seus públicos, utilizando-se de plataformas digitais, como é indicado por 

Hollebeek (2011) e Sashi (2012).  

Vale ressaltar, no entanto, que o engajamento não deve ser lido apenas pela lente dos 

números e scores relativos à pesquisa de marketing, conforme Van Doorn et al. (2010). Para 

os autores, engajamento deve ser um comportamento social do indivíduo, encorajado pela 

atuação da marca nas plataformas digitais, que tenha como objetivo básico as recomendações, 

o boca-a-boca positivo e o auxílio a outros consumidores. Ou seja, são comportamentos 

similares aos que a literatura aponta como sendo padrão de consumidores que tem um alto 

nível de comprometimento e, consequentemente, de lealdade do consumidor. De fato, pode-

se, então, inferir que o engajamento do consumidor é também uma forma de apresentar-se o 

consumidor leal, se for considerado o contexto da cibercultura. 

 

8.2. OS GRUPOS DE RESPONDENTES: A CIBERCULTURA INFLUENCIANDO A 

LEALDADE  

Uma das hipóteses da presente tese, a H1, versava sobre a identificação se havia uma 

propensão maior à lealdade por parte daqueles que seguiam com frequência a marca em 

plataformas digitais. Para tanto, o primeiro passo era separar os respondentes em dois grupos, 

que foram denominados GSeg (grupo dos seguidores) e GInt (grupo dos inertes, aqueles que 

não seguiam a marca com frequência ou não a seguiam de jeito nenhum). Em números 

relativos, o GSeg contemplava 70% dos respondentes e o GInt, 30%.  

A informação mais relevante encontrada nesta etapa da pesquisa é de que, de fato, o 

GSeg alcançou um índice de lealdade do consumidor bem superior ao do GInt, confirmando 

fortemente a H1. Isto indica que as organizações que desejam criar vínculos relacionais e 

incrementar a relação comprador-vendedor, em um contexto de cibercultura, devem buscar 

não apenas estar presentes no ciberespaço, mas também fazer com que seu público seja 

frequente seguidor da marca e, assim, seja impactada pelo seu posicionamento relacional 

naquela comunidade virtual ou no seu perfil em mídias sociais. 

Castells (2003) e Kaufman (2012) já indicavam que o ciberespaço baseado em internet 

tinha um efeito intenso no fortalecimento dos laços relacionais entre indivíduos. E o resultado 
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apresentado nesta pesquisa faz com que este cenário transcenda também para o fortalecimento 

de laços comprador-vendedor, ou seja, incremente os vínculos relacionais entre as marcas e 

seu público consumidor.  

O amplo conhecimento dos aspectos comportamentais do público consumidor, ponto 

importante de uma construção de estratégia de Marketing de Relacionamento (GRONROOS, 

2011), também deve se fazer presente quando a abordagem relacional considera a cibercultura 

(GOH; HENG; LIN, 2013). Efetivamente, o acompanhamento do perfil do comportamento do 

consumidor utilizando-se de plataformas digitais, como mídias sociais e comunidades 

virtuais, se demonstra mais prático e eficiente de ser feito (ACKER ET AL, 2011; GOH; 

HENG; LIN, 2013). Isto se dá pelo fato de que o acesso a tais plataformas se dá por 

Tecnologias de Informação e Comunicação, que tem dados facilmente coletáveis e 

armazenáveis, criando um vasto potencial de entendimento do perfil destes consumidores. 

O tratamento desses dados, que vão desde itens quantitativos (números relativos à 

acesso e uso das plataformas) até qualitativos (textos de comentários, recomendações, boca-a-

boca digital, entre outros) exige das marcas um investimento na área de estrutura de 

tecnologia para gerir os mesmos e tirar insights, que é o CRM Social, apresentado no capítulo 

3 desta tese. Ang (2011), Pavicic, Alfirevic e Znidar (2011) e Malthouse et al. (2013) indicam 

que a utilização do CRM Social facilita o entendimento deste perfil de consumidor, 

possibilitando a organização melhorar o engajamento do mesmo e, consequentemente, 

melhorar a gestão do relacionamento em busca da lealdade do mesmo. 

Não era objetivo desta tese analisar a utilização de ferramentas de CRM Social por parte 

das marcas indicadas pelos respondentes. Contudo, é relevante ressaltar que este é um ponto 

importante de investimento e deve ser considerado fortemente pelas organizações que buscam 

engajamento do consumidor e lealdade do mesmo.  

Repetindo, portanto, o apresentado no capítulo anterior, pode-se inferir que o aumento 

do contato do consumidor leal à marca com as plataformas digitais desta mesma marca 

incrementará consideravelmente a lealdade do mesmo. A significante correlação encontrada 

entre o resultado da Modelagem de Equações Estruturais (cálculo da lealdade do consumidor) 

e a importância dada pelos respondentes a seguir a marca na internet, parece não deixar 

dúvidas sobre o significativo e relevante papel dos canais digitais de contato e interação para a 

melhor construção e estabelecimento da lealdade do consumidor.  
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8.2.1. A relevância das mídias sociais 

Dentre estes canais, destacam-se as Mídias Sociais. Se for levado em consideração 

apenas o perfil dos respondentes pertencentes ao GSeg, 48,3% indicam que o que mais fazem 

na internet é acessar Mídias Sociais. E 64,9% destes indicam que este é o lugar onde 

acompanham a marca com maior frequência, sendo que 73,4% dizem seguir algum perfil da 

marca de sua preferência em alguma mídia social. Tais dados suplantam os números totais da 

pesquisa (GSeg + GInt) e mostram que as Mídias Sociais, verdadeiramente, demonstram ter 

um papel ainda mais significativo na construção da lealdade do consumidor, no contexto da 

cibercultura. Este parecer comprova e aprofunda os achados que vários autores vêm 

encontrando em recentes pesquisas de alto impacto em diversas realidades geográficas, 

culturais e de negócios (SASHI, 2012; SERAJ, 2012; BRODIE ET AL., 2013; 

MALTHOUSE ET AL., 2013; LABRECQUE, 2014; LAROCHE; HABIBI; RICHARD, 

2013; MORETTI; TUAN, 2014; HUDSON ET AL., 2015; CLARK; FINE; SCHEUER, 

2016; HUDSON ET AL., 2016; GUMMESSON, 2017).  

Quanto à utilização e preferência de mídias sociais, disparadamente o Facebook é a 

mais utilizada. 84,2% dos respondentes (membros do GSeg que seguem a marca em alguma 

mídia social) indicam que seguem o perfil da marca nesta rede, que segundo Kallas (2017) é a 

rede com maior número de usuários e maior número de acessos no mundo, com cerca de 1,8 

bilhão de usuários ativos. Logo o Facebook se mostra ser a mídia social mais relevante para a 

construção de relacionamentos, muito pela sua capacidade de promover e manter a interação 

com o consumidor, através dos comentários e dos chats, corroborando com achados de 

Bergamo et al. (2016). 

Vale ressaltar que a utilização de CRM Social em mídias sociais, como proposto por 

Malthouse et al. (2013), tem impacto positivo no incremento do engajamento do consumidor 

e, consequentemente, na lealdade do mesmo para com a marca. Os dados encontrados na 

presente pesquisa deixam claro que este é um investimento de recursos e esforços que não 

deve ser relevado. Ou seja: hoje em dia, em um mundo imerso numa realidade cibercultural, o 

desenvolvimento de verdadeiras comunidades de consumidores, baseadas em plataformas de 

mídias sociais devem ser consideradas fortemente em uma estratégia de Marketing de 

Relacionamento. 
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8.3. CONTRIBUIÇÕES DOS FATORES CIBERCULTURAIS AO MARKETING DE 

RELACIONAMENTO 

Na busca pela resposta do problema de pesquisa que guiou o presente estudo, identificar 

a relação entre os aspectos ciberculturais que foram objeto deste estudo e a os resultados do 

Marketing de Relacionamento (no caso, a Lealdade do Consumidor) se tornou premente. Para 

tanto, utilizou-se de uma análise fatorial para redimensionar os indicadores previamente 

estabelecidos na pesquisa.  

Após a análise fatorial, os 15 indicadores foram agrupados em quatro fatores: 

Centralidade do Usuário, Sociabilidade, Advocacia e Responsividade. O presente estudo 

considera que estes quatro fatores são moderadores importantes da construção da abordagem 

relacional do marketing numa perspectiva da cibercultura. A seguir, apresentar-se-ão 

discussões sobre cada um destes fatores moderadores. 

 

8.3.1. Centralidade do Usuário 

A centralidade do usuário foi o primeiro fator encontrado. Reuniu os indicadores que 

tinham em comum entre si termos que enfocavam aspectos relativos ao vínculo 

comportamental do indivíduo com a marca. Obviamente, vínculo comportamental moderado 

por plataformas digitais de comunicação, no caso o site e os perfis em mídias sociais. 

O indicador da satisfação com o que a marca faz na internet foi o mais relevante entre 

os itens avaliados. Foi o de maior carga na análise fatorial, que pode ser explicado por ter das 

médias mais altas entre os respondentes, aliada à menor dispersão de respostas (desvio-padrão 

de 1,35). Como apresentado no capítulo 2, satisfação tem a ver com expectativas atendidas, 

através do princípio do paradigma da desconfirmação (GARBARINO; JOHNSON, 1999; 

MARCHETTI; PRADO, 2001; MATOS; HENIRQUE, 2006). Portanto, é possível perceber 

que o usuário espera que a marca tenha certo tipo de atuação na internet.  

Cho e Park (2001) desenvolveram o primeiro índice de satisfação eletrônica com uma 

marca, o ECUSI, detalhado no capítulo 5. No entanto, o pensamento dos autores focava-se 

apenas na questão do consumo através de meios digitais e, portanto, não contribui para a 

discussão da manutenção de relacionamentos. Tal índice não é factível de ser utilizado em sua 

plenitude atualmente, pois considera apenas de aspectos comportamentais e a ênfase em uma 

internet sem interatividade, a chamada Web 1.0. Portanto, a ênfase da satisfação do usuário na 
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internet, item mais relevante do fator Centralidade do Usuário, tem o foco na interatividade e 

na satisfação cumulativa atitudinal. 

Estudos de Ribbink et al. (2004) e mais recentemente de Casaló, Flavián e Guinalíu 

(2010) e Al-Hawari (2014) apresentam que a satisfação do usuário com a marca na internet, 

numa perspectiva atitudinal e de Web 2.0, deve focar em questões relacionais dentro de 

comunidades virtuais. Numa visão mais detalhista, as comunidades virtuais hoje se 

concentram, quase que em sua maioria, dentro de mídias sociais, como colocado por Laroche 

et al. (2012) e Sambhanthan e Good (2016).  

Assim, pode-se considerar que outros itens de alto score dentro do fator Centralidade do 

Usuário tem íntima ligação com este cenário: Atratividade das mídias sociais; Comunidade de 

seguidores ativa; Gosto que a marca tem em conversar com seus seguidores. Todas estas 

variáveis se vinculam com a questão das comunidades virtuais e, consequentemente, com as 

mídias sociais. 

O site da marca também foi considerado dentro da Centralidade do Usuário. Sua 

atratividade e agradabilidade são itens que devem ser focados completamente no público que 

o acessa, tendo também uma visão relacional e interativa e não simplesmente transacional e 

estático. 

Com o público da pesquisa tendo franca preferência no acesso às mídias sociais quando 

as mesmas estão conectadas ao ciberespaço, cabe à marca, na busca pela satisfação 

cumulativa do seu público e atratividade dos perfis em mídias sociais, promover em tais 

mídias uma atuação que tenha foco no seu usuário. Os seguintes aspectos devem ser 

considerados: 

a) Abordagem Relacional – Publicações que foquem uma abordagem relacional e não 

transacional (vendas e foco no produto). 

b) Interatividade – Contatos diretos, em forma de conversação com seu público. 

c) Colaboracionismo e Co-Criação – Trazer o público para participar de decisões e 

contribuir com discussões sobre temas relevantes para a organização e para a marca 

(e.g. novos produtos). 

Assim, a Centralidade do Usuário perpassa pelo foco relacional e interativo das ações da 

marca na internet, principalmente nas mídias sociais. Ademais, pode-se concluir que as 

relações comprador-vendedor numa perspectiva cibercultural sofre impacto e influência da 

atuação da marca na internet centrada no usuário. Para tanto, as plataformas de mídias sociais 
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(especialmente, na atualidade, o Facebook) tem um papel essencial para que esta centralidade 

no usuário seja de fato implementada e eficiente. 

 

8.3.2. Sociabilidade 

A sociabilidade, como apresentada no capítulo anterior, é uma variável construída a 

partir de indicadores que versam sobre o relacionamento dos respondentes com as marcas, via 

plataformas digitais. Mais uma vez, mídias sociais tem papel central neste item. No entanto, 

desta feita os indicadores apresentam a visão da importância destas plataformas para a decisão 

de manutenção deste relacionamento, a partir do consumidor. 

Com um eigenvalue de 0,891, o indicador mais relevante é o que mostra que o 

respondente se sentiu mais ligado à marca, depois que passou a segui-la nas mídias sociais. 

Este item conversa com aspectos similares ao do construto do Marketing de Relacionamento, 

o Comprometimento. Tal construto, como visto no capítulo 2 desta tese, tem na afeição e nos 

vínculos emocionais o cerne do seu entendimento e funcionamento. Mollen e Wilson (2010) 

já indicavam que o comprometimento apresentava-se como um item relevante para os 

aspectos relacionais no ambiente digital e que levava o consumidor para um estado de 

engajamento com a marca. 

Mais uma vez a questão do engajamento emerge como importante. De fato, Mollen e 

Wilson (2010) tratam o engajamento online com o construto do comprometimento, dentro de 

uma perspectiva relacional. O engajamento digital do consumidor foi tratado nesta tese (seção 

8.1.1), onde se conclui uma filosofia e uma métrica relevantes para o incremento da relação 

comprador-vendedor. 

No entanto, o presente estudo encontrou uma relação negativa entre a questão da 

Sociabilidade e a Lealdade do Consumidor. O score beta de -0,117 indica que a influência 

desta variável é negativa, ou seja, a força de explicação da lealdade a partir da Sociabilidade é 

negativa. Embora tal variável pareça tão relevante para as relações comprador-vendedor no 

ciberespaço (sociabilidade e relacionamento parecem ser aspectos complementares), pode-se 

explicar sua negatividade pelo simples fato que, no contexto desta pesquisa, a ligação com a 

marca já existia fortemente antes da conectividade com os perfis da mesma em plataformas 

digitais. Ou seja, a população desta pesquisa continha exclusivamente respondentes que já 

possuíam vínculos relacionais com alguma marca. E não necessariamente que haviam 

construído ou constituído este vínculo por causa da presença digital das marcas. 
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Isto alerta para uma possível complementaridade relacional que parece ser papel da 

presença digital da marca. Ioannou, Hadjimanolis e Antonescu (2015) já haviam indicado que 

as mídias sociais eram um canal alternativo de comunicação que auxiliava no engajamento do 

consumidor com a marca, na motivação de uso por parte do consumidor, no seu envolvimento 

com a marca e, também, na intenção de lealdade do mesmo. Deve-se considerar que a 

presença online da marca e sua sociabilidade não são motivadores da lealdade do consumidor 

per se (pelo menos nesta pesquisa), mas sim resultados que são colhidos através da lealdade 

do consumidor previamente construída, levando-se em conta os construtos e variáveis 

apresentadas neste estudo, dentro da amostra pesquisada (GSeg).  

 

8.3.3. Advocacia  

A advocacia, com um score beta de 0,273, se mostrou o fator cibercultural com maior 

impacto na construção da lealdade. Este é um tema recorrente quando se fala de Lealdade do 

Consumidor. A literatura apresenta a advocacia como um dos outcomes do 

Comprometimento, junto com o boca-a-boca positivo. Fullerton (2003) indica que na 

advocacia estão contidos: dizer coisas positivas sobre a marca; recomendar a marca e; 

encorajar outras pessoas (principalmente amigos e parentes) a utilizar produtos da marca. 

Uma advocacia negativa, criada por um comportamento de reclamação e falta de senso de 

justiça por parte do consumidor, pode trazer sérios problemas de imagem para uma marca 

(URBAN, 2004; CHELMINSKI; COULTER, 2011). 

No meio digital, a advocacia alcança um patamar mais forte. A interatividade que marca 

a Web 2.0 fez com que a advocacia (tanto positiva, quanto negativa) alcançasse ainda mais os 

públicos, pela facilidade de grandes alcances que as ferramentas digitais oferecem. Luo e 

Zhang (2013) inserem a advocacia junto com o engajamento do consumidor como um dos 

preditores do buzz digital e, consequentemente, da percepção positiva de qualidade e valor de 

uma organização.  

Ou seja: na internet, pode-se considerar que a advocacia não é apenas um resultado de 

um status de lealdade, mas sim um preponderante indicador da possível construção da mesma. 

Assim, nesta tese, considerou-se a advocacia como um possível predecessor da lealdade, 

como tem sido o pensamento de vários pesquisadores (LUO; ZHANG, 2013; CONFOS; 

DAVIS, 2016; JAYAMISHA; BILLORE, 2016). E os resultados mostram que, realmente, tal 

variável foi o mais impactante motivador cibercultural da Lealdade do consumidor.   
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Um dos pontos essenciais que devem ser levados em consideração no entendimento da 

advocacia do consumidor dentro da cibercultura é o de que o mesmo é um fator que 

demonstra a inversão do vetor do marketing (DEIGHTON; KORNFELD, 2009; GABRIEL, 

2010), discutido no capítulo 3. A relação comprador-vendedor, agora tendo participação ativa 

e interativa por parte do comprador, faz com que este considere outros compradores na sua 

busca por informações e decisão de compra. De fato, as interações comprador-comprador tem 

tido um papel dominante na construção de relacionamentos com marcas e na decisão de 

compras das mesmas e hoje se apresenta como um importante foco de pesquisa em marketing 

digital (YADAV; PAVLOU, 2014). E a advocacia aparece como um relevante indicador de 

como as interações comprador-comprador tem se desenvolvido nos mais variados contextos 

baseados em plataformas digitais.  

Yadav e Pavlou (2014) apresentam oportunidades do desenvolvimento da advocacia em 

ambientes digitais. Os autores consideram: 

a) O domínio dos determinantes do comércio social, principalmente no que tange a 

benefícios não transacionais, ou seja, relacionais. 

b) Entender a criação, consumo e disseminação de conteúdo nas mídias sociais.  

c) Entender o papel da criação de espaço para interação entre usuários, com 

participação da marca.  

Todas as cargas fatoriais foram altas para os indicadores da variável Advocacia. A força 

dos indicadores que versam sobre ‘gostar de falar bem da marca na internet’, o ‘gostar de 

recomendar a marca na internet’ e a vontade de ‘defender a marca quando alguém fala mal 

dela na internet’ é um panorama do impacto que tal variável tem na alta lealdade do 

respondente pertencente ao GSeg.  

Pode-se inferir que a lealdade do consumidor que acompanha as marcas nas plataformas 

digitais é influenciada: 

a) Pela abertura que a marca dá para que haja interatividade (conversa) entre a marca e 

o consumidor, via plataforma digital; 

b) Pelo fomento que a marca dá para que haja interatividade entre os próprios 

consumidores; 

c) Pela boa gestão do conteúdo nas mídias sociais e sites, procurando alinhar-se com 

temáticas próximas ao seu consumidor; 

d) Pela abordagem relacional na gestão do conteúdo. 
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A advocacia é uma variável ligada com atitudes do usuário ante a marca, dentro de 

mídias sociais e outras plataformas digitais. Mais uma vez, a construção de atitudes positivas 

(comprometimento, que leva à lealdade do consumidor) e a possibilidade de farta 

interatividade dos consumidores (utilização plena de aspectos de Web 2.0) é indicado pela 

literatura como cenários que levam a uma advocacia positiva. E a presente tese mostra que a 

lealdade do consumidor é incrementada neste aspecto. 

 

8.3.4. Responsividade 

Esta variável apresentou o segundo maior score beta entre os fatores descobertos 

(0,222). Sua construção se deu a partir de indicadores que apresentavam rapidez e 

confiabilidade da atuação da marca na internet. Foram elas: ‘a marca responde muito rápido 

na internet’; ‘a marca entrega informações confiáveis na internet’ e; ‘o site e as mídias sociais 

da marca são locais seguros’. É um fator diretamente ligado com aspectos comportamentais, 

que podem ser identificados nos construtos do Marketing de Relacionamento, a saber: 

Satisfação e Qualidade (Valor) Percebida. O paradigma da desconfirmação, que pode ser 

encontrado nestes dois construtos, regeria também as percepções dos consumidores com as 

marcas na internet, como já indicavam Khalifa e Liu (2002) e Long e McMellon (2004), 

confirmados mais recentemente por estudos como os de Ho e Lin (2010), Chang, Liu e Chen 

(2014) e Kaur (2016). 

Logo, é perceptível que o usuário, ao acessar os perfis da sua marca de preferência e 

vínculo em plataformas digitais, possui uma expectativa de alta responsividade, o que indica 

um alto nível de qualidade percebida (CRISTOBAL; FLAVIÁN; GUINALÍU, 2007; 

YOUSIF, 2015; SPRINGER; TYRAN, 2016). Sob a égide do paradigma da desconfirmação, 

se houvesse uma quebra na performance de responsividade da marca na internet, a satisfação 

e a qualidade percebida cairia e, consequentemente, a lealdade também cairia. 

Dentro os itens deste fator, destacam-se as questões da segurança e confiabilidade das 

plataformas digitais da marca, principalmente o site e as mídias sociais. Shin (2010), ao 

construir um framework de estudos sobre tais temas, identificou que a segurança tem efeito na 

percepção de confiabilidade e, principalmente, na percepção de privacidade. O tema da 

privacidade e confiabilidade é recorrente em estudos de ciberespaço, especialmente no que 

tange à relacionamentos humano-humano ou humano-plataforma (LIU ET AL., 2005; 

JOINSON ET AL., 2010; TADDEI; CONTENA, 2013;. SAERI ET AL., 2014).  
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No ciberespaço, o tema da privacidade remete ao ambiente que deve ser criado pela 

marca, onde seja claro o combate à fraudes online (sites que possuem plataformas de e-

commerce), proteção de dados individuais e o total desincentivo ao ciber-bullying (mídias 

sociais), protegendo o usuário e o encorajando a colaborar com a marca no que ela pedir nos 

seus perfis (SAERI ET AL., 2014). 

A experiência positiva do usuário em plataformas digitais de marcas, sobretudo em 

perfis de mídias sociais, deve perpassar pelas informações disponibilizadas por essas marcas. 

Informações bem estruturadas, disponibilizadas e, acima de tudo, confiáveis também tem 

papel importante na construção da responsividade e, consequentemente, da lealdade do 

público consumidor, como propôs Logan (2014). 

O quadro 33 apresenta um resumo das discussões sobre os resultados da pesquisa 

apresentados neste capítulo, especificamente sobre os fatores moderadores do relacionamento 

comprador-vendedor numa perspectiva da cibercultura, mostrando aspectos que podem 

direcionar uma releitura teórica do Marketing de Relacionamento: 
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Quadro 33 – Resumo das Discussões sobre os Resultados Encontrados na Pesquisa 

Fator 
Principais Discussões  

e Resultados 

Premissas Básicas 

que Permeiam os 

Resultados 

Centralidade do 

Usuário 

 Atratividade e Agradabilidade do site da marca, 

baseados no público-alvo que o acessa, é um 

imperativo; 

 Participação intensa e ativa da marca nas mídias 

sociais (principalmente o Facebook), dentro das 

seguintes perspectivas: 

o Abordagem Relacional 

o Interatividade 

o Colaboracionismo e Co-Criação  Engajamento do 

Consumidor na 

Cibercultura = 

Vínculo Relacional 

desenvolvido através 

de Plataformas 

Digitais 

 

 Mídias Sociais são 

as plataformas ideais 

para incremento dos 

relacionamentos 

comprador-vendedor 

na Cibercultura. 

 

 CRM Social é um 

investimento que 

não pode ser 

desconsiderado. 

Sociabilidade 

 A Lealdade do Consumidor não é um resultado da 

sociabilidade, mas o inverso: a sociabilidade é 

uma demonstração/resultado de que a Lealdade 

do Consumidor já é forte, e se mostra na 

sociabilidade deste mesmo consumidor, ao 

utilizar-se das plataformas digitais da marca. 

Advocacia 

 Inversão no vetor de marketing: o ‘poder’ na 

relação comprador-vendedor se mostra na mão do 

comprador, de onde partem as interações. 

 As interações comprador-comprador, utilizando-

se de plataformas digitais, são essenciais para a 

manutenção de vínculos relacionais. 

 Benefícios Relacionais devem ser apresentados 

pela marca em ambientes digitais. 

 Gestão de Marketing de Conteúdo, dentro de uma 

abordagem relacional, deve ser um importante 

investimento em busca de um bom desempenho 

em mídias sociais. 

Responsividade 

 Respostas rápidas e precisas em todas as 

interações com os usuários; 

 Privacidade é ponto importante para a experiência 

digital do usuário, não só em compras online mas 

inclusive em mídias sociais; 

 Informações confiáveis e bem estruturadas devem 

ser sempre disponibilizadas nas plataformas 

digitais da marca. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim, os resultados encontrados e as discussões sobre tais resultados denotam a 

importância dos aspectos ciberculturais na construção da Lealdade do Consumidor e de uma 

plena abordagem relacional dentro da área funcional de marketing das organizações. O 

resumo apresentado no quadro 33 oportuniza as considerações finais, que serão apresentadas 

no próximo capítulo. 
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9. CONCLUSÃO 

A presente tese teve como objetivo compreender o relacionamento comprador-vendedor 

sob influência da cibercultura. A originalidade desta tese é vislumbrada na medida em que se 

buscou um melhor entendimento da abordagem relacional do marketing, também conhecida 

como Marketing de Relacionamento, frente a uma das grandes mudanças sociais capitaneadas 

pela chegada da humanidade à Era da Informação: a cibercultura; desenvolvida a partir de 

forte presença do ciberespaço na vida humana e a criação de uma cultura toda própria a este 

território. Os resultados da pesquisa empírica apresentam contribuições relevantes para a 

teoria, que serão discutidas em sequencia neste capítulo. 

Observada a problemática da presente tese, de fato há uma nova forma de se olhar o 

Marketing de Relacionamento, quando a internet adentra ao cenário dos negócios e na 

construção da díade relacional comprador-vendedor. O estudo dos benefícios relacionais vem 

mostrando cada vez mais que há uma vontade intrínseca do consumidor em manter 

relacionamentos com marcas e seus produtos. E as organizações vêm buscando meios de 

estreitar este relacionamento e estabelecer a retenção do seu público baseada em vínculos 

emocionais, ponto central da Qualidade do Relacionamento (confiança, comprometimento e, 

por fim, lealdade do consumidor). E a teoria do Marketing de Relacionamento se estabeleceu 

como paradigma dentro dos estudos de marketing, na busca de um vínculo mais forte, como o 

casamento proposto por Levitt (1983), entre consumidor e marca. 

No entanto, a era da informação e a cibercultura alteraram a forma como os 

relacionamentos acontecem. Pelo simples fato do nosso acesso ininterrupto ao ciberespaço, 

nos tornando seres cíbridos (TAPSCOTT, 2010; GABRIEL, 2010), ou seja, vivendo online e 

offline ao mesmo tempo, as tecnologias de informação e comunicação passaram agora a ter 

um papel preponderante para a sociabilização dos indivíduos. Com o destaque para o 

smartphone, que teve seu acesso universalizado por causa dos custos relativamente baixos, 

criaram um verdadeiro ecossistema relacional e emocional, como indicam Persaud e Azhar 

(2012). Verdadeiramente, a presente pesquisa mostra que o smartphone é o item mais 

utilizado para acesso à internet, com 65,36% das respostas. E o que mais se faz com este 

acesso? Os usuários dedicam seu tempo à utilização de mídias sociais (40,12%) e troca de 

mensagens via aplicativos específicos (33,86%).  

O ser humano, então, continua a ser um ser relacional na cibercultura. Logo, a 

abordagem relacional do marketing continua a ser importante para as organizações que 

querem estreitar os vínculos e melhorar o desempenho da díade relacional comprador-
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vendedor. Mesmo com um novo paradigma social, baseado no acesso a um território virtual 

intensamente povoado e utilizado para interações sociais (o ciberespaço), as relações 

comprador-vendedor ainda se mostram uma parte ativa da vida do consumidor moderno, 

como é visto na pesquisa aqui apresentada. 

Tais relações parecem levar em consideração mais do que a teoria até hoje configurada 

como mainstream no Marketing de Relacionamento demonstra. Os construtos do Marketing 

de Relacionamento apresentados neste trabalho, adaptados do trabalho de Hennig-Thurau e 

Klee (1997) e corroborados na exaustiva pesquisa de Agariya e Singh (2011), se mostram 

adequados para medir os relacionamentos comprador-vendedor. No entanto, faltava uma 

perspectiva cibercultural para que estes relacionamentos tivessem uma compreensão plena das 

suas possibilidades ante as idiossincrasias que o mundo digital vem trazendo para as 

organizações. 

O marketing digital já vem ganhando força dentro da teoria de marketing. Os estudos de 

Marketing Estratégico, Comportamento do Consumidor, Segmentação de Mercado, Branding, 

Posicionamento de Marca e do composto de marketing já vem na última década e meia 

ganhando um vislumbre de temas relacionados à cibercultura em seus estudos. Contudo, no 

Marketing de Relacionamento a presença era pequena e com foco mais comportamental. 

Poucos estudos focavam num entendimento mais atitudinal de como os aspectos 

ciberculturais impactavam nos construtos e na própria decisão de construir relacionamentos e 

mantê-los.  

Isso mostra que o tema da cibercultura no marketing é um tema recorrente desde que a 

internet começou a fazer parte da vida cotidiana dos indivíduos. Logo, a busca por um melhor 

entendimento de como as relações comprador-vendedor se processam em uma realidade de 

cibercultura é um tema relevante e necessário. O que indica a relevância deste trabalho, tanto 

para a teoria, quanto para a prática de mercado. 

Para o alcance da resposta desta problemática, buscou-se um referencial sobre o 

Marketing de Relacionamento, onde se resgatou o modelo “Qualidade do Relacionamento”, 

adaptado de Hennig-Thurau e Klee (1997), onde os construtos que levam a um vínculo 

relacional pleno com a marca, no qual se chamou de Lealdade do Consumidor, são a 

Satisfação, Qualidade (Valor) Percebida, Confiança e Comprometimento. Construtos estes 

reiterados por Agariya e Singh (2011) como os mais utilizados para a medição da Lealdade e, 

por coseguinte, do Marketing de Relacionamento. 
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Em seguida, buscou-se um entendimento dos conceitos básicos da Cibercultura (entre 

eles Interconexão, Comunidades Virtuais e Inteligência Coletiva), baseado em Levy (1999) e 

outros autores. Com isso, puderam-se confluir os referenciais de Marketing de 

Relacionamento e de Cibercultura, de onde emergiram temas como a Web 2.0 e o CRM 

Social. Disto culminou a utilização do “Qualidade do Relacionamento” como modelo de 

análise de Lealdade do Consumidor no presente trabalho. 

A pesquisa, realizada em três etapas, buscou imergir no entendimento das relações 

comprador-vendedor, tendo os aspectos ciberculturais como plano de fundo para, com isso, 

efetivamente responder a problemática em questão nesta tese. A primeira etapa  teve como 

foco a separação dos respondentes em dois grupos de clientes leais a uma marca: os que 

seguem esta marca com frequência no ciberespaço (na qual o grupo foi denominado de 

‘Grupo de Seguidores’ ou simplesmente ‘GSeg’) e os que são leais mas não seguem a marca 

com frequência no ciberespaço (grupo denominado ‘Grupo de Inertes’ ou ‘GInt’). Chegou-se 

a um número de 70% dos respondentes alocados em GSeg, o que já foi um achado importante 

para a pesquisa: a grande maioria dos clientes que disseram ter uma marca na qual possuem 

vínculos emocionais, numa clara ligação ao comprometimento e à lealdade do consumidor, a 

seguiam em plataformas digitais, como o site, perfis em mídias sociais e aplicativos mobile, 

por exemplo. 

A segunda etapa da pesquisa buscou encontrar o nível de lealdade do grupo de 

respondentes. Utilizando-se de uma abordagem quantitativa, na qual foi aplicada a técnica 

estatística multivariada da Modelagem de Equações Estruturais. Efetuou-se três rodagens do 

modelo, adaptado do “Qualidade do Relacionamento” de Hennig-Thurau e Klee (1997): uma 

para verificação da lealdade de todo o público respondente da pesquisa e uma para cada grupo 

de respondentes, a saber: GSeg e GInt.  

Esta etapa foi essencial para a confirmação da Hipótese 1 da pesquisa, que indicava que 

consumidores que seguiam com frequência as marcas pelas mídias sociais possuíam um nível 

de lealdade mais alto do que aqueles que não seguiam. A H1 foi confirmada, após a 

descoberta de que o nível de lealdade de GSeg era bem mais alto do que o de GInt, mostrando 

uma importante informação para o entendimento das relações comprador-vendedor na 

cibercultura. 

A última etapa da pesquisa tinha como foco a Hipótese 2, que versava sobre o forte 

impacto das tecnologias digitais (como mídias sociais, por exemplo) na lealdade do 

consumidor. Para operacionalizar a etapa, utilizaram-se 15 escalas de medição de 
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relacionamento e internet, na qual, através de uma análise fatorial, os dados foram reduzidos 

para quatro fatores, a saber: Centralidade do Usuário, Sociabilidade, Advocacia e 

Responsividade. Um modelo foi desenvolvido e validado para calcular e demonstrar o 

impacto destes fatores na construção da lealdade. De fato, três dos quatro itens tiveram um 

impacto positivo na lealdade do consumidor, que foram a Centralidade do Usuário, a 

Advocacia e a Responsividade. Com estes resultados, a H2 foi confirmada. Contudo, pela 

indicação negativa da Sociabilidade em sua relação com a lealdade do consumidor, optou-se 

por apresentar a confirmação em parte da H2. 

Como visto, esta tese considerou e enfatizou a Lealdade do Consumidor como resultado 

máximo de um pleno status de utilização de Marketing de Relacionamento por uma 

organização. E a pesquisa empírica mostrou que a lealdade foi impactada por aspectos 

voltados à cibercultura. O que nos leva a dizer que houve certo impacto no Marketing de 

Relacionamento a partir dos indicadores avaliados e dos fatores resultantes destes indicadores.  

Tendo em vista os resultados aqui apresentados e conferidos, é possível afirmar que o 

objetivo desta tese foi alcançado. O estudo discutiu, através de uma abordagem quantitativa, a 

existência de influência de aspectos ligados à cibercultura ante ao relacionamento comprador-

vendedor. E os resultados do estudo empírico realizado com os dados levantados na pesquisa 

fornecem informações importantes de como se processa tais relações no contexto atual da era 

da informação e, especialmente, da cibercultura. 

Os resultados ainda ratificam a confirmação das hipóteses que nortearam este trabalho. 

Definitivamente, há uma propensão à lealdade bem maior entre aqueles que seguem a sua 

marca de preferência e vínculo em plataformas digitais (H1). Além disso, aspectos 

concernentes à relação comprador-vendedor, utilizando-se de tais plataformas, tiveram 

considerável impacto na construção da lealdade (com exceção da ‘Sociabilidade’), o que 

confirmou em partes a H2. 

Dessa maneira, as relações comprador-vendedor, sob influência da cibercultura, se 

processam: 

a) Através de um público engajado com a marca, ao longo de um processo em 

plataformas digitais que busquem vínculos relacionais; 

b) Tendo as mídias sociais, em especial o Facebook, como plataformas ideias para a 

manutenção dos seus vínculos; 
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c) Com todos os indicadores de atratividade e agradabilidade sendo centrados ma 

qualidade percebida pelo usuário; 

d) Na promoção relacional de interatividade e colaboracionismo nas plataformas 

digitais; 

e) Na entrega de uma boa gestão de conteúdo relacional e interativo, principalmente nas 

mídias sociais; 

f) Com altos níveis de privacidade nas informações recebidas e confiabilidade nas 

informações fornecidas digitalmente pela marca; 

Todos estes pontos devem ser considerados tendo a importante perspectiva de que a 

Lealdade não é apenas construída com a presença digital da marca
6
. Mas sim confirmada e 

incrementada a partir disso. E que as ações digitais em busca de vínculos mais fortes são 

apenas um espelho da lealdade já existente em um ambiente fora da internet.  

A lealdade do consumidor, tendo uma propensão mais forte dentro de um público que 

segue com frequência as marcas em plataformas digitais, continua se mostrando um bom 

indicador do Marketing de Relacionamento. E tal indicador pode ser considerado ainda em 

ambientes digitais, pois ele se mostrou forte também em uma perspectiva cibercultural. A 

revisitação do Marketing de Relacionamento, sob o olhar da cibercultura, se mostrou 

plausível e necessária, ampliando, assim, o escopo teórico e epistemológico desta importante 

área teórico-prática da área funcional do Marketing. 

Dessa forma, reitera-se que o problema da presente pesquisa foi respondido e, 

consequentemente, seu objetivo de compreender como se processa as relações comprador-

vendedor sob influência da cibercultura, foi alcançado de forma satisfatória. A presente tese 

apresentou uma revisitação teórico-empírica do Marketing de Relacionamento, no qual 

contata-se a importância e relevância da cibercultura para uma necessária e premente 

atualização da teoria. 

Projetam-se algumas implicações deste estudo, tanto para a pesquisa científica em 

marketing, quanto para a gestão de marketing, que serão apresentadas nas próximas seções.  

 

                                                 
6
 Levando em conta que são marcas não-digitais (marcas que não eram Pure Players ou serviços existentes 

apenas na internet), que corresponderam a mais de 96% das marcas indicadas pelos respondentes nesta pesquisa. 
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9.2. IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS 

Tanto os procedimentos metodológicos, quanto os resultados empíricos deste estudo, 

contribuem para o crescimento da pesquisa científica do Marketing de Relacionamento.  

Primeiramente, pode ser destacar o referencial teórico desta tese. Seu valor se dá pela 

muito pequena quantidade de estudos que trazem temas ligados a cibercultura para discutir 

algo ligado à administração. Especificamente, em marketing e sua abordagem relacional. 

Historicamente, a cibercultura é um tema discutido academicamente nas áreas da 

antropologia, sociologia, comunicação e tecnologia. O fato de fazer o tema conversar com 

marketing de relacionamento é uma proeminente e relevante contribuição desta tese. 

Com a resposta do problema de pesquisa e a confirmação de boa parte das hipóteses 

deste trabalho, destacam-se como contribuições acadêmicas: 

 A utilização das variáveis do modelo “Qualidade do Relacionamento”, propostas por 

Hennig-Thurau e Klee (1997) e corroboradas em sua importância por Agariya e 

Singh (2011), entre outros pesquisadores, tiveram um satisfatório nível de explicação 

da lealdade, dentro de um grupo de respondentes profundamente impactado pela 

utilização de plataformas digitais. A utilização da adaptação deste modelo foi 

validada e teve sua confiabilidade confirmada. Assim, considera-se que tais variáveis 

(Satisfação; Qualidade Percebida; Confiança e; Comprometimento, além da Lealdade 

do Consumidor) ainda podem ser fortemente consideradas para as discussões de 

Marketing de Relacionamento, mesmo em âmbito digital e em fenômenos relativos à 

utilização do ciberespaço e cibercultura; 

 Ainda na questão da Lealdade, ficou claro que a mesma deve ser considerada tanto 

na perspectiva atitudinal, quanto na comportamental. As duas perspectivas trazem 

uma explicação mais completa da Lealdade. 

 As pesquisas de Marketing Digital, e-commerce, Web 2.0 e CRM Social poderão 

usar como variáveis em seus estudos empíricos, os fatores encontrados nesta 

pesquisa. Centralidade do Usuário, Advocacia e Responsividade surgem como 

possíveis construtos e também poderão fazer parte de estudos que trafeguem no tema 

do Marketing de Relacionamento e uma perspectiva digital; 

 Como sendo um país onde os habitantes estão entre os que mais acessam a internet e 

as mídias sociais e que mais dedicam tempo a isto no mundo, os resultados desta 

pesquisa, que se utilizou de um público formado estritamente por brasileiros, podem 
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indicar uma forte tendência de que aspectos ciberculturais podem ter influência 

relevante na construção da lealdade do mesmo e no incremento dos relacionamentos 

comprador-vendedor. 

Por fim, vislumbra-se uma possível atualização e ampliação da teoria mainstream do 

Marketing de Relacionamento. Não apenas aspectos humanos, que permeiam a maior parte 

dos estudos primordiais dentro do tema do Marketing de Relacionamento, são importantes 

para a construção dos vínculos relacionais entre marca e consumidor. A cibercultura, através 

de plataformas digitais como sites e mídias sociais, devem ser consideradas em qualquer 

estudo que vise a aplicação de modelos teóricos de Lealdade do Consumidor e de Marketing 

de Relacionamento. O presente estudo demonstrou a importância da cibercultura e reitera a 

relevância de considerá-la em reflexões teóricas e futuros estudos empíricos. 

 

9.3. IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

A presente tese também traz considerações para os profissionais de Marketing. 

Praticantes de marketing devem considerar fortemente em suas ações os resultados da 

caracterização da amostra desta presente pesquisa. A cibercultura e a utilização intensa dos 

smartphones criou um ambiente que favorece as interações sociais através do ciberespaço, o 

que é identificável na pesquisa pela intensa preferência por acesso à mídias sociais e troca de 

mensagens instantâneas. Recomenda-se que tais praticantes tenham foco em estratégias, 

táticas e ações de marketing integrados e convergentes para os ambientes de interação social 

em plataformas digitais, dando ênfase a utilização de tecnologias mobile. 

Em se tratando de convergência, conforme colocado por Jenkins (2009), o conteúdo 

deve ser complementar nas mais variadas mídias utilizadas pela marca. Embora as 

plataformas digitais tenham uma linguagem própria para alcançar o consumidor, o contexto 

geral da comunicação deve ser convergente em todas as mídias. Contudo, as mídias sociais 

devem possuir um contexto mais relacional e interacional do que qualquer outra mídia, 

mesmo digital. 

A construção de vínculos relacionais mais intensos entre comprador-vendedor se dá 

pela lealdade do consumidor. Profissionais de marketing precisam ser pragmáticos na busca 

de um cenário de lealdade. A presente tese apresentou dois modelos que tem a lealdade como 

variável de resposta ou dependente. A partir destes dois modelos, profissionais de marketing 

deveriam considerar que: 
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 O alcance da lealdade perpassa pelo entendimento pleno de como está a performance 

da marca, especialmente, nos quatro construtos apresentados no modelo “Qualidade 

do Relacionamento”. Estes itens necessitam ser monitorados constantemente, para 

que a marca desempenhe um papel relevante ante os relacionamentos e, 

consequentemente, alcance a lealdade. 

 Dentre os construtos, a satisfação merece atenção especial. Mesmo sendo uma 

variável essencialmente comportamental, a presença digital da marca apoiando as 

táticas e ações offline (gestão de produto, comunicação de marketing, branding, 

logística e trade marketing) podem incrementar a satisfação. Lembrando que este 

construto está sob a égide do paradigma da desconfirmação, ou seja, há um 

reconhecimento de expectativa ante à performance da marca. E esta performance 

pode ser manchada em uma quebra de expectativas relacionada a participação da 

marca em mídias digitais. 

 O segundo modelo validado nesta tese traz quatro variáveis especificamente ligadas à 

cibercultura que mostram seu impacto na lealdade. Três delas tem impacto positivo e 

uma tem impacto negativo. Na Centralidade do Usuário, o foco do gestor de 

marketing deverá ser a atratividade e a agradabilidade do site da empresa e das 

mídias sociais. Na questão da Advocacia, o foco deve ser na interatividade. A marca 

deve possibilitar e incentivar a interatividade. Por fim, na variável Responsividade, 

confiabilidade, proteção à privacidade, rapidez e precisão nas respostas ao público 

deve ser o foco dos gestores de plataformas digitais que desejam a construção de 

vínculos relacionais com seus consumidores. 

 O processo do marketing digital e investimento em plataformas como mídias sociais, 

sites e aplicativos de marcas deve ser um complemento do investimento global em 

Marketing de Relacionamento pela marca. Os resultados da presente pesquisa 

mostram que o status da lealdade é incrementado pela cibercultura, mas não é um 

resultado único nem predominante dela. De nada adiantaria um bom 

desenvolvimento de vínculos relacionais na internet, através da interatividade com o 

público da marca, se a marca oferecesse um produto não ideal, com uma 

comunicação não ideal, sem um foco relacional. Segundo o visto nesta tese, a 

lealdade do consumidor não seria construída a contento. 

O advento da Web 2.0 trouxe a capacidade de interatividade plena da marca com o 

usuário. Os resultados da pesquisa mostram a importância e relevância da dedicação das 
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marcas a esta interação. Praticantes e entusiastas de Marketing de Relacionamento devem 

considerar que a interação, numa perspectiva relacional e colaboracionista, é importante para 

a manutenção da lealdade do consumidor. 

Outra perspectiva é de que, em plataformas digitais, as interações geram muitos dados e 

informações que podem ser úteis para um entendimento maior das suas motivações e 

preferências, dentro da relação comprador-vendedor. Sugere-se um investimento em CRM 

Social, para que estas informações possam ser elaboradas, decodificadas e melhor utilizadas 

para o incremento do relacionamento. 

Independente das marcas resolverem pelo investimento ou não de implicações aqui 

apresentadas, é altamente recomendável que os gestores se debrucem num entendimento das 

possibilidades que a cibercultura traz para o investimento em Marketing de Relacionamento 

para suas marcas e produtos.  

 

9.4. LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Como toda pesquisa científica, os resultados empíricos apresentados nesta tese devem 

ser visualizados e compreendidos também pela perspectiva das limitações nas quais esta se 

subjugou. A natureza da pesquisa originou tais limitações, que precisam ser consideradas, a 

fim de um melhor entendimento das suas contribuições e possibilidades futuras.  

Tais limitações já se iniciam dentro dos procedimentos metodológicos. A pesquisa teve 

um corte transversal, o que não permite muitas inferências da historicidade do relacionamento 

comprador-vendedor, a partir dos respondentes utilizados na mesma. Esta historicidade 

poderia apresentar algum tipo de diferença nos dados, corroborando ou não com o encontrado 

nesta tese. 

Outra limitação importante é a não utilização de variáveis que não contempladas no 

modelo Qualidade de Relacionamento. Agariya e Singh (2011) apresentam uma pletora de 

variáveis pouco utilizadas em estudos internacionais de Marketing de Relacionamento, como 

Cultura, Experiência, Tecnologia, Reciprocidade, Empatia, entre outros. Mesmo com uma 

quantidade bem menor de estudos utilizando tais construtos, eles poderiam explicar a 

construção de lealdade do consumidor, no contexto da cibercultura. Porém não foram 

utilizados. 
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A interpretação e análise dos dados estão fortemente baseadas no conhecimento técnico 

e subjetividade do autor. Críticas podem surgir a partir do viés e técnicas de análise utilizada 

pelo autor, o que é salutar dentro do meio científico.  

Contudo, as limitações aqui apresentadas, apesar de relevantes, não eliminam a 

importância da presente pesquisa. Devem ser entendidas como possibilidades de 

melhoramento da mesma e indicações de possibilidades de futuras pesquisas. A seguir 

apresentam-se sugestões para novos estudos. 

A presente tese objetivou a compreensão da relação comprador-vendedor sob influência 

da cibercultura. Para um maior desenvolvimento e fortalecimento da teoria envolvida neste 

tema, isto é, Marketing de Relacionamento e Lealdade do Consumidor, surge possibilidades 

de estudos futuros. Algumas sugestões advêm das limitações da pesquisa, apresentadas 

previamente. 

A primeira sugestão de estudos futuros versa sobre a necessidade de estudos similares 

em realidades populacionais distintas ao desta tese. Tais realidades podem ser capitaneadas 

por temas demográficos, como pesquisas exclusivas com determinadas idades, faixas 

socioeconômicas, tipos de ocupação profissional e estado civil. Outra perspectiva é de temas 

psicográficos, como diferentes estilos de vida, personalidades e valores pessoais. Outras 

localizações geográficas também podem oferecer novas visões acerca do problema de 

pesquisa aqui estudado.  

A realização da mesma pesquisa, porém com um caráter longitudinal pode ser relevante 

para melhorar ainda mais o entendimento do fenômeno. As percepções, expectativas e 

relações dos respondentes, dentro de um olhar ao longo do tempo, podem fornecer 

informações valiosas para a construção da teoria de Marketing de Relacionamento e a 

influência da cibercultura. 

Outras variáveis poderiam ser utilizadas, principalmente no que tange à lealdade do 

consumidor. Conforme apresentado anteriormente, novos estudos podem se concentrar na 

explicação da lealdade do consumidor a partir de novos construtos como Cultura, 

Experiência, Tecnologia, Reciprocidade e Empatia, que podem também ser impactados por 

aspectos ciberculturais.  

Estudos que foquem nas influências da cibercultura individualmente em cada construto 

da Lealdade do Consumidor também seriam relevantes. Desta forma, não seria contemplado 

apenas o impacto da era da informação e da cibercultura no resultado do Marketing de 
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Relacionamento, mas também em suas variáveis preditoras. Estudos individuais em 

Satisfação, Confiança, Qualidade Percebida e Comprometimento, principalmente com uma 

abordagem qualitativa, trariam uma relevante contribuição para este estudo e, por 

conseguinte, para a teoria do Marketing de Relacionamento. 

Por fim, na perspectiva de estudos longitudinais e das propostas apresentadas, pesquisas 

de natureza qualitativa podem trazer reflexões e discussões que complementariam e até 

explicariam os presentes dados de forma mais profunda. Sugere-se, principalmente, a 

utilização da Netnografia, para operacionalizar estudos que usem técnicas qualitativas. Aliado 

a isso, a leitura dos resultados obtidos em tais estudos qualitativos podem se utilizar de uma 

lente de pesquisas sociais. Um exemplo que pode ser usado é a da Teoria Ator-Rede, que vem 

sendo utilizadas para a leitura de mudanças sociais a partir de atores não humanos, em 

especial tecnologias de informação e comunicação.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE 1 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

QUESTIONÁRIO 

I. Identificação de Grupo 

a) Indique uma marca pela qual você acredita que possui um forte vínculo
7
: 

____________________ 

O questionário a seguir deve ser respondido pensando nesta marca indicada acima e na sua 

relação com ela. 

b) Você acompanha esta marca pela internet? (    ) Sim / (     ) Não 

c) Se sim, onde acompanha a marca com mais frequencia?  

(     ) Mídias Sociais  /   (     ) Site oficial   /   (     ) Aplicativo mobile  /  (     ) Outro ________ 

 

Nestas próximas seções, você deve indicar sua posição ante as indicações relativas ao seu 

relacionamento com a marca que você indicou acima. As opções vão de “Discordo 

Totalmente” (alternativa 1) até “Concordo Totalmente” (alternativa 7). 

II. Lealdade do Consumidor 

Lealdade Atitudinal 

a) Eu me sinto ligado a esta marca – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo 

Totalmente 

b) Eu tenho uma atitude positiva ante esta marca – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 

Concordo Totalmente 

c) Eu realmente gosto desta marca – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo 

Totalmente 

d) Eu considero esta marca como minha primeira preferência – Discordo Totalmente 1 2 

3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

e) Eu me sinto feliz por comprar produtos desta marca – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 

7 Concordo Totalmente 

                                                 
7
 Gosta de usar produtos da marca; sente orgulho de usar produtos da marca; compra produtos com frequência ou 

desejaria comprar com frequência. 
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Lealdade Comportamental 

f) Eu compro frequentemente produtos/serviços desta marca – Discordo Totalmente 1 2 

3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

g) Quando compro produtos/serviços deste setor, só compro desta marca – Discordo 

Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

h) A última vez que comprei produtos/serviços deste setor, eu comprei desta marca – 

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

Resultados da Lealdade 

i) Eu sempre recomendo esta marca – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo 

Totalmente 

j) Faço questão de falar bem da marca para as pessoas – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 

7 Concordo Totalmente 

k) Eu planejo comprar desta marca em breve – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 

Concordo Totalmente 

l) Encorajo sempre amigos e parentes a comprar produtos/serviços desta marca – 

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

m) Comprarei desta marca, mesmo que o preço dela seja mais alto que os concorrentes – 

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

 

 

 

III. Satisfação 

a) Em termos gerais, estou satisfeito com os produtos da marca – Discordo Totalmente 1 

2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

b) Tudo o que espero desta marca, ela oferece – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 

Concordo Totalmente  

c) Minhas expectativas com esta marca estão plenamente satisfeitas oferece – Discordo 

Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

d) Os produtos/serviços desta marca têm um preço justo pelo que oferece – Discordo 

Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 
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e) Mesmo gostando da marca, esperava mais dos produtos/serviços dela* – Discordo 

Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

 

 

IV. Qualidade (Valor) Percebida 

a) Os produtos/serviços desta marca são de ótima qualidade – Discordo Totalmente 1 2 3 

4 5 6 7 Concordo Totalmente 

b) Sinto-me mais valorizado quando uso produtos/serviços desta marca – Discordo 

Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

c) Estou certo que meu dinheiro foi bem gasto com produtos/serviços desta marca – 

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

d) Os produtos/serviços desta marca são de melhor qualidade que qualquer um do 

mercado – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

e) Esta marca entrega muito mais do que as outras – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 

Concordo Totalmente 

f) Os produtos/serviços desta marca tem design superior – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 

6 7 Concordo Totalmente 

g) Os produtos/serviços desta marca são mais valiosos do que os de outras marcas – 

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

h) Os produtos/serviços desta marca são confiáveis e seguros – Discordo Totalmente 1 2 

3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

 

 

V. Confiança 

Competência 

a) Os produtos/serviços desta marca são eficientes – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 

Concordo Totalmente 

b) A marca sempre resolve os problemas que tenho com os produtos/serviços – Discordo 

Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

c) A marca é responsiva (rápida) – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo 

Totalmente 
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d) O pessoal que representa a marca (vendedores, representantes, etc.) são eficientes – 

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

Benevolência 

e)  A marca respeita muito o consumidor – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo 

Totalmente 

f) A marca sempre procura o interesse do consumidor – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 

7 Concordo Totalmente 

g) A marca sempre age como se o consumidor está sempre certo – Discordo Totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

h) A marca demonstra integridade em todas as suas ações – Discordo Totalmente 1 2 3 4 

5 6 7 Concordo Totalmente 

 

 

VI. Comprometimento 

Comprometimento Afetivo 

a) Eu me identifico muito com esta marca– Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo 

Totalmente 

b) Eu me sinto emocionalmente ligado com esta marca– Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 

7 Concordo Totalmente 

c) Ao ser consumidor desta marca, eu me sinto parte de uma família– Discordo 

Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

d) Esta marca significa muito pra mim – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo 

Totalmente 

Comprometimento de Continuidade 

e)  É muito difícil pra eu mudar para outra marca – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 

Concordo Totalmente 

f) Se eu mudar de marca, vai ser muito custoso para mim – Discordo Totalmente 1 2 3 4 

5 6 7 Concordo Totalmente 

g) Atualmente, eu consumo produtos desta marca porque não tenho como escolher outra* 

– Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 
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VII. Uso de Internet 

Perfil de Usuário de internet 

a) Sou um usuário muito ativo da internet – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo 

Totalmente 

b) Se não acesso a internet no dia, sinto que falta algo – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 

7 Concordo Totalmente 

c) Não vivo sem internet – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

d) Uso a internet principalmente porque meus amigos utilizam – Discordo Totalmente 1 

2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

e) Uso a internet principalmente porque meus parentes utilizam – Discordo Totalmente 1 

2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

Acesso à internet 

f) Meio acesso mais a internet: (     ) Smartphone / (     ) Desktop / (     ) Notebook / (     ) 

Tablet /    (     ) Outro: ______________________________ 

g) Possui internet dedicada em sua residência (wi-fi, cabo)? (     ) Sim / (     ) Não 

h) Tenho plano de internet 3G ou 4G no meu smartphone/tablet? (     ) Sim / (     ) Não 

i) Atividade que mais faz na internet: (     ) Mídias Sociais /  (     ) Troca de Mensagem /  

(     ) Leitura de Blogs /  (     ) Navegação em Portais /  (     ) Outro: 

__________________________ 

j) Local onde utilizo mais internet: (     ) Casa / (     ) Trabalho /  (     ) Escola/Faculdade / 

(     ) Trânsito/Transporte Público /  (     ) Outro: 

_____________________________________ 

Consumidor Digital 

k) Já fiz compras pela internet – (    ) Sim   (    ) Não 

l) Qual a frequência de compras que faço pela internet – (    ) Toda semana / (     ) A cada 

15 dias / (     ) Todo mês / (     ) Esporadicamente 

m) Modalidade que gosto de comprar na internet: (     ) E-commerce / (     ) Leilão Virtual 

(Mercado Livre etc.) / (     ) Grupos em Mídias Sociais / (     ) Páginas de Empresas em 

Mídias Sociais 

Relacionamento com a Marca na Internet 
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n) Sobre o site da marca que admiro: (     ) Estou acompanhando sempre / (     ) Acesso 

de forma esporádica / (     ) Acessei poucas vezes / (     ) Nunca acessei, mas saberia o 

link sem precisar de um buscador / (     ) Nunca acessei e não conheço o link 

o) Sigo perfil desta marca em alguma mídia social? (     ) Sim / (     ) Não 

p) Se sim, quais mídias? (Pode marcar mais de uma) - (     ) Facebook / (     ) Twitter / (     

) Instagram / (     ) YouTube / (     ) Snapchat / (     ) Pinterest / (     ) Tumblr /  

(     ) Outro: ________________ 

q) Seguir esta marca nas mídias sociais é muito importante para mim  – Discordo 

Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

r) Acompanhar as marcas nas mídias sociais me faz gostar ainda mais dela – Discordo 

Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

s) Me sinto mais ligado à marca depois que passei a segui-la nas mídias sociais – 

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

t) Se esta marca não estivesse na internet, provavelmente meu vínculo com ela não seria 

tão grande – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

u) Independente de vender algo na internet, considero importante a marca ter presença na 

internet – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

v) Se alguém fala mal da marca nas mídias sociais, eu defendo – Discordo Totalmente 1 

2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

w) Gosto de falar bem da marca na internet – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 

Concordo Totalmente 

x) Gosto de recomendar a marca na internet – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 

Concordo Totalmente 

A marca na internet 

y) A marca gosta muito de conversar com os seguidores na internet – Discordo 

Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

z) A comunidade de seguidores da marca na internet é muito ativa – Discordo 

Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo Totalmente 

aa) Estou muito satisfeito com o que a marca faz na internet – Discordo Totalmente 1 2 3 

4 5 6 7 Concordo Totalmente 

bb) O site da marca é muito atrativo e agradável – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 

Concordo Totalmente 
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cc) As mídias sociais da marca são muito atrativas  – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 

Concordo Totalmente 

dd) A marca responde muito rápido na internet – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 

Concordo Totalmente 

ee) A marca entrega informações confiáveis na internet – Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 

7 Concordo Totalmente 

ff) O site e as mídias sociais da marca são lugares seguros – Discordo Totalmente 1 2 3 4 

5 6 7 Concordo Totalmente 

VIII. Informações Pessoais 

a) Idade: _________ Anos 

b) Sexo: (     ) Masculino / (     ) Feminino /  

c) Estado Civil: (     ) Solteiro / (     ) Casado/União Estável / (     ) Divorciado / (     ) 

Viúvo 

d) Filhos? (     ) Sim / (     ) Não 

e) Se sim, quantos filhos? ____________ 

f) Situação de Moradia: (     ) Moro Sozinho / (     ) Moro com pais / (     ) Moro com 

amigos / (     ) República Estudantil / (     ) Outro 

g) Minha casa é: (     ) Própria / (     ) Alugada 

h) Situação Profissional: (     ) Trabalho em tempo integral / (     ) Trabalho em meio 

período / (     ) Não trabalho por opção própria / (     ) Desempregado 

i) Grau de Instrução: (     ) Fundamental I Incompleto / (     ) Fundamental II Incompleto 

/ (     ) Médio Incompleto / (     ) Superior Incompleto / (     ) Superior Completo / (     ) 

Pós-Graduação 

j) Quantidades de item de conforto que você possui na sua casa: 

a. Automóveis: _______ 

b. Empregados Domésticos Mensalistas: _______ 

c. Máquina de Lavar Roupa (exceto tanquinho): _______ 

d. Banheiros: _______ 

e. DVD player (exceto no carro): _______ 

f. Geladeiras: _______ 

g. Freezers (incluindo se for em geladeira duplex): _______ 

h. Computadores (não incluir tablet): _______ 

i. Lavadora de Louça: _______ 

j. Motocicleta: _______ 

k. Maquina de Secar Roupa: _______ 

k) A água na minha casa vem de: (     ) Rede de distribuição / (     ) Poço ou Nascente  

l) A rua da minha casa é: (     ) Asfaltada/Pavimentada / (     ) Terra/Cascalho 
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APÊNDICE 2 – DADOS DA MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS – GSEG 

  R Square 

       
        
  R Square 

R Square 

Adjusted 

     COMPROME-

TIMENTO 
0,548 0,546 

     CONFIANÇA 0,588 0,586 

     LEALDADE 

ATITUDINAL 
0,503 0,501 

     LEALDADE 

COMPORT 
0,370 0,367 

     LEALDADE  0,652 0,650 

     QUALIDADE 

PERCEBIDA 
0,646 0,645 

     

        

        f Square 

       
        
  

COMPROME-

TIMENTO 
CONFIANÇA 

LEALDADE 

ATITUDINAL 

LEALDADE 

COMPORT 
LEALDADE  

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
SATISFAÇÃO 

COMPROME- 

TIMENTO 
    0,213 0,220       

CONFIANÇA 0,007   0,190 0,041       

LEALDADE 

ATITUDINAL 
        0,522     

LEALDADE 

COMPORT 
        0,138     

LEALDADE 

DO 

CONSUMIDOR 

              

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
0,409 1,425           

SATISFAÇÃO           1,825   

        

        Reliability  

and Validity 

       
        

  
Cronbach's 

Alpha 
rho_A 

Composite 

Reliability 

Average 

Variance 

Extracted 

 (AVE) 

   COMPROME- 

TIMENTO 
0,829 0,873 0,831 0,440 

   CONFIANÇA 0,870 0,875 0,864 0,449 

   LEALDADE 

ATITUDINAL 
0,763 0,766 0,763 0,392 

   LEALDADE 

COMPORT 
0,684 0,735 0,694 0,441 

   LEALDADE 

DO 

CONSUMIDOR 

0,826 0,833 0,825 0,488 

   QUALIDADE 

PERCEBIDA 
0,871 0,873 0,870 0,457 

   SATISFAÇÃO 0,767 0,793 0,776 0,469 
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Discriminant 

Validity 

Fornell-Larcker 

 Criterion 

      
        
  

COMPROME-

TIMENTO 
CONFIANÇA 

LEALDADE 

ATITUDINAL 

LEALDADE 

COMPORT 
LEALDADE 

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
SATISFAÇÃO 

COMPROME-

TIMENTO 
0,663             

CONFIANÇA 0,603 0,670           

LEALDADE 

ATITUDINAL 
0,640 0,631 0,626         

LEALDADE 

COMPORT 
0,587 0,482 0,675 0,664       

LEALDADE 

DO 

CONSUMIDOR 

0,716 0,634 0,777 0,686 0,698     

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
0,738 0,767 0,822 0,576 0,822 0,676   

SATISFAÇÃO 0,588 0,657 0,684 0,588 0,773 0,804 0,685 

        

        Heterotrait-

Monotrait Ratio 

(HTMT) 

       
        
  

COMPROME-

TIMENTO 
CONFIANÇA 

LEALDADE 

ATITUDINAL 

LEALDADE 

COMPORT 
LEALDADE 

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
SATISFAÇÃO 

COMPROME-

TIMENTO 
              

CONFIANÇA 0,582             

LEALDADE 

ATITUDINAL 
0,614 0,615           

LEALDADE 

COMPORT 
0,573 0,486 0,681         

LEALDADE 

DO 

CONSUMIDOR 

0,695 0,628 0,774 0,689       

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
0,720 0,745 0,829 0,582 0,820     

SATISFAÇÃO 0,592 0,653 0,687 0,620 0,785 0,806   

        

        Collinearity 

Statistics (VIF) 

       
        Inner VIF Values 

       
        
  

COMPROME-

TIMENTO 
CONFIANÇA 

LEALDADE 

ATITUDINAL 

LEALDADE 

COMPORT 
LEALDADE  

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
SATISFAÇÃO 

COMPROME-

TIMENTO 
    1,571 1,571       

CONFIANÇA 2,425   1,571 1,571       

LEALDADE 

ATITUDINAL 
        1,835     

LEALDADE 

COMPORT 
        1,835     

LEALDADE 

DO 

CONSUMIDOR 

              

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
2,425 1,000           

SATISFAÇÃO           1,000   
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APÊNDICE 3 – DADOS DA MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS – GINT 

R Square 

       
        
  R Square 

R Square 

Adjusted 

     COMPROME-

TIMENTO 
0,426 0,424 

     CONFIANÇA 0,281 0,280 

     LEALDADE 

ATITUDINAL 
0,393 0,391 

     LEALDADE 

COMPORT 
0,263 0,261 

     LEALDADE DO 

CONSUMIDOR 
0,405 0,404 

     QUALIDADE 

PERCEBIDA 
0,318 0,316 

     

        f Square 

       
        
  

COMPROME-

TIMENTO 
CONFIANÇA 

LEALDADE 

ATITUDINAL 

LEALDADE 

COMPORT 
LEALDADE  

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
SATISFAÇÃO 

COMPROME-

TIMENTO 
    0,795 0,337       

CONFIANÇA 0,012   0,007 0,012       

LEALDADE 

ATITUDINAL 
        0,569     

LEALDADE 

COMPORT 
        0,042     

LEALDADE DO 

CONSUMIDOR 
              

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
0,626 0,602           

SATISFAÇÃO           0,924   

        

        Construct 

Reliability and 

Validity 

       
        

  
Cronbach's 

Alpha 
rho_A 

Composite 

Reliability 

Average 

Variance 

Extracted 

(AVE) 

   COMPROME-

TIMENTO 
0,871 0,906 0,877 0,526 

   CONFIANÇA 0,888 0,899 0,861 0,454 

   LEALDADE 

ATITUDINAL 
0,786 0,805 0,783 0,426 

   LEALDADE 

COMPORT 
0,729 0,832 0,750 0,519 

   LEALDADE DO 

CONSUMIDOR 
0,785 0,796 0,773 0,414 

   QUALIDADE 

PERCEBIDA 
0,850 0,855 0,849 0,415 

   SATISFAÇÃO 0,739 0,789 0,738 0,433 
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Discriminant 

Validity 

Fornell-Larcker 

Criterion 

      
        
  

COMPROME-

TIMENTO 
CONFIANÇA 

LEALDADE 

ATITUDINAL 

LEALDADE 

COMPORT 
LEALDADE  

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
SATISFAÇÃO 

COMPROME-

TIMENTO 
0,725             

CONFIANÇA 0,507 0,674           

LEALDADE 

ATITUDINAL 
0,734 0,420 0,653         

LEALDADE 

COMPORT 
0,591 0,375 0,672 0,721       

LEALDADE DO 

CONSUMIDOR 
0,711 0,495 0,763 0,609 0,644     

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
0,733 0,613 0,788 0,445 0,765 0,645   

SATISFAÇÃO 0,558 0,561 0,612 0,610 0,707 0,693 0,658 

        

        Heterotrait-

Monotrait Ratio 

(HTMT) 

       
        
  

COMPROME-

TIMENTO 
CONFIANÇA 

LEALDADE 

ATITUDINAL 

LEALDADE 

COMPORT 
LEALDADE  

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
SATISFAÇÃO 

COMPROME-

TIMENTO 
              

CONFIANÇA 0,472             

LEALDADE 

ATITUDINAL 
0,704 0,364           

LEALDADE 

COMPORT 
0,614 0,341 0,700         

LEALDADE DO 

CONSUMIDOR 
0,687 0,449 0,734 0,606       

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
0,725 0,576 0,785 0,438 0,748     

SATISFAÇÃO 0,573 0,556 0,589 0,668 0,726 0,671   

        

        Collinearity 

Statistics (VIF) 

       
        Inner VIF Values 

       
        
  

COMPROME-

TIMENTO 
CONFIANÇA 

LEALDADE 

ATITUDINAL 

LEALDADE 

COMPORT 
LEALDADE  

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
SATISFAÇÃO 

COMPROME-

TIMENTO 
    1,346 1,346       

CONFIANÇA 1,602   1,346 1,346       

LEALDADE 

ATITUDINAL 
        1,825     

LEALDADE 

COMPORT 
        1,825     

LEALDADE DO 

CONSUMIDOR 
              

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
1,602 1,000           

SATISFAÇÃO           1,000   
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APÊNDICE 4 – MATRIZ DE CORRELAÇÃO – ANÁLISE FATORIAL – ETAPA 3 DA PESQUISA 

 

Seguir 

esta 

marca 

nas 

mídias 

sociais é 

muito 

important

e para 

mim 

Acompan

har as 

marcas 

nas 

mídias 

sociais 

me faz 

gostar 

ainda 

mais dela 

Me 

sinto 

mais 

ligado à 

marca 

depois 

que 

passei a 

segui-la 

nas 

mídias 

sociais 

Se a 

marca 

não 

estivesse 

na 

internet, 

meu 

vínculo 

com ela 

seria 

menor 

Independe

nte de 

vender 

algo na 

internet, 

considero 

importante 

a marca 

estar na 

internet 

Se 

alguém 

fala mal 

da marca 

nas 

mídias 

sociais, 

eu 

defendo 

Gosto de 

falar bem 

da marca 

na 

internet 

Gosto de 

recomend

ar a 

marca na 

internet 

A marca 

gosta muito 

de conversar 

com seus 

seguidores 

na internet 

A 

comunida

de de 

seguidore

s da 

marca na 

internet é 

muito 

ativa 

Estou 

muito 

satisfeito 

com o 

que a 

marca faz 

na 

internet 

O site da 

marca é 

muito 

atrativo e 

agradável 

As 

mídias 

sociais da 

marca 

são muito 

atrativas 

A 

marca 

respond

e muito 

rápido 

na 

internet 

A 

marca 

entrega 

informa

ções 

confiáv

eis na 

internet 

O site e 

as mídias 

sociais da 

marca 

são 

lugares 

seguros 

Correlation Seguir esta marca nas 

mídias sociais é muito 

importante para mim 

1,000            ,439 ,303 ,289 ,316 

Acompanhar as marcas 

nas mídias sociais me faz 

gostar ainda mais dela 

,641 1,000           ,451 ,185 ,352 ,312 

Me sinto mais ligado à 

marca depois que passei a 

segui-la nas mídias sociais 

,698 ,712 1,000          ,437 ,215 ,264 ,231 

Se a marca não estivesse 

na internet, meu vínculo 

com ela seria menor 

,494 ,416 ,576 1,000         ,277 ,202 ,180 ,178 

Independente de vender 

algo na internet, considero 

importante a marca estar 

na internet 

,223 ,325 ,322 ,284 1,000        ,301 ,115 ,275 ,285 

Se alguém fala mal da 

marca nas mídias sociais, 

eu defendo 

,423 ,298 ,325 ,204 ,093 1,000       ,276 ,259 ,259 ,245 
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Gosto de falar bem da 

marca na internet 

,452 ,338 ,288 ,156 ,149 ,743 1,000    ,423 ,263 ,249 ,271 ,286 ,263 

Gosto de recomendar a 

marca na internet 

,441 ,356 ,276 ,179 ,116 ,692 ,828 1,000   ,403 ,288 ,260 ,288 ,274 ,292 

A marca gosta muito de 

conversar com seus 

seguidores na internet 

,346 ,297 ,331 ,206 ,157 ,264 ,265 ,271 1,000    ,452 ,549 ,401 ,370 

A comunidade de 

seguidores da marca na 

internet é muito ativa 

,280 ,358 ,298 ,193 ,235 ,140 ,153 ,187 ,471 1,000 562 ,425 ,537 ,395 ,383 ,420 

Estou muito satisfeito 

com o que a marca faz na 

internet 

,409 ,413 ,407 ,258 ,341 ,343 ,423 ,403 ,516 ,562 1,000 ,576 ,613 ,528 ,493 ,494 

O site da marca é muito 

atrativo e agradável 

,352 ,297 ,337 ,230 ,237 ,300 ,263 ,288 ,366 ,425 ,576 1,000 ,658 ,447 ,413 ,471 

As mídias sociais da 

marca são muito atrativas 

,439 ,451 ,437 ,277 ,301 ,276 ,249 ,260 ,452 ,537 ,613 ,658 1,000 ,423 ,504 ,519 

A marca responde muito 

rápido na internet 

,303 ,185 ,215 ,202 ,115 ,259 ,271 ,288 ,549 ,395 ,528 ,447 ,423 1,000 ,490 ,384 

A marca entrega 

informações confiáveis na 

internet 

,289 ,352 ,264 ,180 ,275 ,259 ,286 ,274 ,401 ,383 ,493 ,413 ,504 ,490 1,000 ,629 

O site e as mídias sociais 

da marca são lugares 

seguros 

,316 ,312 ,231 ,178 ,285 ,245 ,263 ,292 ,370 ,420 ,494 ,471 ,519 ,384 ,629 1,000 

a. Apenas casos onde “Você segue o perfil desta marca em alguma mídia social? = Sim”. 
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APÊNDICE 5 – DADOS DA ANÁLISE FATORIAL 

 

Comunalidades  

 Initial Extraction 

Seguir esta marca nas mídias sociais é muito importante para mim ,617 ,643 

Acompanhar as marcas nas mídias sociais me faz gostar ainda mais dela ,606 ,628 

Me sinto mais ligado à marca depois que passei a segui-la nas mídias sociais ,679 ,855 

Se a marca não estivesse na internet, meu vínculo com ela seria menor ,373 ,378 

Independente de vender algo na internet, considero importante a marca estar 

na internet 

,224 ,186 

Se alguém fala mal da marca nas mídias sociais, eu defendo ,598 ,621 

Gosto de falar bem da marca na internet ,761 ,898 

Gosto de recomendar a marca na internet ,715 ,769 

A marca gosta muito de conversar com seus seguidores na internet ,428 ,432 

A comunidade de seguidores da marca na internet é muito ativa ,433 ,464 

Estou muito satisfeito com o que a marca faz na internet ,610 ,671 

O site da marca é muito atrativo e agradável ,515 ,496 

As mídias sociais da marca são muito atrativas ,606 ,620 

A marca responde muito rápido na internet ,471 ,451 

A marca entrega informações confiáveis na internet ,512 ,558 

O site e as mídias sociais da marca são lugares seguros ,495 ,713 
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Variância Total Explicada 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 6,441 40,257 40,257 5,687 35,544 35,544 3,181 19,880 19,880 

2 1,925 12,032 52,289 1,772 11,074 46,618 2,631 16,442 36,322 

3 1,657 10,353 62,642 1,503 9,396 56,014 2,469 15,434 51,756 

4 ,939 5,866 68,508 ,422 2,640 58,654 1,104 6,899 58,654 

5 ,732 4,575 73,083       

6 ,716 4,472 77,555       

7 ,674 4,213 81,768       

8 ,511 3,195 84,964       

9 ,439 2,743 87,707       

10 ,382 2,390 90,097       

11 ,346 2,161 92,259       

12 ,305 1,903 94,162       

13 ,302 1,887 96,049       

14 ,268 1,674 97,723       

15 ,210 1,314 99,038       

16 ,154 ,962 100,000       
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Matriz de Transformação dos Fatores 

Factor 1 2 3 4 

1 ,473 ,521 ,670 ,236 

2 ,364 ,545 -,738 ,163 

3 ,599 -,649 -,081 ,463 

4 ,534 -,105 ,001 -,839 

 

 


