
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



EDIÇÃO BRASIL 

A importância do fenômeno boca a boca foi de
monstrada em diversos estudos que descreveram 
seus efeitos nas decisões de compra. 

No entanto, a grande maioria do trabalho produ
tivo e das observações sobre a comunicação boca a 
boca informal, não solicitada, baseou-se no mundo 
do marketing antes da internet. 

Comunidades online aumentaram em tamanho, 
número e caráter, e as empresas começaram a reco
nhecer a crescente importância do boca a boca neste 
contexto. Investimentos de empresas em tecnologia 
online estão aumentando, e recursos significativos 
estão sendo alocados em marketing digital e online. 

A crença generalizada, porém equivocada, entre 
gerentes de negócios é que os websites das empre
sas devem fornecer conteúdo gerado pelas comu
nidades, se quiserem construir a lealdade da marca 
e alcançar valores altos de vendas. Esta crença está 
colocando enormes desafios para as empresas. As 
oportunidades de monitorar e influir na comunica
ção boca a boca está no aumento da acessibilidade 
e alcance da internet. As empresas têm que ser vigi
lantes com relação ao comportamento boca a boca e 
à atividade online, para uma melhor compreensão 
do que faz o boca a boca ser mais eficiente e como 
medir o seu impacto. 

Consumidores podem olhar de maneira suspeita 
qualquer tipo de manipulação direta da empresa ou 
de avaliações de consumidores. 

Pretendemos estudar o comportamento boca a 
boca e analisar o impacto da comunicação online 
e off-line das empresas e as atividades online dos 
consumidores sobre o consumo. Descobrimos que 
os comentários online de consumidores são uma 
importante fonte de informação sobre a qualidade 
do produto para consumidores interessados, com
plementando e frequentemente substituindo outros 
aspectos da estratégia de comunicação da empresa. 
Ao coletar informação das perspectivas dos consu
midores sobre as estratégias de comunicação das 
empresas e analisando-a junto com a informação do 
próprio comportamento e atividades dos consumi
dores, oferecemos percepções de como os consumi
dores reagem e influenciam o ambiente online. 

Nosso estudo visou contribuir com a literatura 
do boca a boca e fornecer um modelo com quatro 
hipóteses, assim como evidências dos dados de uma 
pesquisa dirigida a uma população de usuários fre
quentes de internet. 

A seguir, apresentamos nossas hipóteses e explica
mos suas bases na importante literatura deste campo. 
Em seguida, apresentamos o modelo de pesquisa e a 

Enquanto o "comportamento boca a boca" se re
fere a motivações e crenças que levam os indivíduos 
a passar informações, a "atividade online" refere-
se ao exercício da disseminação de informação por 
meio do uso de meios online. 

Estudamos o comportamento boca a boca e anali
samos a comunicação online e off-line das empresas 
e o engajamento dos consumidores em determina
das atividades de consumo online testando hipóte
ses por meio de uma pesquisa com 248 usuários de 
internet. Os resultados mostram que a comunicação 
da empresa tem um impacto indireto no consumo 
online via comportamento e atividade boca a bo
ca. O impacto direto de certos tipos de comunica
ção sobre o consumo é, curiosamente, negativo. 

metodologia e descrevemos nosso instrumento de 
medição e os resultados das equações de regressão. 
Finalmente, discutimos nossas conclusões e as impli
cações para política gerencial e futuras pesquisas. 

Boca a boca e consumo 
O boca a boca tem se tornado cada vez mais importan
te para os consumidores devido às muitas possibilida
des de escolhas que têm e às decisões que podem fa
zer relativas a compras. O peso que os indivíduos dão 
à adoção de um produto por sua rede social foi reco
nhecido em estudos de comportamento de consumo 
já em 1984. A preferência de um consumidor por um 
produto não acontece repentinamente — geralmente 
envolve o recebimento de alguma informação sobre 
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a experiência de alguém. Nosso modelo de pesquisa 
baseia-se neste paradigma. As estratégias de marke
ting das empresas são desenvolvidas com o objetivo 
de persuadir os consumidores do valor do produto, 
por meio de elementos racionais e emocionais. 

Existe uma sensação bastante forte de que o boca 
a boca é importante e que algumas pessoas são tal
vez mais influentes que outras em criá-lo. A questão 
é, portanto, como a empresa pode influenciá-lo. No 
comportamento boca a boca, quando um consumi
dor sente que a empresa está se comunicando com 
ele como um amigo ou indivíduo imparcial, ele re
laxa e fica mais inclinado a aceitar as afirmações da 

empresa sobre o produto. A comunicação desenca
deia um mecanismo de envolvimento psicológico 
que realmente motiva os consumidores a comprar 
um produto. 

Gerentes de negócios têm consciência dos efei
tos do boca a boca e, frequentemente, tentam ma
nipulá-lo para realizar uma campanha. No entanto, 
estes gerentes ainda têm que determinar qual é a 
melhor forma de aprimorar e implantar mensa
gens que os consumidores possivelmente passarão 
adiante e como avaliar o impacto dessas mensagens 
em termos de estimar os efeitos tangíveis do boca a 
boca no valor da marca e das vendas. 
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Estas percepções serão essenciais para as em
presas que querem aproveitar o potencial do boca 
a boca e conseguir retornos maiores de seus investi
mentos de comunicação de marketing. 

Pode-se sugerir que esta comunicação é executa
da com o objetivo de influenciar o comportamento 
do consumidor. Estudos anteriores indicam que as 
mensagens de comunicação produzem efeitos por
que os consumidores esperam que os especialistas de 
mercado sejam convincentes e consideram este tipo 
de comunicação apropriado, especialmente no con
texto das mensagens filtradas em seus grupos sociais. 

O desempenho de uma empresa pode ser medi
do em termos de vendas, lucros, lealdade do consu
midor, participação no mercado e assim por diante. 
Estudos realizados há mais de dez anos sugerem 
que a comunicação boca a boca positiva pode ser ge
rada por relacionamento forte e estável com consu
midores. Pode acontecer de empresas terem dificul
dade em construir relacionamento de lealdade com 
o cliente porque não conseguem criar o tipo de laço 
emocional forte com seus consumidores que gera
ria o nível de confiança e comprometimento que 
torna os consumidores desejosos de voltar à marca. 
Uma estratégia de comunicação bem desenvolvida 
pode ser um forte estímulo de curto prazo para ge
rar consumo e pode ser um estímulo contínuo e de 

longo prazo para comportamento boca a boca. Ten
do por base estas ideias, formulamos as seguintes 
hipóteses: 

H1. As estratégias de comunicação online e off-
line de uma empresa definitivamente influenciam o 
consumo online. 

H2. As estratégias de comunicação online e off-
line de uma empresa baseadas no boca a boca i n 
fluenciam positivamente o comportamento boca a 
boca, incluindo comportamento online e comporta
mento de compartilhamento. 

A decisão de passar informação para outros se 
deve ao comportamento individual . Mais especifi
camente, o comportamento boca a boca refere-se a 
motivações e crenças que levam os indivíduos a pas
sar informação adiante. Segundo a teoria da troca, 
os custos e benefícios percebidos da comunicação 
boca a boca levam à decisão do indivíduo de se en
gajar nesta comunicação. Alguns indivíduos podem 
assumir proativamente o papel de agentes do boca a 
boca, que frequentemente leva-os a se tornarem co
nhecidos como especialistas de mercado. Estes indi
víduos são motivados por um grande sentimento de 
obrigação de transmitir a informação, um desejo de 
ajudar os outros e um sentimento de prazer de con
tar aos outros sobre produtos. Outros indivíduos po
dem se engajar no comportamento boca a boca para 
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O "BOCA A BOCA" NA ERA DA INTERNET 

justificar suas decisões, gerar aprovação e alcançar 
status social. O boca a boca é um tipo de influência 
social que pode ser convincente para marcas bem 
conhecidas e levar a uma maior atividade online. 

Atividade online é o exercício de disseminação 
de informação através do uso de meios online. Os 
mecanismos subjacentes à influência dos indivídu
os sobre atividade online são o sistema de reputa
ção e o reconhecimento dos pares. A comunidade 
virtual apoia o paradigma de autorregulação que 
encoraja comentários honestos. Comunicação boca 
a boca deve ter conteúdo convincente se pretende 
persuadir outros a consumir o produto. Tal conteú
do pode ser distribuído hoje por meio de uma varie
dade de fontes online, incluindo comentários sobre 
produtos e recomendações de compra. O endosso 
é também uma forma de apoio ou uma declaração 
de aprovação de um produto e pode ser uma forma 
de convencer alguém a consumir um determinado 
produto. O comportamento boca a boca pode enco
rajar o endosso público de um produto. Alguns i m 
portantes pesquisadores do boca a boca referiram-
se àqueles que endossam produtos como "guias de 
mercado" ou formadores de opinião cuja influência 
se estende nas categorias de produtos. Com base 
nestas ideias, formulamos nossa terceira hipótese 
(H3): o comportamento boca a boca positivo leva a 
atividades online, tais como uso frequente de fontes 
de boca a boca, endosso, alta atividade boca a boca e 
atividade receptiva do boca a boca. 

Estudos anteriores mostraram que maior at ivi 
dade online leva a um maior consumo online. Por 
exemplo, diferenças nos resultados de venda de um 
livro vendido pela Amazon.com e BarnesandNoble. 
com estão relacionadas com diferenças quanto ao 
número de comentários sobre o livro e diferenças 
na média de estrelas de classificação para estes co
mentários. Esta evidência sugere que uma atividade 
ativa de boca a boca afeta as quantias pagas pelos 
consumidores. As empresas devem tomar cuidado 
em estabelecer comunidades online abertas ao re
dor de produtos. 

Riscos 
Mas existem riscos em se estabelecerem fóruns de 
troca de conteúdo gerado pela comunidade. Primei
ramente não está claro o que motiva consumidores a 
fornecer comentários pelos quais não são compen
sados. Em segundo lugar, os competidores podem 
facilmente se beneficiar do investimento de uma 
empresa no sistema de recomendação. Não existe 

forma de impedir um consumidor de usar informa
ção fornecida por um website sobre compras que fi
zeram. Em terceiro lugar, ao fornecer uma área para 
comentários de usuários, o proprietário do site cede 
controle sobre a informação exibida e comentários 
desfavoráveis podem ter impacto negativo sobre as 
vendas. 

O endosso também é uma forma de dissemi
nar informação. Pessoas que endossam tendem a 
se especializar em certos tipos de produto porque 
a rede social como um todo pode não levar suas 
recomendações mais gerais em consideração. Pes
quisa demonstrou que a informação descrita pelo 
comentário de uma pessoa é importante para o reco-

nhecimento dos pares e que ela, consequentemente, 
resulta no aumento de vendas. A atividade online e 
notas de classificação para programas de TV têm um 
impacto positivo para a emissora. São importantes 
indicadores do tamanho da audiência e resultam 
n u m aumento do número de publicidade. Com ba
se nessas ideias, chegamos à nossa quarta hipótese 
(H4): atividades online tais como uso frequente de 
fontes de boca a boca, endosso, forte atividade de 
boca a boca e atividade receptiva de boca a boca le
vam ao consumo online. 

As evidências 
Neste artigo, tratamos de questões de pesquisas de 
outros acadêmicos que levam a um melhor enten
dimento do comportamento boca a boca e que iden
tificam aqueles que influenciam atividade online e 
consumo. Também foi sugerido que o estudo das 
estratégias de comunicação das empresas pode en
corajar o consumo online. Enquanto estudos ante
riores consideraram os influenciadores do consumo 
online de forma isolada, este estudo procura analisar 
um modelo completo contendo antecedentes e me
diadores do consumo online. 
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Encontramos evidências de que a comunicação 
das empresas influencia o consumo através de com
portamento boca a boca e atividade online. O i m 
pacto direto de alguns tipos de comunicação sobre 
o consumo é, curiosamente, negativo. Demonstrou-
se que a estratégia de comunicação empregando 
tanto a mídia online como off-line teve impacto ne
gativo no consumo online. A colocação de mensa
gens de marketing tanto na mídia online como na 
off-line pode causar uma reação de desaprovação 
dos consumidores, que por sua vez pode levar a um 
resultado imediatamente negativo, mesmo que o 
marketing passe mensagens positivas e atraentes. 
Consumidores podem olhar de maneira suspeita 
qualquer tipo de manipulação direta da imprensa ou 
de avaliações de consumidores. Acreditamos que o 
volume extremamente elevado de informação dis
ponível hoje em dia alterou o equilíbrio de poder en
tre empresas e consumidores. Consumidores foram 
sobrecarregados e se tornam céticos com relação à 
comunicação tradicional conduzida por empresas. 
Esta pode ser uma das razões pelas quais os consu
midores preferem tomar suas decisões de compra 
independentemente do que as empresas falam d i 
retamente a eles sobre produtos. 

No entanto, a comunicação direcionada pela em
presa pode ter impacto no consumo online através 
do comportamento boca a boca e atividade online. 
As empresas não podem controlar o que os consumi
dores dizem a outros consumidores. Mas profissio
nais de mercado podem usar percepções de pesqui
sas de boca a boca para mudar de um marketing de 
consequência para um de intenção. 

A comunicação boca a boca pode ser eficien
te em encorajar o consumidor a considerar um 
produto sob uma luz positiva de uma forma que a 
publicidade simplesmente não pode, não importa 
quanto se gaste. As mais eficientes mensagens de 
comunicação ecoam nas redes sociais interessadas 
e expandem sua influência, afetando as percepções 
do produto. O surgimento de comunidades online 
e da comunicação online aumentou o potencial de 
efeitos importantes e de difícil alcance. Retornos 

de investimento em programas de comunicação de
pendem da compreensão da gama de canais e men
sagens empregadas e da adequada alocação de ativi
dades de comunicação de marketing. As empresas 
podem avaliar como as mensagens de marketing se 
espalham e aumentam seu alcance e impacto usando 
estratégias descritas neste artigo como mais eficazes. 

Achamos que o engajamento do respondente em 
um boca a boca ativo não teve impacto no seu con
sumo online. Pode-se argumentar que consumidores 
não gastarão tempo fornecendo comentários sobre 
produtos pelos quais não serão diretamente com
pensados. Os competidores de uma empresa podem 
se beneficiar de seus investimentos em sistemas de 
recomendação online e, talvez mais importante, as 
empresas não têm muito controle sobre a comunida
de geradora de conteúdo. Comentários desfavoráveis 
têm um impacto negativo nas vendas. Finalmente, os 
comentários online de usuários podem não ser úteis 
aos consumidores e não estimular as vendas devido à 
seleção tendenciosa que é inerente num processo de 
recomendação de amadores. 

O ponto de partida para o gerenciamento da co
municação boca a boca é a compreensão do compor
tamento boca a boca e da atividade online. A análise 
do boca a boca pode fornecer percepções detalhadas 
da natureza dos fatores que influenciam o consumo. 
Desenvolver mensagens de maior impacto e usar con
textos de maior impacto e redes sociais são fatores 
essenciais das estratégias de comunicação eficazes e 
aumento de vendas. 

Acreditamos que, munidas das percepções forne
cidas por este artigo, as empresas podem formular es
tratégias sobre a geração de boca a boca positivo e es
timular comportamento e atividade boca a boca. As 
evidências reunidas neste estudo indicam algumas 
oportunidades de pesquisas futuras. As empresas es
tão confiando mais no boca a boca e estão recrutando 
consumidores como agentes voluntários para tal ati
vidade. Estes agentes frequentemente não são pagos 
e ostensivamente se engajam na comunicação boca a 
boca pelos benefícios psicossociais. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 8, p. 55-61, ago. 2012.




