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Pesquisa procura avaliar se a propaganda boca-a-boca é uma estratégia de comunicação ou 
um efeito de outras estratégias ligadas à experiência do consumidor com produtos e marcas. 
Você pode participar também. 
 
Dentre as diversas doutrinas da comunicação, a propaganda boca-a-boca se destaca como 
uma forte influenciadora e, muitas vezes, determinante no processo de decisão de compra de 
consumidores. Não é de hoje que essa poderosa ferramenta está no centro das atenções de 
estrategistas e pesquisadores. 
 
Na década de 60, comunicólogos como Dichter e Arndt já realizavam estudos para esboçar a 
anatomia dos diálogos em que consumidores compartilham informações a respeito de 
produtos, serviços e marcas. Uma das mais importantes contribuições desses primórdios 
estudos s foi distinguir as duas principais formas de boca-a-boca: 
 
1. Quando um consumidor pede a opinião ou recomendação sobre um produto ou marca para 
outro consumidor, na tentativa de reduzir seus riscos ou investimentos em uma determinada 
compra;  
 
2. Quando um consumidor espontaneamente começa a comentar sobre um produto ou marca 
com um amigo.  
 
Apesar dos motivadores serem bem distintos, ambas as formas compartilham a mesma 
essência: consumidores compartilham suas experiências com produtos e marcas de uma 
maneira orgânica e informal. 
 
Em um fenômeno recente, o boca-a-boca voltou a ser foco de muita discussão. E, por alguns, 
esta velha forma de propaganda é cotada até como tendência. Mas o que há de novo em toda 
essa história? Muito! 
 
Primeiramente, os tradicionais veículos de comunicação de massa vêm sofrendo uma dolorida 
trajetória rumo ao desinteresse, perdendo seu monopólio pela atenção do consumidor. Em 
seguida, temos a internet oferecendo o ambiente ideal para que os consumidores 
compartilhem suas experiências entre si. 
 
Essencialmente baseadas nesse alicerce, vimos o recente crescimento de marcas colossais 
como Google, Starbucks, EasyJet e Innocent Juices. Levando em conta que onde há fumaça há 
fogo, agências especializadas surgiram para explorar a capacidade ilimitada do boca-a-boca, 
desenvolvendo estratégias de marketing viral para formar verdadeiros exércitos 
evangelizadores de inovações e lançamentos de seus clientes. 
 
É daí que vem uma dúvida: será possível desenvolver estratégias para recriar em laboratório 
um fenômeno tão orgânico e informal? Pela lei da ação e reação, pode-se inferir sobre a 
viabilidade de se criar ações que geram o tão valioso buxixo. Mas será que esse movimento 
artificial tem a capacidade de realmente gerar valor para uma marca? 
 
Para tentar responder, estamos desenvolvendo uma pesquisa, cuja proposta é delinear um 
modelo sobre o que incentiva ou não os consumidores a conversar entre si sobre produtos e 
marcas. 
 
A essência dessa pesquisa (que é uma iniciativa pessoal e conduzida por este que vos escreve) 
é identificar se propaganda boca-a-boca pode ser encarada como uma estratégia de 
comunicação ou um efeito de outras estratégias ligadas à experiência do consumidor com 
produtos e marcas. Consulte uma apresentação completa deste projeto (em inglês).  
 



Você também pode participar dessa pesquisa. Basta contribuir com sua história através do 
Miriade. Quem colaborar terá acesso gratuito para download do relatório completo com os 
resultados da análise ao final do projeto. 
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