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1. Introdução 

 
Plataformas de interação social online, como blogs, microblogs e redes sociais, 

ocupam atualmente um lugar importante na formação de opinião da sociedade. As mídias 

sociais tornaram-se fontes valiosas para a mineração e a análise de informações e opiniões 

sobre diferentes assuntos, como marcas, produtos, serviços e personalidades. Portanto, 

cada vez mais, o conteúdo gerado espontaneamente por usuários dessas mídias converte-

se em objeto de estudo para áreas como gestão de relacionamento com clientes, controle 

de opinião pública e pesquisas de marketing.  

É crescente o número de empresas que recorrem às mídias sociais para divulgar 

produtos, serviços e a própria marca, mas principalmente, na busca de aproximação e 

interação com seu público-alvo por meio da publicação de conteúdos informativos ou de 

entretenimento. Como resultado, nota-se um aumento da adesão de clientes que interagem 

com empresas e marcas por meio desses canais. No entanto, as reações e respostas não 

são previsíveis, nem podem ser controladas. Cada vez mais pessoas espalham suas 

opiniões, paixões e críticas, em diferentes sites e aplicativos de mídia social. Para 

efetivamente avaliar seu ambiente de negócios, as empresas precisam monitorar essa 

massa de informações e extrair conhecimentos relevantes para gestores e profissionais de 

marketing, transformar esses dados em conhecimento e usá-los como diferencial 

competitivo. Com base no fato de que cerca de 20% dos microblogs mencionam um nome 

de marca (JANSEN et al., 2009), a gestão da percepção da marca em mídias sociais deve 

ser parte integrante da estratégia de marketing da empresa.   

A internet facilita o acesso à informação e à socialização. Motores de busca e 

serviços de comparação de preços e produtos são disponibilizados gratuitamente, o que 

torna os consumidores mais exigentes. Seus relatos e trocas de ideias nas comunidades 
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virtuais convertem-se em uma fonte valorosa para analisar interesses e opiniões sobre 

empresas, produtos e serviços. De forma geral, as opiniões e experiências relatadas por 

clientes comuns tendem a ter mais credibilidade para outros pretensos consumidores do 

que propagandas ou outras estratégias de marketing. O boca a boca virtual exerce grande 

influência na percepção de uma marca ou na escolha de um produto. 

O uso inteligente das mídias sociais pelas empresas não se resume a manter um 

canal de promoção e comunicação com seu público, mas tem a função fundamental de 

prover um panorama sempre atualizado das opiniões dos consumidores sobre seus 

produtos ou serviços. Assim, blogs e sites de redes sociais podem ser compreendidos 

também como medidores e indicadores de reputação das marcas. Por meio de 

rastreamento e extração de informações relevantes de posts e tweets, as empresas podem 

intervir imediatamente na comunicação com clientes insatisfeitos, utilizar comentários de 

consumidores como feedback e identificar preferências e demandas por serviços e 

produtos. 

Uma pesquisa da Nielsen (Figura 1) sobre confiança em propaganda, realizada no 

início de 2015, entrevistou mais de 30.000 consumidores em 60 países e concluiu que os 

formatos tradicionais de publicidade perderam a credibilidade do público em geral. 

Recomendações de amigos e familiares estão no topo da lista (83%) para os entrevistados. 

Os números indicam ainda que a confiança não se limita apenas ao círculo de amizade, 

pois dois terços (66%) afirmaram considerar as opiniões on-line postadas por 

consumidores, sendo esta a terceira fonte mais citada da lista. 
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Figura 1 – Confiança global em publicidade (adaptado de Nielsen, 2015) 

 

Diante desse cenário, a percepção e as opiniões dos consumidores ganharam total 

relevância para as áreas de gestão de marcas e planejamento estratégico de marketing. 

Mesmo com os websites de marca tendo sido considerados o segundo formato mais 

confiável pelos entrevistados, investir apenas no conteúdo de seus sites e redes sociais já 

não é suficiente. Entender o que os consumidores pensam e o que propagam sobre marcas, 

produtos e serviços, ou ainda, conhecer suas reclamações e anseios, torna-se 

imprescindível em um mercado tão competitivo. A análise dessas informações pode 

ajudar a prevenir ou reverter crises e é fundamental para empresas que pretendem 

apresentar serviços e produtos adequados à necessidade do consumidor. 

São muitas as questões atuais que permeiam discussões sobre marketing, gestão 

de marcas e comunicação: Se os formatos de publicidade não têm mais credibilidade, 

como efetivar a mensagem publicitária? Como gerenciar e dar visibilidade para a marca? 

Como divulgar e vender produtos e serviços de forma menos invasiva?  

Algumas entre tantas perguntas motivaram a realização desta pesquisa: Como e 

por que algumas marcas conseguem manter um canal de relacionamento com seu público 

alvo e criam vínculos fortes, transformando clientes em embaixadores da marca? Quais 
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linguagens de comunicação são mais bem aceitas? Quais ações podem gerar memórias e 

mídia espontânea? Enfim, quais associações podem gerar uma imagem e uma memória 

positiva da marca para o consumidor contemporâneo? 

A metodologia proposta neste trabalho pretende auxiliar na compreensão de 

muitas dessas questões. É aplicável tanto para avaliação de marcas, em relação à 

percepção e satisfação do consumidor, quanto para análise de concorrência e análises de 

efetividade da comunicação e de campanhas publicitárias. Pode ser igualmente útil na 

avaliação de produtos, serviços, embalagens, ações de marketing, lojas, vitrines, novas 

coleções, desenvolvimento de personagens e mascotes.  

As recomendações de Zhang (2015) também serviram como mola propulsora 

nesta pesquisa: “estudos futuros poderiam explorar a relação entre imagem da marca e 

comportamento do consumidor sob uma nova perspectiva – emoção da marca”. Zhang 

ainda afirma: “Estudos futuros devem continuar a discutir as inter-relações entre imagem 

da marca, satisfação e fidelidade do cliente e identificar um indicador mais abrangente 

para o comportamento do consumidor.” Neste contexto, a busca por conhecer os 

sentimentos de consumidores torna-se um caminho promissor para a avaliação da imagem 

e do posicionamento da marca. 

Para delinear os problemas, o estado da arte e alcançar o objetivo específico desta 

pesquisa, além do levantamento bibliográfico, foram feitas investigações sobre diferentes 

metodologias para avaliação de marcas e estudos de cases de sucesso sobre as marcas 

mais amadas ou as mais lembradas (Top of Mind). Como o objetivo era criar uma 

metodologia e um índice para a avaliação de marcas, foi realizado um levantamento 

preliminar das premiações, índices e metodologias para avaliação de marcas brasileiras e 

globais. 

Como ilustra a Figura 2, são muitos os prêmios que valorizam a atuação 
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corporativa de marcas, com diferentes critérios de avaliação. No entanto, a maior parte 

considera a performance financeira ou o valor de mercado das empresas na Bolsa de 

Valores como um dos critérios de avaliação. Mesmo considerando o impacto em 

consumidores, os mais reconhecidos índices e metodologias que avaliam as grandes 

marcas precisam ter acesso a informações e fatores internos à organização. Com relação 

às pesquisas sobre as marcas mais amadas ou as mais lembradas, quase todas são 

realizadas por meio de entrevistas com consumidores. 

 

Figura 2 – Prêmios (L’Oréal Brasil, 2014) 

 

Apesar de ser importante o entendimento das diferentes metodologias para 

avaliação de marcas, o presente estudo não tem o objetivo de criar um ranking, nem de 

clarificar o valor das marcas para o mercado. Reforçando o que foi já foi exposto, a 

aplicação da metodologia e do índice aqui propostos têm a finalidade de avaliar a gestão 

de marcas, com relação ao posicionamento, estratégias de branding, ações de marketing 

e eficiência da comunicação. De forma menos abrangente, por descartar a performance 

financeira e a pesquisa de mercado por meio de entrevistas, porém mais factível e 

acessível, esta tese defende a funcionalidade e a eficácia da metodologia proposta.  
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Este trabalho pretende contribuir com as áreas de branding e pesquisa de 

marketing por meio da proposição de uma metodologia e de um índice para gestão de 

marca, fundamentados em Mineração de Textos. No processo de coleta de dados e na 

aplicação da metodologia, bem como no cálculo do índice, são utilizadas apenas 

informações e dados públicos disponíveis na internet. 

A presente pesquisa faz também um levantamento e verificação das técnicas de 

Mineração de Textos mais apropriadas para análise de mercado e extração de opiniões de 

consumidores. Demonstra ainda as vantagens dessas técnicas, em relação a tempo e custo, 

quando comparadas às técnicas tradicionais de pesquisa de mercado, como grupos focais 

e entrevistas presenciais. 

Por fim, mais do que classificar por um índice, a aplicação da metodologia 

resultará em um diagnóstico dos pontos fortes e fracos da marca na perspectiva do 

consumidor. O que se obtém é um panorama sobre a percepção do consumidor, de onde 

poderão ser extraídos os fatores determinantes sobre imagem e valor. Isso inclui as 

associações que os usuários fazem com a marca e as motivações que podem levá-los a 

recomendações espontâneas. 
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2. Metodologias e índices para avaliação de marcas 

 
Das investigações realizadas sobre rankings, prêmios e critérios para avaliação de 

marcas, alguns índices e metodologias foram considerados mais relevantes para esta 

pesquisa. 

Conforme já foi citado, são muitos os prêmios e classificações que avaliam marcas 

pelos mais variados critérios, no entanto, a maior parte considera a performance 

financeira, como o valor de mercado das empresas na Bolsa de Valores. Na maior parte 

dos casos, a seleção das marcas preferidas ou das mais lembradas quase sempre é feito 

por meio de um grande número de entrevistas, um método oneroso e demorado. 

Um exemplo é o ranking das marcas mais fortes e das mais valiosas do Brasil 

realizado pela MB Vermeer, em parceria com a revista DINHEIRO e o grupo britânico 

WPP. O ranking das marcas mais valiosas considera duas dimensões: 

 Performance Financeira: valor de mercado das empresas na Bolsa de 

Valores. 

 Performance em imagem: entendimento da imagem da marca junto a 

consumidores e investidores. 

 O Valor de cada marca é a combinação da performance financeira e em 

públicos estratégicos. 

Na classificação das marcas “mais valiosas”, só participam as brasileiras de 

empresas de capital aberto. Para a classificação das “mais fortes”, são avaliadas todas as 

marcas das categorias cobertas pela pesquisa. Para o levantamento de dados desse estudo 

e das classificações, são utilizados dados financeiros da Bloomberg e o BrandZ – pesquisa 

de mercado conduzida pela Millward Brown. 
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Em 2014, esse estudo englobou, no Brasil, 32 categorias, mais de 14 mil 

entrevistas com consumidores e 480 marcas. Destas 480, selecionamos as 20 

mais fortes. Foram avaliadas financeiramente 260 marcas para que 

chegássemos às 50 mais valiosas. (Entenda a Metodologia das Marcas Mais 

Valiosas do Brasil. Revista Isto É Dinheiro, 2015). 

 

“As 20 marcas mais fortes do Brasil” é uma classificação definida pelo grau de 

lealdade dos consumidores à marca. Em 2015, o Facebook emplacou este prêmio, o que 

reforça ainda mais as bases deste estudo, apontando uma participação cada vez maior de 

usuários em redes sociais, onde deixam seus comentários, mensagens e também opiniões. 

“O Facebook conseguiu penetrar em todas as camadas da sociedade e manteve um nível 

de lealdade muito alto”, diz Eduardo Tomiya, diretor geral da Millward Brown Vermeer 

na América Latina e responsável pelo ranking das 20 marcas mais fortes do Brasil em 

2015. “O Facebook subiu ao topo ao transformar-se na mais democrática das plataformas 

online do Brasil. São 93 milhões de pessoas que se conectam mensalmente à rede social.” 

(O Brasil curtiu o Facebook. Isto é Dinheiro, 2015). 

 

O Índice de Força da Marca (BSI - Brand Strength Index) da Brand Finance, 

mereceu destaque neste estudo porque adota critérios como familiaridade, lealdade, 

promoção, satisfação pessoal e reputação corporativa para a classificação das marcas. No 

ano de 2015, por meio desse índice, a Lego foi eleita “a marca mais poderosa do mundo”. 

O poder da marca nessa avaliação relaciona-se com a influência que exerce sobre seu 

público, independente de seu valor de mercado. 

Lego é a marca mais poderosa do mundo. Ela conseguiu preencher vários 

requisitos com altos índices na avaliação do Índice de Força da Marca (BSI - 

Brand Strength Index) da Brand Finance, como a familiaridade, a lealdade, a 
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promoção, a satisfação pessoal e reputação corporativa. (Lego Overtakes 

Ferrari as the World’s Most Powerful Brand. Brand Finance, 2015) 

Para calcular o Índice de Força da Marca – BSI, a Brand Finance utiliza a 

metodologia Royalty Relief. O valor é dividido em três partes (Tabela 1): 

Tabela 1 –BSI (Brand Strength Index) Definition – Fonte Brand Finance 

Brand Investment (25%) Brand Equity (50%) Brand Performance 

(25%) 

Entradas  

– Produtos 

– Praça 

– Pessoas 

– Promoção  

 

Cliente 

– Familiaridade 

– Consideração 

– Preferência 

– Satisfação 

– Recomendação / NPS 

Funcionários 

– Pontuação do Empregado 

Financeiro 

– Credit Rating 

– Recomendação do analista 

Externo 

– Pontuação do Ambiente 

– Pontuação da Comunidade 

– Pontuação de Governança 

Saídas  

– receita 

– Margem (%) 

– Margem de Previsão (%) 

– Previsão de crescimento 

da receita (%) 

 

 

Figura 3 – Lego eleita a marca mais ponderosa do mundo (Época Negócios, 2015) 
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A Lego merece destaque nesta pesquisa como case de sucesso em gestão de marca 

e para entendimento sobre a participação do consumidor na construção e reputação de 

marcas. Após quase falir, a Lego se reinventou e conquistou o prêmio de marca mais 

poderosa do mundo (Figura 3). Das muitas informações divulgadas e especulações sobre 

a retomada do poder dessa empresa, o artigo “O mundo encantado – e social – de Lego” 

atribui a força da marca a sua inserção bem-sucedida em mídias sociais com a criação das 

plataformas digitais: 

É importante para nós construirmos relacionamentos pessoais com os fãs e ter 

um diálogo com aqueles que realmente estão interessados em nossos produtos. 

Nós não temos grandes plataformas com milhões de usuários, mas nossas 

comunidades são complementos importantes para nossos programas de 

pesquisa e desenvolvimento”. (...) Mídias Sociais se tornaram parte de nossa 

imagem. As comunidades LEGO são também importantes pontos de encontro 

para aqueles que compartilham interesses, e nós fazemos o que podemos para 

estimular interação e diálogo. (O mundo encantado – e social – de Lego, 2010) 

À semelhança de marcas como a Apple, ela não atrai somente clientes, mas 

aficcionados. Há, no mundo, centenas de comunidades de loucos por Lego. 

Elas promovem discussões na internet sobre construções com os blocos, 

mantêm sites para venda e compra de peças consideradas raras – algumas 

custam até US$ 3,5 mil – e organizam encontros para ostentar as suas criações. 

No Brasil, o grupo de fãs, batizado de LUG (Lego Users Group), conta com 3 

mil seguidores. (Após Quase Falir, Lego se Reinventa e Conquista O Maior 

Lucro de Sua História. Época Negócios, 2015) 

 

O “Reclame Aqui”, importante também neste levantamento, é um site brasileiro de 

reclamações dos consumidores, que classifica as marcas de acordo com sua reputação. É um 

espaço onde os consumidores podem expor suas reclamações sobre produtos, serviços e 

atendimento de qualquer empresa. No entanto, também abre espaço para as empresas poderem 
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responder e se defender. O site é um repositório de reclamações e o conteúdo fica disponível 

gratuitamente. Atua também como canal de comunicação entre consumidores e empresas de todo 

o país, e a conversa entre o reclamante e a empresa podem ser visualizados e acompanhados. O 

índice de reputação é calculado com base no número de reclamações (Figura 4), de respostas e 

soluções da empresa e de clientes satisfeitos ou não. 

Para cálculo da Avaliação do Reclame Aqui (AR) é feita uma média ponderada baseada 

nos seguintes critérios: 

Índice de Resposta (IR) - Peso 2 - Porcentagem de reclamações respondidas, 

sendo que apenas a primeira resposta é considerada; 

Média das Avaliações (MA) - Peso 3 - Nota do Consumidor - Leva em 

consideração apenas reclamações finalizadas e avaliadas. Corresponde à média 

aritmética das notas (variando de 0 a 10) concedidas pelos reclamantes para 

avaliar o atendimento recebido; 

Índice de Solução (IS) - Peso 3 - Leva em consideração apenas reclamações 

finalizadas e avaliadas. Corresponde à porcentagem de reclamações onde os 

consumidores, ao finalizar, consideraram que o problema que originou a 

reclamação foi resolvido. Essas reclamações são representadas pelo ícone de 

status verde; 

Índice de Novos Negócios (IN) - Peso 2 - Voltaria a fazer negócios? - Leva 

em consideração apenas reclamações finalizadas e avaliadas. Corresponde à 

porcentagem de reclamações onde os consumidores, ao finalizar, informaram 

que, sim, voltariam a fazer negócios com a empresa. 
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Figura 4 – Fórmula e funcionamento da avaliação do Reclame Aqui 

 

Earned Brand, pesquisa global realizada pela Edelman, entre abril e maio de 

2015, em 10 países — Alemanha, Austrália, Brasil, China, EUA, França, Índia, Japão, 

México e Reino Unido —, revelou o comportamento do consumidor em relação à 

inovação das marcas. O levantamento foi por meio de pesquisas quantitativas on-line com 

10.000 entrevistados, na proporção nacional de faixa etária, gênero e região, de acordo 

com o censo recente do país em questão. Grupos focais comportamentais em Nova York 

e Londres com 16 pessoas classificadas como millennials (geração Y, também chamada 

geração do milênio ou geração da internet). Acompanhamento pelo celular (mobile 

diaries) com 25 millennials, com seus próprios celulares, por 2 semanas, no Brasil, Reino 

Unido, Índia, China e EUA, complementaram também essa pesquisa. A investigação 

pretendia responder as seguintes perguntas: Quais são os verdadeiros sentimentos dos 

consumidores a respeito da inovação? Como as marcas que mais crescem atualmente 

estão convencendo os consumidores a aceitar os riscos que vêm com a inovação? E o que 
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se pode aprender com isso? No entanto, para esta tese o importante não foram as 

conclusões sobre inovação, mas alguns levantamentos sobre como as pessoas buscam a 

“confiança nas marcas” (Figuras 5 a 7). Assim como as conclusões do relatório sobre os 

pressupostos da marca que conquista: 

1. IDENTIDADE - A Marca que conquista tem uma visão de mundo e um 

sistema de crenças; um propósito e uma razão para existir – que definam não 

só a comunicação, mas como a marca se comporta em todos os seus pontos de 

contato e contextos. 

2. ATITUDE - A história da marca que conquista deve ser demonstrada e 

vivenciada todos os dias. Um brand book bonito não basta, é preciso deixar um 

legado. 

3. ENGAJAMENTO – Cocriação, diálogo e atenção às demandas da sociedade 

devem ser a base dos relacionamentos. 

Marcas que conquistam são as que geram conversas entre pessoas com 

interesses em comum – e ganham a licença para participar delas. (Earned 

Brand 2016 Brasil) 

 

 

Figura 5 – Canais de confiança dos consumidores (Earned Brand. Edelman, 2015) 
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Figura 6 – O impacto de conversas on-line (Earned Brand. Edelman, 2015) 

 

 

Figura 7 – Marcas ganham em promover diálogos (Earned Brand. Edelman, 2015) 

 

 

Socialbakers é uma empresa global de análise de redes sociais que vende soluções 

por meio de uma plataforma, a Socialbakers Solutions, para análise de dados e 

gerenciamento de redes sociais. As soluções são ferramentas para gerenciar publicações 

de conteúdos e de anúncios, para monitoramento de perfis de redes sociais, para medir o 

crescimento dos fãs, rastrear influenciadores, analisar taxas e interações de engajamento, 

fazer análises comparativas com a concorrência, otimizar a presença das redes sociais e 
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gerar relatórios gráficos. Uma parte desses serviços é oferecida gratuitamente pelo site. 

Durante a realização dos estudos e levantamentos para esta tese, foram realizados testes 

e analisadas algumas estatísticas geradas pelo Socialbakers. 

Muito semelhante e muito adotado também pelo mercado é o Scup, plataforma 

que integra produtos para centralizar todo o trabalho em redes sociais: ferramentas para 

monitoramento de marcas e concorrentes; auxílio à criação, publicação de conteúdos e 

respostas a interações; geração de relatórios automáticos e mensuração de resultados. No 

entanto, serão apresentados aqui apenas alguns resultados obtidos com o Socialbakers e 

que foram úteis para análises posteriores. 

O Socialbakers monitora diariamente cerca de 10 milhões de perfis de redes 

sociais - likes, reações, compartilhamentos, comentários e tweets entre empresas e clientes 

em plataformas de mídia social. Neste trabalho, foram usadas estatísticas gratuitas para 

obter informações sobre as marcas de e-commerce brasileiras com maior número de fãs e 

maior audiência no Facebook, filtradas como e-shop (Figura 8). As três líderes foram em 

ordem: Netshoes, Dafiti e Kanui. 

 

Figura 8 – Marcas de e-commerce nacionais com maior número de fãs (Socialbakers, 2017) 
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Em seguida, foi realizada uma análise comparativa gratuitamente, também pelo 

site do Socialbakers, da Fan Page da Netshoes com a Fan Page de uma loja carioca, a 

Farm. A Farm possui lojas físicas, mas também e-commerce e apesar de não figurar nas 

listas de classificação do Socialbakers e de ter uma base bem menor de fãs do que a 

Netshoes, tem um público jovem feminino muito leal à marca. Suas fãs não são apenas 

números no Facebook e têm até o apelido “farmetes”. Apesar de o ramo e o público das 

duas empresas serem bem diferentes, a comparação foi feita para averiguar a questão das 

publicações das marcas, das reações e do engajamento de seus públicos. O capítulo 5 

apresentará outros motivos da escolha da Farm. 

O critério do Socialbakers para avaliar as páginas com maiores números de fãs é 

o número de pessoas que já curtiram a página. Já para medir o desempenho diário da taxa 

de engajamento de páginas do Facebook, é usada a equação a seguir. Qualquer empresa 

ou marca podem comparar os resultados de suas taxas diárias de engajamento com os 

valores médios de taxas de engajamento de páginas de vários setores da indústria (Figura 

10). 
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Figura 9 – Taxas de engajamento de páginas no Facebook de vários setores da indústria 

(Socialbakers, 2017) 

 

Em uma análise mais aprofundada, ainda no Socialbakers, foi gerado um relatório 

onde se pode avaliar que a Farm, apesar de ter uma base de fãs muito menor, publica 

muito mais conteúdos por semana do que a Netshoes (Figura 11 e 12). E quando 

comparadas pela taxa de interações relativas a 1k de fãs, a Farm apresentou melhores 

resultados. 

As descobertas dessa análise comparativa “Farm vs. Netshoes” do Socialbakers 

incitaram a repetição da comparação pela metodologia proposta nesta pesquisa. Os testes 

foram realizados com as duas marcas e com as concorrentes de ambas para uma análise 

mais justa e adequada. Os resultados surpreenderam e serão apresentados em capítulo 

posterior. 

De acordo com Lima (2014), “a simples participação ou envolvimento não 

pressupõe engajamento”. Os testes comparativos realizados com a metodologia 
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desenvolvida e sugerida na presente tese mostram como pode ser falho avaliar fãs e 

engajamento descartando o teor dos comentários publicados pelos “supostos fãs”, ou seja, 

como é importante buscar o sentimento nos textos para alcançar um entendimento maior 

sobre as verdadeiras opiniões dos clientes. 

 

Figura 10 – Farm vs. Netshoes: Audiência das Fan Pages (Socialbakers, 2017) 
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Figura 11 – Farm vs. Netshoes: Quantidade de posts e interações no período avaliado 

(Socialbakers, 2017) 

 

 

Figura 12 – Farm vs. Netshoes: Posts de maior sucesso no período avaliado (Socialbakers, 2017) 
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 “As marcas do varejo preferidas” foi uma pesquisa realizada pelo IBOPE 

Inteligência, em 2016, para orientar lojistas e empreendedores sobre o melhor mix de 

lojas para cada perfil de shopping. O estudo apontou as marcas do varejo preferidas, em 

diversas categorias, pelas classes A, B e C. Para o levantamento do perfil dos 

consumidores de cerca de 200 marcas presentes em shoppings foram necessárias cerca de 

25 mil entrevistas distribuídas por todo o Brasil, com consumidores de diferentes classes, 

sexo e idades. 

Especialistas definem marca como uma promessa forte o suficiente para fazer 

com que um cliente escolha um produto dentre um conjunto cada vez mais 

diversificado de opções. Esse mesmo conceito pode ser aplicado aos 

shoppings, cuja imagem é composta pela soma das lojas e marcas que 

coexistem dentro do seu espaço”, explica Márcia Sola, diretora da área de 

shopping, varejo e imobiliário do IBOPE Inteligência. (As marcas favoritas de 

cada classe social em 8 categorias, 2017) 

Algumas marcas eleitas para análises com a metodologia proposta nesta tese 

partiram dos resultados dessa pesquisa do IBOPE. 

A classe A representa apenas 3% dos domicílios brasileiros, mas responde por 

13% de todo potencial de consumo do país. Com uma renda média familiar de 

R$ 20,8 mil, esse é um segmento altamente desejado pelos shoppings. [...] No 

caso das famílias de classe B, que representam 40% do potencial de consumo 

do país e correspondem ao público com maior presença em todos os tipos de 

shoppings, sejam eles populares ou elitizados, são as lojas de fast fashion que 

mais atraem esse consumidor. (As marcas favoritas de cada classe social em 

8 categorias, 2017) 
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Figura 13 – Marcas preferidas de cada classe social (IBOPE Inteligência, 2016) 

 

O INSC Brasil – Índice Nacional de Satisfação do Consumidor, desenvolvido 

pelo professor Ricardo Pomeranz junto ao grupo de professores do Núcleo de Marketing 

e Finanças da ESPM de São Paulo, visa a mensurar a satisfação do consumidor brasileiro. 

Com proposta semelhante à deste projeto, valoriza a percepção do consumidor e se vale 

da massa de opiniões que são postadas diariamente de forma espontânea nas redes sociais 

para extrair informações relevantes sobre a economia e a competitividade dentro de vários 

setores industriais e empresariais do Brasil. 

As indústrias escolhidas para avaliação estão de acordo com a sua 

representatividade no PIB brasileiro. Dentro de cada uma delas, quatro maiores 

grupos empresariais são selecionados. O objetivo desse processo de seleção é 
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obter uma amostragem representativa de grupos que se destaquem no 

atendimento ao consumidor final. Atualmente, o INSC conta com a avaliação 

de 92 grupos empresariais em 23 setores da economia. (INSC Brasil - Conheça 

o Índice Nacional de Satisfação do Consumidor) 

Apesar de o INSC Brasil ser o índice com metodologia mais próxima à pretendida 

desde o início deste projeto porque utiliza técnicas de mineração de textos e calcula os 

sentimentos de depoimentos, seus objetivos principais são outros: a criação de um 

panorama sobre a satisfação dos brasileiros com determinados setores da indústria e a 

entrega de resultados, de tempos em tempos, que ajudem na visualização da 

competitividade dentro de vários setores da economia nacional. 

É importante reforçar que o propósito desta tese é deixar uma contribuição para 

pesquisadores, profissionais de marketing, gestores de marcas e pequenos e médios 

empreendedores, apresentando uma metodologia e uma métrica fáceis de serem aplicadas 

para análise, principalmente, da reputação de marcas em redes sociais. A metodologia e 

o índice poderão ser aplicados em qualquer marca que tenha um ou mais canais e 

mantenha a presença em redes sociais, independente do valor de mercado da marca ou de 

suas concorrentes, ou ainda, de suas respectivas representatividades no PIB brasileiro.  

 

Por fim, a métrica NPS – Net Promoter Score, também conhecida como um 

indicador de satisfação do consumidor ou da lealdade dos clientes, acabou sendo a maior 

referência para a construção do índice proposto neste trabalho. A escolha se deu por essa 

métrica, também classificada como metodologia, já ser muito utilizada mundialmente e 

por sua facilidade de aplicação. No capítulo 6 será demonstrado como essa métrica 

influenciou a construção da equação que resulta no índice proposto neste trabalho para 

avaliar a reputação de marcas em redes sociais. 

A metodologia NPS é muito utilizada em pesquisas de campo ou questionários 
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online onde se pretende avaliar o grau de satisfação do cliente com a marca, empresa, 

produto, serviço ou estabelecimento comercial. É feita uma única pergunta ao cliente, que 

determina a probabilidade de recompra e recomendação da empresa: “Qual é a 

probabilidade de você recomendar esta empresa a um amigo ou colega?” Os clientes ou 

entrevistados devem dar uma nota em uma escala de 0 a 10, sendo que 0 significa que 

certamente não recomendaria e 10 significa que certamente recomendaria. Conforme a 

resposta, cada entrevistado é classificado em um dos três segmentos da Tabela 2.  

Tabela 2 – Classificação pela metodologia NPS 

Promotores = nota 9-10 → Tendência a falar bem 

Passivos = nota 7-8 → Neutros (tendência a não falar) 

Detratores = nota 0-6 → Tendência a falar mal 

O índice NPS é definido pela diferença entre Promotores e Detratores 

 

Fonte: Elaborado a partir de IBOPE Inteligência (2014)
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3. Fundamentação Teórica 

 
 
3.1.  A Marca 

 
A American Marketing Association (AMA) define marca, ou brand, como um 

“nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou uma combinação deles, destinado a identificar 

os bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los da 

concorrência” (KELLER, 2013, p. 30). No entanto, apesar de apresentar essa definição 

da AMA logo no início do primeiro capítulo sobre Marcas e Gerenciamento de Marca, 

Keller (2013) deixa claro que, em gestão estratégica, o conceito de marca pode ser muito 

mais amplo. Para muitos especialistas, gestores e pesquisadores, essa palavra assume 

outras significâncias e pode estar relacionada a atributos mais subjetivos, como percepção 

e reputação. 

Segundo Strunck (2001), “marca é um nome, normalmente representado por um 

desenho (logotipo e/ ou símbolo), que, com o tempo, devido às experiências reais ou 

virtuais, objetivas ou subjetivas que vamos relacionando a ela, passa a ter um valor 

específico.” Martins (2006) traz outro conceito: “a união de atributos tangíveis e 

intangíveis, simbolizados num logotipo, gerenciados de forma adequada e que criam 

influência e geram valor.” Para Aaker (1998), “intangíveis que são, as marcas são também 

sustentadas por diversas fundações perceptuais, como a eficiência, supervisão e, 

principalmente, inteligência”, podendo estar relacionadas a um produto, serviço ou 

mesmo pessoas. 

Entre os “novos paradigmas” para reinventar as marcas sem os quais seria 

impossível sobreviver no mercado estariam o Emotional Branding (GOBÉ, 

2001), Citizen Brand (GOBÉ, 2002), Cultural Branding (HOLT, 2004), Brand 
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Sense (LINDSTROM, 2005), BrandSimple (ADAMSON, 2006), BrandJam 

(GOBÉ, 2007) e BrandBubble (GERZEMA e LEBAR, 2008).Em Emotional 

Branding, Marc Gobé, apresentou um “novo paradigma para conectar marcas 

a pessoas”, uma vez que a economia dirigida para e por consumidores 

pertenceria ao domínio dos desejos, dos impulsos, das subjetividades e da 

psicologia. Ele se utilizou das premissas do brand equity e da brand identity 

para defender que os laços racionais entre marcas e consumidores estavam 

enfraquecidos e seria necessário explorar as escolhas emocionais, capazes de 

construir vínculos mais fortes e duradouros. (ERTHAL, 2017)  

Para Carvalhal (2014), marca não é apenas um nome, logo ou etiqueta para 

diferenciar produtos. É a representação de um conjunto de valores e significados da 

organização, história, trajetória, conceito, identidade, que vai personalizar um produto. 

Uma marca pode agregar valor e magia, e transformar uma roupa em um produto de moda 

e objeto de desejo. 

No contexto desta tese, a definição de David Ogílvy foi considerada a mais 

adequada e relevante: “Marca é a soma intangível dos atributos de um produto; seu nome, 

embalagem e preço, sua história, reputação e a maneira como ele é promovido, A marca 

é também definida pelas impressões dos consumidores sobre as pessoas que a usam; assim 

como pela sua própria experiência pessoal.” (1960, apud STRUNCK, 2001) 

 

3.2.  Branding e Brand Equity 

 

Branding é o conjunto de ações ligadas à administração de marcas. São ações 

que tomadas com conhecimento e competência, levam as marcas além da sua 

natureza meramente financeira, passando a fazer parte da cultura e 

influenciando a vida das pessoas. Essas “ações” se relacionam a símbolos que 

têm a capacidade de simplificar e enriquecer as nossas vidas, num mundo cada 

vez mais confuso e complexo. (MARTINS, 2006) 
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O Glossário Essencial de Branding da ABA – Associação Brasileira de 

Anunciantes, realizado pelo Comitê de Melhor Prática de Branding, define branding da 

seguinte forma: 

Branding designa o conjunto de atividades de investigação, estratégia, criação, 

design e gestão de marca para coordenar suas expressões, otimizar suas 

relações com as partes interessadas (stakeholders), visando aumentar sua 

eficácia e seus valores econômico e simbólico. O branding inclui as seguintes 

atividades: estratégia de marcas; pesquisas e auditorias de marcas; identidade 

verbal ou naming (criação e definição de nomes e sistemas de nomenclatura); 

design da identidade visual e ambiental; comunicação da marca; gestão da 

marca; valoração da marca. 

Sobre branding, Aaker (1998) afirma que a gestão de marcas deve estar voltada 

para as necessidades, expectativas e satisfação dos consumidores. E define Brand Equity 

como uma construção-chave para o marketing estratégico e para estratégias de negócios. 

A idéia que surgiu no final da década de 1980, de que marcas são ativos que impulsionam 

o desempenho do negócio ao longo do tempo, alterou as percepções sobre o que é o 

marketing e sobre sua importância nas estratégias de negócios. 

Os primeiros estudos sobre “valor da marca”, também designado por “capital da 

marca” ou “equidade da marca” (“brand equity”), surgem na década de 80, a partir de 

percepções e constatações da diferença entre o valor de mercado e o valor contábil de 

algumas empresas. 

Das muitas definições de “valor da marca” que podem ser encontradas em fontes 

bibliográficas, algumas delas se relacionam a questões puramente financeiras, no entanto 

duas são bem relevantes e adequadas a esta pesquisa; as definições de Aaker e de Keller. 

Tabela 3 – Brand Equity – definições de Aaker e Keller 

AUTOR DEFINIÇÃO 

AAKER Conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que se 
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(1991) somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para uma 

empresa e/ou para os consumidores. 

KELLER 

(1998) 

Efeito diferencial que o conhecimento da marca tem sobre a resposta do 

consumidor ao marketing dessa marca. A este conceito o autor dá o nome de 

customer- based brand equity.  

 

Os ativos e passivos que Aaker (1998) relaciona ao brand equity podem variar 

dependendo do contexto, mas de forma geral, podem ser agrupados em cinco categorias: 

1. Lealdade à marca 

2. Conhecimento do nome 

3. Qualidade percebida 

4. Associações à marca em acréscimo à qualidade percebida 

5. Outros ativos do proprietário da marca – patentes, trademarks, 

relações com os canais de distribuição etc. 

Aaker destaca ainda os seguintes objetivos para avaliação do Brand Equity: 

1. Medir a eficiência da relação marca/consumidor. 

2. Entender o que faz com que o consumidor se relacione com a marca 

(hábitos e atitudes). 

3. Entender o significado do preço na relação (seus riscos ou 

oportunidades). 

4. Supervisionar e entender as tendências dos consumidores e sua 

evolução econômica. 

5. Entender como a mensagem de marcas intrusas é recebida e 

eventualmente remunerada. 

6. Medir a eficiência e qualidade dos investimentos em propaganda e 

comunicação.  

 

 

 

3.3.  Imagem da Marca 
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A imagem de marca é o cerne das ações promocionais de uma organização 

(Bendapudi, Singh, e Bendapudi, 1996 apud Michaelidou; Micevski; Cadogan; 2015), 

uma vez que tem a capacidade de moldar as atitudes dos consumidores em relação a 

marca, produto e serviço, e de influenciar suas ações, incluindo seus comportamentos em 

relação à organização (Cheung & Chan, 2000; Park, Jaworski, & Maclnnis, 1986; 

Romaniuk & Nenycz-Thiel, 2013 apud Michaelidou; Micevski; Cadogan; 2015). 

Não existe um consenso em relação à conceituação de imagem de marca e 

mensuração (Keller, 1993 apud Michaelidou; Micevski; Cadogan; 2015). Uma das 

definições de imagem da marca é: uma coleção de ideias, sentimentos e atitudes que os 

consumidores têm sobre marcas (Gardner & Levy, 1955; Schmitt, 2012 apud 

Michaelidou; Micevski; Cadogan; 2015); uma representação mental de significado 

(Paivio, 1969 apud Michaelidou; Micevski; Cadogan; 2015); um conceito que resume as 

ideias de que os consumidores compram marcas pelos significados ligados a eles (Levy 

& Glick, 1973 apud Michaelidou; Micevski; Cadogan; 2015). 

Segundo Keller (1993 apud Michaelidou; Micevski; Cadogan; 2015), imagem da 

marca abrange a percepção dos consumidores sobre a marca, que é formada a partir de 

associações na memória, e é definido como “as percepções sobre a marca refletida pelas 

associações de marca, realizadas na memória do consumidor”.  

 

 

3.4.  Reputação da Marca  

 

A reputação é um ativo intangível extremamente valioso para as organizações, 

na medida em que confere a elas legitimidade e credibilidade. A reputação 

corporativa, para o Reputation Institute, é definida como conjunto de 

percepções, opiniões e julgamentos dos grupos de relacionamento de uma 
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empresa sobre a sua capacidade de gerar valor e, especialmente, sobre o quanto 

ela é capaz de honrar e de cumprir as promessas que faz. Essas percepções 

refletem o grau de estima, admiração, confiança e empatia que as pessoas 

sentem em relação à empresa e afetam diretamente suas decisões de comprar, 

recomendar, investir ou querer trabalhar nela. Reputação é um vínculo 

emocional que promove uma predisposição favorável em relação à empresa. 

(ALMEIDA; BELO, 2017) 

“Imagem, identidade, reputação, engajamento, admiração. Como são construídas 

essas percepções?” Para Figueiredo (2017), não existe um consenso em relação a esses 

termos, mesmo no campo da comunicação corporativa. Há quem defina reputação como 

experiência, outros como julgamento da organização. Existem definições para identidade 

como sendo os princípios da própria empresa e para imagem, a visão do público externo. 

De acordo com a autora, a reputação de uma empresa é a soma das percepções de 

diferentes públicos, que fazem parte da organização, que relacionam-se ou que têm 

interesse na empresa. O importante é saber se essa construção múltipla confere uma 

imagem positiva e satisfatória para a organização. “É preciso entender quais são as 

manifestações da empresa que levam os públicos a construir suas percepções.”  Para 

Guardado (2017), “o conjunto dos stakeholders concentra a síntese da percepção, a 

"verdade" sobre a força da Marca.” 

Sobre diagnóstico e mensuração de reputação, as afirmativas de Figueiredo (2017) 

reforçam esta tese – “é possível desenhar processos que acompanhem a performance da 

empresa comparada com ela mesma.” E, ainda de acordo com a autora – “é possível 

comparar empresas do mesmo segmento adotando uma única parametrização.”  

As observações de Figueiredo (2017) corroboram também os fundamentos que 

deram origem a construção do IRMR - Índice de Reputação da Marca em Rede: 
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O conteúdo do diagnóstico deve abordar distintos estágios de relacionamento 

dos públicos com as organizações. São eles: conhecimento, experiência, 

satisfação, admiração e envolvimento. [...] A dimensão de envolvimento é 

aquela que testa o quanto o público recomenda, se envolve, se posiciona 

perante outros como influenciador de opinião. Trata dos seguintes pontos: 

Intenção de recomendação. Desejo de trabalhar ou fazer negócio. Intenção de 

compra de produtos e serviços. 

Para Guardado (2017), gestão da reputação e branding são atividades estratégicas 

complementares. Enquanto o branding define virtudes potenciais e princípios das marcas, 

a gestão da reputação tem a responsabilidade de monitorar a trajetória e o posicionamento 

das marcas, correlacionando essência, imagem e percepção dos consumidores. Quanto 

maior a integração entre as duas atividades, maior a probabilidade de construção e 

manutenção de um relacionamento forte da marca com seu público. Segundo o autor: “O 

mundo das redes sociais, sem pauteiro, copidesque ou editor, com vozes anônimas que 

multiplicam verdades e boatos, deu lugar a um novo modelo (fascinante e cruel) de 

construção e desconstrução de reputações.”    

 

 

3.5. Comunicação em Rede e Linguagem da Marca 

 

Uma rede social, por si, já é uma metáfora estrutural. Quando focamos um 

determinado grupo como uma "rede", estamos analisando sua estrutura. De um 

lado estão os nós (nodos). De outro, as arestas ou conexões. Enquanto os nós 

são geralmente representado pelos atores envolvidos e suas representações na 

internet (por exemplo, um blog pode representar um ator), as conexões são 

mais plurais em seu entendimento. É possível compreendê-las como as 

interações que são construídas entre os atores (por exemplo, os comentários 

em um blog e as mensagens trocadas no Twitter) e como aquelas que são 
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proporcionadas e mantidas pelo sistema (por exemplo, adicionar alguém na sua 

lista de seguidores do Twitter ou adicionar um amigo no Orkut). (RECUERO, 

2011) 

Sobre análise de redes sociais, Recuero (2011) afirma que “ao estudar as estruturas 

decorrentes das ações e interações entre os atores sociais, é possível compreender 

elementos a respeito desses grupos e, igualmente, generalizações a seu respeito.” 

Figueiredo (2017) declara: “O diagnóstico da percepção dos públicos sobre 

determinada empresa é a matriz para desenhar processos de comunicação e 

relacionamento.”  

De acordo com Lindstrom (2005), para criar uma linguagem de comunicação da 

marca ou mesmo um slogan é preciso escolher inicialmente palavras-chaves que estarão 

presentes em todas as mensagens e conteúdos distribuídos pela marca. Essas palavras 

devem transmitir a essência da marca e refletir a personalidade da marca. 

“Quanto mais forte for a personalidade da marca, mais focada estará no ser 

humano e menos no produto, e maior será a facilidade do consumidor para associar 

palavras, frases e expressões à marca.” (Lindstrom, 2005) 

Segundo Keller (2013), a construção de identidade da marca começa no 

entendimento do que é o ideal de marca para a empresa. As associações à marca devem 

ser bem definidas porque são parte da estratégia de posicionamento da marca e podem 

gerar vantagens competitivas em relação à concorrência. As associações devem projetar 

a imagem da marca e estabelecer a identidade da marca na mente dos consumidores. 

Para Carvalhal (2014), “Da perspectiva de uma marca, sempre que houver um 

ponto de contato (entre marca e público) existe a chance de se comunicar.” O autor define 

como pontos de contato, os canais de comunicação da marca com seu público. Para ele, 

campanhas, sites, blogs, mídia sociais e até mesmo usar um produto podem ser um ponto 

de contato, porque estabelecem uma relação com seus consumidores, permitem a 
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exposição da marca e ajudam a construir significados. Como cada ponto de contato, pela 

sua própria natureza, conduzirá a mensagem de diferentes maneiras e provocará 

sensações e emoções distintas, a marca deve diversificar em uma maior quantidade de 

canais. Quanto mais pontos de contato, maior a chance de comunicar-se, de ser percebida 

e de envolver seu público. 

Ainda para Carvalhal (2014), a comunicação de uma marca pode ter diferentes 

finalidades, comercial ou institucional, mas o objetivo maior sempre será criar laços e 

promover emoções significativas para seu público. E afirma: 

Algumas marcas têm vocação e conseguem criar o seus canais próprios de 

disseminação de histórias (nas mídias sociais, por exemplo, criando suas 

próprias redes) e isso é uma grande mudança proporcionada por esse mundo 

atual. É o caso da Farm e da Reserva, marcas brasileiras de moda com maior 

audiência on-line, que investem bastante na aquisição de públicos de interesse.
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4. Escolhas Metodológicas 

 
4.1.  Mineração de textos 

 
A mineração de textos é uma extensão da mineração de dados, que se refere à 

extração de conhecimento, a partir de bases de dados que podem conter vários formatos 

de informação, como valores numéricos, textos, hiperlinks e outros formatos de 

multimídia. A mineração de texto, também conhecida como mineração de dados de texto 

(HEARST, 1999 apud RANFAGNI; GUERCINI; CAMICIOTTOLI, 2014), concentra-

se na extração e elaboração da informação a partir estritamente de fontes textuais (Witten, 

2005 apud RANFAGNI; GUERCINI; CAMICIOTTOLI, 2014). 

Mineração de textos é a etapa de análise do processo conhecido como KDT 

(Knowledge Discovery in Textual Databases), e pode ser entendida como um processo de 

análise de conteúdos textuais que emprega geralmente técnicas estatísticas, por meio da 

utilização de algoritmos computacionais, para descoberta de conhecimento em dados 

textuais não estruturados. As etapas do processo de mineração de textos compreendem: 

pré-processamento, adaptação de algoritmos de mineração de dados para aplicações em 

mineração de textos, descoberta de conhecimento na internet e visualização da 

informação. 

De acordo com Tan (1999 apud HE; ZHA; LI, 2013), a mineração de texto tem 

um alto potencial comercial, uma vez que textos são a forma mais natural de 

armazenamento e troca de informação. Em 1999, Tan já mencionava um estudo que 

indicara que cerca de 80% da informação de uma organização estava contida em 

documentos de texto, como e-mails, memorandos, correspondência de clientes e 

relatórios. Desde esta data, o volume de informação textual só aumenta, e hoje, o maior 

desafio é o tratamento de toda essa enorme massa de dados textuais. Portanto, para extrair 
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informações úteis a partir de um grande número de documentos textuais, tornou-se 

imperativa a utilização de técnicas automatizadas de computação (HE, 2013a; LIU; CAO; 

HE, 2011 apud HE; ZHA; LI, 2013). 

A mineração de textos aplica-se principalmente a fins de clusterização, 

sumarização de texto para extração de informações e análise de links. A clusterização ou 

análise de cluster, em particular, tem a vantagem de descobrir padrões, tendências e 

correlações. Clusterização é a classificação não-supervisionada de dados, formando 

agrupamentos ou clusters. Ela representa uma das principais etapas de processos de 

análise exploratória de dados, denominada análise de clusters (JAIN; MURTY; FLYNN, 

1999).  

Técnicas de mineração de textos têm sido aplicadas com sucesso em pesquisas e 

análises em diversas áreas, como negócios, ciências da saúde, educação, busca e 

recuperação da informação em áreas como biblioteconomia e ciência da informação. 

Contudo, na maior parte dos casos, a aplicação da mineração de textos tem a finalidade 

de extrair informações novas e relevantes em grandes quantidades de textos não 

estruturados.  

Exemplos simples de mineração de textos que estão se tornando cada vez mais 

adotados em sites são as nuvens de palavras ou nuvens de tags que oferecem um resumo 

visual do conteúdo temático dos textos já publicados ou visualizações gráficas do ciclo 

de notícias de determinado tópico ao longo do tempo. 

Existe uma grande variedade de aplicativos, comerciais e gratuitos, que podem ser 

usados para mineração de textos, como o SPSS Modeler (IBM, 2015), Leximancer 

(Leximancer, 2015), Enterprise Miner (SAS, 2015), Polyanalyst (Megaputer, 2015) e a 

linguagem e ambiente de desenvolvimento R (The R Foundation, 2015). Por meio de 

algoritmos estatísticos computacionais sofisticados, essas ferramentas facilitam e 
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automatizam o tratamento de grandes volumes de dados textuais não estruturados para 

geração de cenários, previsões e insights. 

De acordo com Ranfagni, Guercini e Camiciottoli (2014), pesquisadores de 

mercado já mostram interesse no uso de técnicas de mineração de textos em análises de 

comportamento do consumidor e percepção de marca. No mesmo artigo, eles propõem 

um novo conceito metodológico em que a técnica qualitativa da etnografia digital é 

reforçada pela integração de técnicas quantitativas de mineração de textos para análise 

das relações entre marcas e consumidores em comunidades on-line. Para corroborar a 

relevância da mineração de textos em pesquisas recentes, citam exemplos de análises que 

recorreram a essas técnicas: 

• Análise de tendência – Rickman et Cosenza (2007 apud RANFAGNI; 

GUERCINI; CAMICIOTTOLI, 2014) discutiram a utilização de ferramentas 

de mineração de textos para análise de tendências através do rastreamento de 

“buzz” em weblogs de moda. 

• Análise de um fórum de reclamação on-line – Chen (2009 apud RANFAGNI; 

GUERCINI; CAMICIOTTOLI, 2014) utilizou mineração de textos para 

analisar um fórum de reclamação on-line, a fim de determinar o que os 

consumidores percebiam como as principais questões e razões para a 

insatisfação. 

• Análise de sentimento – usando sites de avaliação do consumidor como fontes 

de dados, Lee et Bradlow (2011 apud RANFAGNI; GUERCINI; 

CAMICIOTTOLI, 2014) aplicaram técnicas de mineração de textos para 

levantamento de avaliações favoráveis e desfavoráveis dos atributos de 

câmeras digitais para análise de mercado. 

• Análise de opiniões de consumidores de produtos eletrônicos – Archak et al. 

(2007 apud RANFAGNI; GUERCINI; CAMICIOTTOLI, 2014) extraíram 

inteligência de negócios por meio da identificação sistemática de palavras que 
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expressam o nível de satisfação e preferências em relação a características de 

produtos. 

• Análise de opiniões de consumidores do mercado automobilístico – Feldman 

et al. (2008 apud RANFAGNI; GUERCINI; CAMICIOTTOLI, 2014), por 

meio da extração de co-ocorrência de menções de marcas e adjetivos que os 

consumidores usavam para descrever opiniões, estudaram as preferências dos 

consumidores para obter uma melhor compreensão do mercado de automóveis. 

 

 

4.2.  Mineração de opiniões 

 
Mineração de opiniões é o estudo computacional de opiniões e avaliações de 

pessoas em relação a entidades como produtos, serviços, organizações, personalidades e 

eventos. É um campo da pesquisa em processamento de linguagem natural e mineração 

da web que nos últimos anos vem despertando o interesse de pesquisadores acadêmicos 

e de mercado.  

A mineração de opiniões usa a técnica de análise de sentimentos que tem como 

finalidade extrair informações subjetivas para determinar “polaridade” sobre assuntos 

específicos, a partir de um conjunto de documentos textuais, em sua maioria opiniões on-

line expressas espontaneamente por usuários em blogs, redes sociais e sites de reclamação 

de consumidores.  

A análise de sentimentos de um segmento de texto envolve a identificação do 

sujeito e do objeto, bem como a avaliação do objeto pelo sujeito. Por exemplo, no caso 

de “o atendimento foi excelente”, o objeto é “o atendimento”, e avaliação é “excelente”. 

A análise de sentimentos classifica sentimentos em uma das três categorias: 

positiva, negativa ou neutra. Este trabalho considerou apenas sentimentos positivos e 

negativos. De acordo com Nascimento et al. (2012), não existe um consenso na literatura 
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sobre quais as características típicas de textos classificados como neutros. Muitos artigos 

ignoram a categoria “neutro”, porque é difícil encontrar um comentário que não expresse 

nenhuma opinião e, mesmo que existam, acabam por se tornar irrelevantes para a análise. 

Para Kim et Jeong (2015), extração de tópicos e análise de buzz geralmente estão 

relacionadas à análise de tendências de mercado, enquanto a análise de sentimentos é 

mais utilizada para análise de reputação de produtos, serviços e empresas, e aplicada 

também para analisar as reações dos consumidores às ações de marketing.  

Mostafa (2013), após uma revisão bibliográfica, conclui que a maioria das 

aplicações de análise de sentimentos tem sido realizada em quatro áreas distintas: 

avaliação de produtos, resenhas de filmes, extração de informações para orientação 

política e previsões do mercado de ações.  

 

 

4.3.  Extração de Palavras-chave 

 
A extração de palavras-chave ou extração de tópicos é uma técnica que 

proporciona o conhecimento e ordenação dos termos ou frases que aparecem com maior 

frequência em um conteúdo textual. Os resultados podem ser usados para obter insights, 

ou seja, conhecimento prévio sobre a essência de grandes volumes de informações não 

estruturadas. 

Na busca pelas palavras-chave pode ser habilitada a opção de procurar por frases 

ou expressões negativas, como “não gostei”. Essa função é de grande valia para análises 

onde se pretende distinguir sentimentos e opiniões em conteúdos textuais, uma vez que, 

utilizando como base apenas a ocorrência de palavras, poderia ocasionar distorções de 

sentido e compreensão, como no caso de “não gostei” ser separado e reconhecido como 

opinião positiva por conter a palavra “gostei”. 
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Da mesma forma, na extração de palavras-chave, são aplicados filtros para 

descartar palavras e expressões indesejadas ou sem relevância para a análise, conhecidas 

como “stop words”. Os programas de mineração de textos, em geral, já possuem um 

dicionário de stop-words, mas em sua maioria disponibilizam também a opção de inclusão 

de novos termos. 

Para visualização dos resultados da extração de palavras foi usada a nuvem de 

palavras, conhecida também como nuvem de tags. Na nuvem de palavras, o tamanho de 

um termo tem relação com sua frequência e, consequentemente, com sua relevância no 

conteúdo de dados textuais, ou seja, quanto maior o tamanho da fonte, pode-se considerar 

também maior a sua importância no que se refere ao corpo textual.  

 

 

4.4.  Estudo comparativo  

 
Como ponto de partida desta tese, foi realizado um estudo comparativo dos 

resultados obtidos por uma pesquisa de campo feita para uma rede de comércio varejista 

do Rio de Janeiro, com os resultados de análises feitas por meio de técnicas de mineração 

de textos em conteúdos extraídos do Facebook da rede em questão. O objetivo era 

verificar a hipótese inicial de que as técnicas de mineração de textos, em particular a 

análise de sentimentos, podem ser soluções eficientes para conhecimento de opiniões e 

estudos de reputação de marcas, além de ratificar suas vantagens em relação a tempo e 

custo quando comparadas aos métodos tradicionais de pesquisa de mercado, como 

entrevistas e grupos focais. 

Os objetivos tanto da pesquisa de campo como da mineração e análise da rede 

social da empresa consistiram em obter informações em relação às opiniões dos clientes 

sobre as lojas, atendimento e mix de produtos oferecidos pela rede, para tomar ciência 
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sobre os pontos fortes e fracos da empresa. Este estudo gerou um artigo que foi publicado 

na revista eletrônica Sistema & Gestão em 2016. 

 

Pesquisa de campo utilizada para comparação:  

A pesquisa encomendada pela rede varejista ao IBOPE, em 2014, tinha como 

objetivo o levantamento de opiniões dos clientes sobre as lojas da rede de comércio 

varejista para conhecimento dos pontos fracos e fortes da empresa na visão dos clientes. 

A coleta de dados da pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevistas 

pessoais, em três lojas da rede, localizadas no Rio de Janeiro. O público-alvo abordado 

nas entrevistas eram pessoas que estivessem fazendo compras nas lojas selecionadas. A 

pesquisa foi realizada no período de 15 a 21 de maio de 2014. A amostragem adotada foi 

a intencional, 216 entrevistas no total. Para amostra de 216 casos, a margem de erro é de 

7 pontos percentuais, considerando nível de confiança a 95%. 

Do questionário adotado para as entrevistas nas lojas, duas perguntas foram 

consideradas mais relevantes para a comparação com os resultados das análises feitas a 

partir das técnicas de mineração de textos na rede social da empresa: 

1. Quando você vai escolher um estabelecimento deste segmento de 

comércio para fazer compras, o que leva em consideração em 

primeiro lugar? E em segundo lugar? E em terceiro lugar? 

2. Com base na sua experiência com essa loja como um todo, usando 

uma escala de 0 a 10, onde 0 significa que você com certeza não 

recomendaria e 10 significa que você com certeza recomendaria 

essa loja para amigos ou familiares. Qual é a chance de você 

recomendar esta loja para amigos ou familiares? Você pode 

escolher qualquer valor entre 0 e 10. 

Para a análise da segunda pergunta, o Ibope aplicou a metodologia NPS - Net 
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Promoter Score, que é utilizada como uma medida que expressa o grau de satisfação do 

cliente com a empresa. Conforme já foi descrito no capítulo 2, o entrevistador faz a 

pergunta de recomendação e o entrevistado deve dar notas de 0 a 10, sendo que 0 significa 

que certamente não recomendaria e 10 significa que certamente recomendaria. Conforme 

a resposta, cada entrevistado pode ser classificado em uma das três categorias: 

promotores, passivos e detratores. O índice NPS é definido pela diferença entre 

promotores e detratores.  

 

Pesquisa exploratória na Rede Social da empresa: 

Para entendimento da percepção dos clientes da rede varejista, foi usada a página 

comercial do Facebook da empresa (Fan Page). Foram utilizadas duas técnicas de 

mineração de textos para a análise do conteúdo textual: extração de palavras-chave e 

análise de sentimentos.  

Os textos extraídos da Fan Page eram postagens apenas de clientes ‒ comentários 

e avaliações sobre serviços, estabelecimento, produtos e funcionários da empresa. Foram 

selecionadas todas as postagens de clientes do início de março a final de agosto de 2014 

para confrontar com a pesquisa realizada pelo IBOPE, realizada em maio de 2014. O 

intervalo de tempo maior foi necessário para que se chegasse a uma amostragem próxima 

ao número de entrevistas da pesquisa de campo. 

A mineração e análise dos textos foi realizada no programa PolyAnalyst 

(Megaputer, 2015), basicamente, a partir dos nós Keyword Extraction e Sentiment 

Analysis. Na extração de palavras-chave, foram extraídos apenas os substantivos, para 

levantamento dos assuntos mais abordados. Os adjetivos foram descartados nessa etapa 

porque a análise de sentimentos, que também foi aplicada, já faz a seleção dos adjetivos 

mais frequentes. 
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Figura 14 – Nuvem e gráfico da Extração de Palavras-chave do conteúdo da Fan Page da rede 

 

Comparando os resultados da mineração de textos em conteúdos retirados do 

Facebook da empresa (Figura 15), as maiores queixas dos consumidores foram muito 

semelhantes aos resultados compilados a partir das respostas dos questionários feitos em 

três lojas físicas da rede varejista. 

Na pesquisa feita nas lojas (Figura 16), os clientes, em sua maioria, apontaram o 

“preço” como sendo o fator primordial na escolha do estabelecimento para fazer compras. 

O resultado da extração de palavras-chave mostrou também que o assunto mais 

mencionado pelos clientes na página do Facebook da empresa era o “preço” dos produtos. 

Nas duas pesquisas, “produto” apareceu como o segundo assunto mais comentado, sendo 

que na pesquisa de campo, destacou-se mais especificamente a variedade de produtos e 

marcas. O terceiro e o quarto fatores mais citados na pesquisa feita nas lojas, “localização” 

e “ambiente”, podem ser relacionados com o terceiro assunto discutido entre os clientes 

na rede social da empresa, que girou em torno do termo “mercado”. O “atendimento”, 

quinto tópico da pesquisa de campo, na prática, engloba do quarto ao oitavo assuntos 

resultantes do rastreamento na rede social – “compra”, “gerente”, “cliente”, “entrega” e 

“funcionários” – atividades e atores que integram o atendimento. 
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Figura 15 – Comparação dos resultados das duas pesquisa: 

Mineração de Opiniões e Pesquisa de Campo 

 

Nas tabelas e gráficos resultantes da análise, tanto na extração de palavras-chave 

quanto na análise de sentimentos, é possível selecionar cada palavra e visualizá-la na 

frase. Dessa forma, pode-se verificar sua relevância dentro do contexto e analisar se há 

concordância com o que o programa está sugerindo.  

A análise de sentimentos realizada em conteúdo da Fan Page da empresa, por 

meio da extração e classificação de comentários positivos e negativos, resultou em uma 

taxa de aprovação de 53% e de desaprovação de 47%. A pesquisa feita nas lojas, a partir 

das respostas dos clientes sobre a pergunta “Você nos recomendaria a um amigo?”, 

apontou uma taxa de aprovação de 55% e reprovação de 45%. Comparando os dois 

métodos de análise de opiniões (Figura 17), a diferença de 2% nos resultados pode ser 

considerada pequena, sendo inferior à margem de erro indicada pelo IBOPE. Portanto 

novamente observa-se uma semelhança nos resultados. 
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Figura 16 – Comparação dos resultados das duas pesquisa: 

Mineração de Opiniões e Pesquisa de Campo 

 

Na Análise de Sentimentos (Figura 18), ainda foi possível extrair as opiniões que 

apareceram com mais frequência nos comentários extraídos da Fan Page, e novamente o 

que apareceu mais em evidência foi que os clientes consideraram os produtos da rede 

varejista “muito caros”. 

 

Figura 17 – Gráfico da Análise de Sentimentos das opiniões dos clientes da rede 

  

A eficácia das técnicas de mineração de textos — análise de sentimentos e 

extração de palavras-chave — foi comprovada por meio da análise comparativa com os 

resultados obtidos pela pesquisa realizada pelo IBOPE. A pesquisa exploratória realizada 

na rede social da empresa levantou informações e opiniões de consumidores muito 

semelhantes às respostas dos questionários da pesquisa de campo. (HECKSHER, 2016) 
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5. Escolha do setor varejista e das marcas 

para aplicação da metodologia 

 
Para dar continuidade ao trabalho e para aplicação da metodologia, a escolha do 

setor varejista e das marcas foi decidida por alguns achados dos levantamentos: 

 

Ranking SBVC das 50 Maiores Empresas do E-commerce / 2016, da SBVC - 

Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. 

O relatório da SBVC reafirmou a importância e a primazia do setor de Moda e 

Acessórios para o comércio eletrônico brasileiro (Figura 19): “Em 2015, a categoria Moda 

e Acessórios continuou sendo a líder do e-commerce nacional em número de pedidos 

(14% do total), embora tenha havido uma queda de 19% em termos absolutos em relação 

a 2014.” No mesmo artigo, a queda é atribuída à crise econômica e à taxa de desemprego 

no Brasil, que desde 2015 têm aumentado. 

 

 

 
 

Figura 18 – Liderança do setor de Moda e Acessórios 

no comércio eletrônico brasileiro (SBVC, 2016) 
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Depois de eleito o setor, foram escolhidas duas marcas para aplicação da 

metodologia e do índice IRMR – Índice de reputação da Marca em Rede. Conforme já 

foi mencionado no capítulo 2, a Netshoes foi escolhida por ter aparecido na lista do 

Socialbakers como a marca de e-commerce brasileira com maior número de fãs em sua 

página no Facebook. Decidiu-se fazer um estudo mais aprofundado sobre o conteúdo 

publicado pelos usuários na Fan Page dessa marca a fim de investigar as reais motivações 

e os sentimentos presentes nos comentários. Uma rápida examinada na Fan Page da 

Netshoes levantou a hipótese de que a maior parte desses comentários eram reclamações 

e que o Socialbakers não deveria ter se apropriado da palavra fãs usada pelo Facebook 

porque poderia parecer ironia ou erro de avaliação. Para aplicação da metodologia e 

análise comparativa dos resultados dessa marca, foram escolhidas duas concorrentes, a 

segunda e a terceira marca da mesma classificação do Socialbakers: Dafiti e Kanui. 

Para um segundo teste de aplicação do índice IRMR e da metodologia, foi 

escolhida a Farm, essa escolha já foi em parte justificada no capítulo. 2. Na pesquisa, 

mencionada também no capítulo 2, sobre marcas preferidas de cada classe social (IBOPE 

Inteligência, 2016), a Farm está entre as três preferidas na categoria vestuário feminino 

para a Classe A. 

Erthal (2017) realizou um levantamento que tinha como objetivo comparar as 

respostas de seus entrevistados sobre as marcas mais lembradas com os resultados 

apresentados pela pesquisa Folha Top of Mind 2015, que aponta as marcas mais 

memoráveis de acordo com a opinião dos consumidores brasileiros. No Rio de Janeiro, a 

única marca mencionada diferente entre as 10 mais lembradas da pesquisa Top of Mind 

2015 foi a marca de roupas feminina Farm. 

A Farm foi escolhida também porque tem forte presença digital e um público 

feminino fiel e apaixonado pela marca. A empresa publica muito em suas redes sociais, e 
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em uma primeira análise, nesta pesquisa, ficou quase evidente o alto nível de engajamento 

e interação do público com a marca, por meio de uma linguagem informal e descontraída. 

A marca tem fácil acesso a sua clientela, interage com seu público como se fosse uma 

amiga, mais uma garota carioca no grupo. "A Farm é uma grife de comportamento. Todas 

as ações giram em torno da vida dessa menina pra quem fazemos vestidos, saias, batas", 

declaração de Marcello Bastos, fundador e sócio-diretor da Farm, para a revista Veja 

(29/8/2012). 

Carvalhal (2014) em seu livro “A Moda imita a Vida” comenta essa matéria da 

Veja, "A grife que não desfila", que destaca e valoriza as estratégias inovadoras da Farm, 

que transformaram a empresa em uma das mais bem-sucedidas marcas da moda carioca. 

A marca cresceu na contramão de fórmulas tradicionais, não investe em publicidade, nem 

em desfiles, mesmo assim é a marca queridinha das garotas do Rio. A imagem, sua 

essência e as coleções são divulgadas por meio dos lookbooks e conteúdos publicados nos 

canais proprietários da marca, site, blog e redes sociais. 

A marca abdicou também de grandes campanhas publicitárias e de garotas-

propaganda famosas. Decidiu apostar suas fichas em três ações que iriam 

beneficiar diretamente seu público-alvo, formado por jovens universitárias da 

Zona Sul carioca. A primeira é um bem bolado programa de relacionamento, 

com mimos oferecidos às melhores consumidoras, como acesso a liquidações 

fechadas e prévias dos lançamentos. Em seguida, vieram as parcerias na 

produção de peças exclusivas, elaboradas com as marcas queridinhas dessa 

turma, como Adidas Disney e Havaianas. Por fim, investe pesado na 

comunicação virtual. A empresa tem uma equipe com 10 pessoas totalmente 

dedicadas ao blog adoro!, que está no ar há três anos e recebe 1 milhão de 

visitas por mês. 

As concorrentes da Farm foram indicadas em entrevista feita por e-mail com o 

Marcello Bastos, dono da Farm. Segundo Marcello, pode-se considerar concorrentes da 
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Farm, as marcas Maria Filó, Dress to, Oh Boy e Cantão. Além dessas, atualmente, as lojas 

de departamento também disputam uma parte desse mercado, são elas: Renner, 

Riachuelo, C&A, Zara e Forever 21. Para aplicação da metodologia e análise comparativa 

com a Farm foram selecionadas as marcas: Maria Filó, Dress to, Oh Boy. 

As análises geradas no Socialbakers e os testes com a metodologia, além de 

demonstrarem a aplicabilidade da metodologia proposta nesta tese e comprovarem a 

eficácia desta, tinham a finalidade de corroborar as hipóteses levantadas sobre as duas 

marcas ícones. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Desenvolvimento da Metodologia e do Índice 
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Partindo do princípio de que o objetivo deste trabalho é uma análise mais 

aprofundada da percepção de consumidores sobre marcas que possuam presença digital 

em mídias sociais, a metodologia propõe um levantamento dos verdadeiros sentimentos 

dos consumidores em relação a marcas, muito além de likes e pageviews, por meio da 

análise de comentários, para se chegar a um índice de reputação da marca em redes 

sociais. 

Visto que as técnicas de Mineração de Textos foram testadas e aprovadas neste 

processo de mineração e análise de opiniões, optou-se pelo desenvolvimento da 

metodologia e do índice fundamentados nas duas técnicas que se mostraram mais eficazes 

neste processo: Análise de Sentimentos (ou Mineração de Opiniões) e Extração de 

Palavras-chave (ou Extração de Tópicos). 

No entanto, a ideia era desenvolver uma metodologia e um índice de fácil 

entendimento, acessibilidade e aplicabilidade. Para isso, foi usada a metodologia NPS 

(Net Promoter Score) como base para construção do raciocínio e do cálculo do índice 

proposto nesta Tese, o IRMR (Índice de Reputação da Marca em Rede). Reforçando o 

que já foi explicado no capítulo 2, a metodologia e o índice NPS consistem na aplicação 

de questionário individual, presencial ou online. É feita uma pergunta aos clientes, que 

determinam a probabilidade de recomendação: “Qual é a probabilidade de você 

recomendar esta empresa a um amigo ou colega?” Os clientes ou entrevistados devem dar 

uma nota em uma escala de 0 a 10. De acordo com a resposta, cada entrevistado pode ser 

classificado em uma das categorias: 

 Promotores (nota 9 - 10. Tendência a falar bem); 

 Passivos ou Neutros (nota 7 – 8. Tendência a não se manifestar); 

 Detratores (nota 0 – 6. Tendência a falar mal). 

Subtrai-se o número total de detratores do total de promotores e divide-se pela 
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base, ou seja, pelo total de respondentes. O índice NPS é definido pela diferença entre 

promotores e detratores, enquanto os passivos são contabilizados apenas no número total 

de respondentes. O Net Promoter Score é sempre mostrado como um número inteiro, não 

como porcentagem. É possível ter um NPS negativo porque o resultado pode variar de -

100 a +100. 

[(no de promotores – no de detratores) / (no de respondentes)] x 100 = NPS 

Usando a mesma lógica a partir dos resultados da Análise de Sentimentos, o índice 

será composto pela diferença entre comentários positivos e negativos, divididos pelo total 

de comentários do período analisado. 

[(no de comentários positivos – no de comentários negativos) / (no total de comentários)] x 100 = IRMR 

Apesar de aproveitar o raciocínio da equação do índice do NPS, para se chegar à 

extração dos comentários positivos e negativos para cálculo do IRMR, os procedimentos 

metodológicos são bem diferente da metodologia NPS. Aqui entra a Mineração de Textos, 

aproveitando todo o conteúdo de comentários e opiniões, disponíveis gratuitamente.  

 

6.1.  Métodos de coleta e de tratamento de dados 
 

O estudo utilizou como fonte para extração dos dados apenas Fan Pages, devido 

ao volume e a relevância maiores dos comentários comparados às outras redes sociais das 

marcas analisadas. Entretanto, a metodologia pode ser aplicada para extração de 

informação em diferentes sites, blogs, redes sociais ou qualquer plataforma com conteúdo 

em formato de texto. 

Para a extração dos dados, depois de testadas algumas ferramentas de extração de 

informação, optou-se pelo uso do NodeXL versão Pro (Social Media Research 
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Foundation, 2017), add-ins para o Microsoft Excel. O Node XL inclui, entre outras 

funcionalidades, recursos avançados para análise de redes sociais e análise de conteúdo. 

Como mostra a Figura 20, permite a extração e importação para o Excel de dados de redes 

como o Facebook (Fan Page, Group e Timeline), Flickr, Twitter e YouTube. Apesar de 

possibilitar diversos tipos de análises, inclusive Análise de Sentimentos, e visualizações 

gráficas, neste trabalho, o NodeXL não foi usado para esses fins. Foi escolhido pela 

facilidade de uso e pela eficácia dos recursos de extração e importação de dados de redes 

sociais (Figura 21). 

 

Figura 19 – Importando do Facebook pelo NodeXL. 

 

Figura 20 – Extração de Comentários de Fan Page com o NodeXL. 
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Para as análises dos conteúdos importados, foi usado o Semantria (Lexalytics, 

2017). O principal motivo da escolha do Semantria foi porque ele permite fazer análises 

de textos, inclusive Análise de Sentimentos, em português. É uma solução para mineração 

e análise de textos multilíngue, aplicável para 22 idiomas, incluindo inglês, italiano, 

japonês e alemão. Os outros softwares testados necessitavam de tradução prévia dos 

textos ou de criação de léxicos. 

As análises no Semantria podem ser feitas de forma gratuita, no site da Lexalytics, 

mas é apenas uma demonstração de alguns dos recursos disponíveis nas versões 

comerciais: para Excel e API. Todos os testes realizados foram feitos na versão de 

avaliação do Semantria para Excel. Todas as opções e funcionalidades do Semantria para 

Excel são ajustáveis e personalizáveis: categorização, determinação de contexto, extração 

de entidade e análise de sentimentos. Outros dois motivos, fizeram do Semantria a 

ferramenta adequada para este trabalho: facilidade de uso e maior capacidade de 

reconhecimento de textos com linguagem informal, típica das redes sociais, como 

abreviações e símbolos (emoticons). É possível ainda, descartar das tabelas resultantes, 

símbolos e sinais que não forem considerados importantes para a análise, como mostra a 

Figura 22.  
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Figura 21 – Filtro com opções para descartar símbolos e sinais na tabela gerada pelo Semantria.  

 

Uma coincidência interessante foi a descoberta de um dos recursos do Semantria: 

a possibilidade de criar análises cruzando dados textuais com pontuações de questionários 

NPS (Net Promoter Score) importados do Survey Monkey (2017), ferramenta gratuita de 

pesquisa online. Apesar de existir essa opção, o questionário mesmo sendo online, 

demanda tempo e depende da disponibilidade e boa vontade das pessoas que são 

requisitadas como respondentes. Como o objetivo deste trabalho era usar apenas 

conteúdos públicos e gratuitos, disponibilizados espontaneamente por usuários de redes 

sociais, este recurso não foi adotado nos procedimentos metodológicos. 

No Semantria é possível gerar relatórios de três tipos: relatórios de pesquisa 

(Survey Report), relatório de resumo (Summary Report) e relatório detalhado (Detail 

Report). Cada relatório tem diferentes opções de análises:  

 Survey Report: 

Standard Volume 

NPS 

 Summary Report: 

Phrases 

Themes 

Entities 
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Queries 

User Categories 

Auto Categories 

 Detail Report: 

Document Detail 

Phrase Detail 

Entity Detail 

Entity Theme Detail 

Theme Detail 

Wikipedia Category Detail 

User Category Detail 

Query Category Detail 

Intention Detail 

 

Nos testes para desenvolvimento da metodologia proposta nesta tese, foram 

realizadas todas as análises possíveis no Semantria, conforme Figuras 23 a 26, para 

ampliar o entendimento do contexto, possibilitar a solução de possíveis dúvidas futuras 

ou permitir novas descobertas e insights. 

 

Figura 22 – Menu com opções de análises para serem aplicadas – base AdoroFarm 
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Figura 23 – Nuvem de Palavras gerada pelo Semantria – base Netshoes. 

 

Figura 24 – Gráfico resultante das análises geradas pelo Semantria – base Netshoes. 
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Figura 25 – Gráfico resultante das análises geradas pelo Semantria –base Netshoes. 

 

Apesar desta Tese fazer um levantamento das ferramentas mais apropriadas e que 

se mostraram melhores em relação à usabilidade, a metodologia não exige seu uso. Ao 

contrário, podem ser adotados outros softwares ou linguagens, contanto que permitam 

análises a partir de no mínimo duas técnicas: Análise de Sentimentos e Extração de 

Tópicos.  

 

 

6.2.  Aplicação da Metodologia 
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      Figura 26 - Fluxograma de aplicação da Metodologia. 

 

A metodologia proposta por esta tese está sintetizada na Figura 27 e prevê as 

seguintes etapas: 

1. Escolha da marca e das concorrentes. 

Por motivos já descritos, foram escolhidas duas marcas para aplicação da 

metodologia: Netshoes e Farm. A partir de um levantamento, foram 

selecionadas as concorrentes dessas duas marcas para análises 

comparativas. 

 

2. Escolha da fonte para extração, mineração e análise dos dados. 

Neste trabalho só foram usadas Fan Pages, conforme já foi explicado, 

Escolha da marca e das concorrentes.

Escolha da(s) fonte(s) para extração dos dados.

Escolha do período a ser avaliado.

Duas extrações para cada marca:
posts da marca e comentários dos clientes.

Aplicação da Análise de Sentimentos e da Extração de Tópicos
nos dois arquivos (posts e comentários).

Visualização dos resultados e descarte das palavras,
símbolos e sinais desnecessários para a análise.

Cálculo do IRMR da marca e de suas concorrentes.
Construção da tabela comparativa do IRMR.

Construção da Matriz SWOT – panorama
de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

Construção e análise do quadro comparativo
das palavras-chave da comunicação.
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devido à maior quantidade e relevância dos comentários comparados às 

outras redes sociais das marcas escolhidas. 

 

3. Escolha do período a ser avaliado. 

Para a demonstração e equidade da análise comparativa, foram realizadas 

extrações das Fan Pages de todas as marcas no período de 1 a 30 de junho 

de 2017.  

 

4. Foram feitas duas extrações para cada marca: posts da marca e 

comentários dos clientes. Geração de dois arquivos para cada marca 

– posts e comentários – organização dos dados. 

Foi usado o NodeXL para extração e organização dos dados importados 

no Excel. 

 

5. Aplicação das análises – Análise de Sentimentos e Extração de Tópicos 

– nos dois arquivos (posts e comentários) de cada marca. 

Arquivos de Comentários – Para gerar as análises no Semantria, só foram 

aproveitadas duas colunas da aba Vertice gerada pelo NodeXL: os nomes 

dos autores (colunas Vertex ou Name) e os comentários (coluna Tweets) 

conforme Figura 28. No entanto, só a coluna Tweets com os comentários 

já seria suficiente para a aplicação da metodologia. Dos resultados das 

análises do Semantria, só foram usadas as guias geradas: Survey Standard 

Volume, Phrases e Themes. 

Arquivos de Posts – Para gerar as análises no Semantria, só foi 

aproveitada a coluna Content (textos dos posts) da aba Vertice gerada pelo 

NodeXL. Dos resultados das análises do Semantria, só foram usadas as 

guias geradas: Survey Standard Volume, Phrases e Themes. 

 

6. Visualização dos resultados e descarte das palavras, símbolos e sinais 

desnecessários para a análise. 

 

7. Cálculo do IRMR da marca e de suas concorrentes. Construção da 

tabela comparativa do IRMR. 
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8. Construção da Matriz SWOT – panorama de forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças. 

 

9. Construção e análise do quadro comparativo das palavras-chave da 

comunicação: linguagem da marca X feedback dos clientes. 

 

 

 

Figura 27 – Geração da base para análise com o Semantria. 

 

 

Para avaliar Imagem, Comunicação e Reputação de Marca, foram selecionados os 

resultados mais significativos, gráficos e tabelas mais relevantes para este estudo. Desses 

resultados saíram as informações para o cálculo do IRMR (Índice de Reputação da Marca 

em Rede), geração da Matriz SWOT (panorama de oportunidades e riscos) e do quadro 

comparativo da comunicação (palavras-chave da linguagem da marca X feedback dos 

clientes). 
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6.3.  Aplicação do Índice 

 

Para o cálculo do IRMR, é preciso gerar uma Análise de Sentimentos dos 

comentários compartilhados publicamente em uma ou mais redes sociais online, blogs ou 

sites de reclamações de consumidores. 

Conforme já descrito no início deste capítulo, para calcular o IRMR é preciso 

extrair o número total de comentários e os números de comentários positivos e negativos. 

A aplicação deste índice só faz sentido para avaliações comparativas, seja com a 

concorrência, seja com a própria empresa ao longo do tempo. 

A seguir são apresentados os resultados da aplicação da Análise de Sentimentos e 

dos resultados da aplicação do Índice de Reputação da Marca em Rede (IRMR) em 

conteúdos extraídos das Fan Pages das marcas escolhidas, Farm e Netshoes, e em suas 

respectivas marcas concorrentes. Foram realizados dois tipos de Análises de Sentimentos 

(AS), por temas e por palavras (ou frases curtas), conforme demonstram as figuras 30 e 

31. 

 

 

6.3.1. Farm – AS, IRMR e análise comparativa com as concorrentes  
 

Farm 

Foram extraídos 139 posts e 3141 comentários da Fan Page da Farm (Figura 29 - 

https://www.facebook.com/adorofarm/), no período de 1 a 30 de junho de 2017. As Figuras 

30 e 31 apresentam os resultados das Análises de Sentimentos por palavras e por temas, 

respectivamente.  

https://www.facebook.com/adorofarm/
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Figura 28 – Fan Page da Farm 

 

 

Figura 29 – Marca Farm – Resultado da Análise de Sentimentos por palavras. 
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Figura 30 – Marca Farm – Resultado da Análise de Sentimentos por temas. 

 

 

IRMR Farm / AS PALAVRAS = (437 – 13) / 485 x 100 = 87,4  

IRMR Farm / AS TEMAS = (40 – 13) / 78 x 100 = 34,6 

 

 

Maria Filó 

Foram extraídos 103 posts e 145 comentários da Fan Page da Maria Filó (Figura 

32 - https://www.facebook.com/MariaFiloOficial/), no período de 1 a 30 de junho de 2017. 

As Figuras 33 e 34 apresentam os resultados das Análises de Sentimentos por palavras e 

por temas, respectivamente.  

https://www.facebook.com/MariaFiloOficial/
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Figura 31 – Fan Page da Maria Filó 

 

 

 

 

Figura 32 – Marca Maria Filó – Resultado da Análise de Sentimentos por palavras. 
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Figura 33 – Marca Maria Filó – Resultado da Análise de Sentimentos por temas. 

 

IRMR Maria Filó / AS PALAVRAS = (33 –3) / 42 x 100 = 71,4 

IRMR Maria Filó / AS TEMAS = (7 – 2) / 25 x 100 = 20 
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Dress to 

Foram extraídos 92 posts e 312 comentários da Fan Page da Dress to (Figura 35 

- https://www.facebook.com/dresstooficial/), no período de 1 a 30 de junho de 2017. As 

Figuras 36 e 37 apresentam os resultados das Análises de Sentimentos por palavras e por 

temas, respectivamente.  

 

Figura 34 – Fan Page da Dress to. 

https://www.facebook.com/dresstooficial/
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Figura 35 – Marca Dress to – Resultado da Análise de Sentimentos por palavras. 
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Figura 36 – Marca Dress to – Resultado da Análise de Sentimentos por temas. 

 

IRMR Dress to / AS PALAVRAS = (70 – 17) / 112 x 100 = 47,3 

IRMR Dress to / AS TEMAS = (21 – 16) / 70 x 100 = 7,1 

 

 

Oh, Boy! 

Foram extraídos 132 posts e 73 comentários da Fan Page da Oh, Boy! (Figura 38 

- https://www.facebook.com/ohboyoficial/), no período de 1 a 30 de junho de 2017. As 

Figuras 39 e 40 apresentam os resultados das Análises de Sentimentos por palavras e por 

temas, respectivamente.  

https://www.facebook.com/ohboyoficial/
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Figura 37 – Fan Page da Oh, Boy! 

 

 

Figura 38 – Marca Oh, Boy! – Resultado da Análise de Sentimentos por palavras. 
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Figura 39 – Marca Oh, Boy! – Resultado da Análise de Sentimentos por temas. 

 

IRMR Oh, Boy! / AS PALAVRAS = (11 – 1) / 15 x 100 = 66,6 

IRMR Oh, Boy! / AS TEMAS = (4 – 1) / 10 x 100 = 30 

 

 

 

6.3.2. Netshoes – AS, IRMR e análise comparativa 

                        com as concorrentes 

 

Netshoes 

Foram extraídos 14 posts e 709 comentários da Fan Page da Netshoes (Figura 41 

- https://www.facebook.com/Netshoes/), no período de 1 a 30 de junho de 2017. As Figuras 

42 e 43 apresentam os resultados das Análises de Sentimentos por palavras e por temas, 

respectivamente.  

https://www.facebook.com/Netshoes/


69  

 

Figura 40 – Fan Page da Netshoes 

 

 

 

Figura 41 – Marca Netshoes – Resultado da Análise de Sentimentos por palavras. 
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Figura 42 – Marca Netshoes – Resultado da Análise de Sentimentos por temas. 
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IRMR Netshoes / AS PALAVRAS = (49 – 147) / 221 x 100 = – 44,3 

IRMR Netshoes / AS TEMAS = (35 – 91) / 223 x 100 = – 25,1 

 

Dafiti 

Foram extraídos 94 posts e 3978 comentários da Fan Page da Dafiti (Figura 44 - 

https://www.facebook.com/Dafiti), no período de 1 a 30 de junho de 2017. As Figuras 45 e 

46 apresentam os resultados das Análises de Sentimentos por palavras e por temas, 

respectivamente. 

 

Figura 43 – Fan Page da Dafiti 

 

Figura 44 – Marca Dafiti – Resultado da Análise de Sentimentos por palavras. 

https://www.facebook.com/Dafiti
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Figura 45 – Marca Dafiti – Resultado da Análise de Sentimentos por temas. 

 
 

IRMR Dafiti / AS PALAVRAS = (329 – 153) / 543 x 100 = 32,4 

IRMR Dafiti / AS TEMAS = (60 – 68) / 278 x 100 = – 2,8 

 

 

Kanui 

Foram extraídos 61 posts e 2066 comentários da Fan Page da Kanui (Figura 47 - 

https://www.facebook.com/kanuibr/), no período de 1 a 30 de junho de 2017. As Figuras 48 

e 49 apresentam os resultados das Análises de Sentimentos por palavras e por temas, 

respectivamente. 

https://www.facebook.com/kanuibr/


73  

 

Figura 46 – Fan Page da Kanui 

 

 

 

Figura 47 – Marca Kanui – Resultado da Análise de Sentimentos por palavras. 
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Figura 48 – Marca Kanui – Resultado da Análise de Sentimentos por temas. 
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IRMR Kanui / AS PALAVRAS = (121 – 18) / 159 x 100 = 64,7 

IRMR Kanui / AS TEMAS = (40 – 32) / 155 x 100 = 5,1 

 

 

 

 

6.3.3. Análises dos resultados: Farm e Netshoes 
 

 

Tabela 4 – Comparação do IRMR da Farm com as concorrentes (1 a 30 de junho/2017) 

MARCAS NO DE FÃS NO DE POSTS NO DE 

COMENTÁRIOS 

IRMR/ 

AS PALAVRAS 

IRMR/ 

AS TEMAS 

FARM 1.893.129 139 3.141 87,4 34,6 

MARIA FILÓ 672.885 103 145 71,4 20 

DRESS TO 340.838 92 312 47,3 7,1 

OH, BOY! 254.774 132 73 66,6 30 

 

 

Tabela 5 – Comparação do IRMR da Netshoes com as concorrentes (1 a 30 de junho/2017) 

MARCAS NO DE FÃS NO DE POSTS NO DE 

COMENTÁRIOS 

IRMR/ 

AS PALAVRAS 

IRMR/ 

AS TEMAS 

NETSHOES 10.518.359 14 709 - 44,3 - 25,1 

DAFITI 9.934.372 94 3.978 32,4 - 2,8 

KANUI 6.469.673 61 2.066 64,7 5,1 

 

Nas tabelas comparativas (Tabelas 4 e 5), pode-se observar que os índices IRMR 

não são decorrências e não têm relação com o número de fãs, de posts publicados pela 

marca, nem de comentários. A Netshoes, que figura no ranking do Socialbakers como a 

marca com maior número de fãs e maior audiência em e-commerce no Brasil, apresentou 

o IRMR mais baixo de todas as marcas e negativo. Isso significa que a grande maioria 

dos “supostos fãs” são detratores: 66,5% contra 22% de promotores. Os restantes, 

considerados passivos, publicaram comentários que foram classificados como neutros. 

Dessa forma, a presente tese comprova e alerta para o risco de classificar imagem, 
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comunicação, engajamento e reputação de marcas usando apenas dados como quantidade 

de fãs, likes, reações e compartilhamentos.  

A Análise de Sentimentos tem como objetivo classificar os comentários em 

positivos, negativos ou neutros. O Semantria possibilita buscar esse reconhecimento por 

temas ou frases. O programa considera que “frases” (na verdade, expressões) podem ser 

formadas por uma a três palavras. A frase mais longa prevalecerá sobre frases curtas ou 

palavras. Por exemplo, a palavra “bruta” geralmente é classificada como negativa, no 

entanto, não existe sentimento na construção “petróleo bruto”. Assim, “petróleo bruto” 

será configurado como neutro porque é mais longo do que “bruto”. (Semantria, 2016 - 

https://semantria.readme.io/docs/configuration-values) 

Os testes feitos com os dois tipos de Análise de Sentimentos evidenciaram a maior 

eficácia da classificação por “frases”, que praticamente se resume em classificação por 

palavras. Como os resultados foram, em sua maioria, filtrados apenas por palavras, o texto 

da tese os trata simplesmente como Análise de Sentimentos por palavras. Este método 

conseguiu classificar uma quantidade muito maior de comentários do que a Análise de 

Sentimentos por temas. Sendo assim, a metodologia descarta a Análise de Sentimentos 

por temas nesta etapa de aplicação do índice. Portanto, faz-se necessário apenas realizar 

a Análise de Sentimentos por palavras na base de comentários extraída da rede social. 

   

 

 

 

 

 

6.4.  Construção da Matriz SWOT 

https://semantria.readme.io/docs/configuration-values
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O objetivo desta etapa é a avaliação do ambiente competitivo de uma determinada 

marca por meio de Mineração de Opiniões, um panorama da imagem que os 

consumidores têm em relação aos pontos positivos e negativos de uma marca e de suas 

concorrentes. A Matriz Swot sugerida nesta tese propõe usar as questões mais recorrentes 

levantadas pelos consumidores e organizar os elogios e reclamações como forças e 

fraquezas da marca, além de apontar oportunidades e ameças com base nos pontos 

negativos e positivos das concorrentes da marca analisada. 

Para construir um exemplo da Matriz Swot proposta, a ideia era usar a marca 

Farm, com suas forças e fraquezas, e uma ou mais concorrentes para montar o cenário 

das oportunidades e ameaças. Foram testados os resultados das análises das concorrentes 

da Farm, mas a conclusão é que um mês de extração de conteúdo das Fan Pages dessas 

marcas é pouco tempo para esta etapa. Os resultados das análises da Farm foram 

aproveitados porque foram extraídos de uma base de 3.141 comentários, mas as outras 

marcas foram descartadas: Maria Filó (145), Dress To (312) e Oh, Boy! (73). 

Para a aplicação do índice, é preciso fazer um levantamento dos promotores e 

detratores, no caso dos comentários negativos e positivos, sempre relacionados ao volume 

da base. Excepcionalmente para este cálculo do índice, não importa exatamente o 

conteúdo, mas se o comentário traz uma menção positiva ou negativa da marca, ou seja, 

o grau de satisfação que vai repercurtir na reputação da marca em rede. No caso da 

Análise Swot proposta nesta metodologia, o resultado é fundamentado nas opiniões de 

consumidores. É preciso buscar comentários recursivos, negativos e positivos, vindos de 

usuários distintos. Para que isso aconteça e tenha maior confiabilidade, o ideal é que a 

base tenha uma grande quantidade de comentários, o que aumenta a probabilidade de 

selecionar elogios e críticas com maior representatividade.  
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Conforme já foi citado anteriormente, atualmente, as lojas de departamento 

também são consideradas concorrentes dessas marcas de moda. Como na etapa de coleta 

e de tratamento de dados, foi gerada uma análise do conteúdo extraído da Fan Page da 

marca Renner, de onde foram coletados 2.360 comentários apenas no período de 1 a 16 

de junho de 2017, optou-se por usar essa marca no exemplo de construção da Matriz Swot 

apresentada na tabela 7. Apesar do grande número de comentários, a maior parte são 

positivos, como mostra a figura 50. O IRMR da Renner para este período coletado foi 

muito bom (75,1), bem próximo ao da Farm (87,4). 

 

Figura 49 – Marca Renner – Resultado da Análise de Sentimentos por palavras. 

 

 

Devido à informalidade da linguagem usada nos comentários em redes sociais, 

quase sempre será necessária uma adaptação das opiniões mais frequentes selecionadas – 

resumo, interpretação ou adequação do texto para uma linguagem mais apropriada. Para 

esta etapa é indispensável uma análise de conteúdo, ou seja, uma análise mais 

aprofundada nas frases de onde foram retiradas as palavras ou temas com maior 

reincidência (exemplos Figuras 51 e 52) e em seu contexto. Na tabela 6, vê-se um 

exemplo de adaptação das palavras e temas dos comentários positivos que mais se 
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repetiram na extração e análise da Fan Page da Farm. 

 

Figura 50 – Marca Renner – Resultado expandido da Análise de Sentimentos por palavras. 

 

Figura 51 – Marca Renner – Resultado expandido da Análise de Sentimentos por palavras. 

 

Tabela 6 – Adaptação das palavras e temas positivos extraídos da Fan Page da Farm. 

MARCA ANALISADA COMENTÁRIOS POSITIVOS 

MAIS RECORRENTES 

ADAPTAÇÃO PARA 

QUESTÕES POSITIVAS 

FARM FORÇAS 

– TUDO LINDO 

– LINDAS ESTAMPAS 

– CAMPANHA LINDA 

– VÍDEO LINDO 

– MARCA PREFERIDA 

FORÇAS  

– Conteúdos (campanhas e vídeos) 

que geram engajamento 

– Excelente gestão de marca – 

marca preferida e amada 

– Roupas e acessórios que encantam 

- as estampas são o carro-chefe 
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Tabela 7 – Matriz Swot realizada para a Farm, com a Renner como exemplo da concorrência. 

MARCAS QUESTÕES POSITIVAS QUESTÕES NEGATIVAS 

MARCA ANALISADA: 

FARM 

FORÇAS 

(COMENTÁRIOS POSITIVOS 

SOBRE A FARM)  

– Conteúdos (campanhas e vídeos) 

que geram engajamento 

– Excelente gestão de marca – 

marca preferida e amada 

– Roupas e acessórios que 

encantam - as estampas são o 

carro-chefe 

FRAQUEZAS 

(COMENTÁRIOS NEGATIVOS 

SOBRE A FARM)   

– Falta de clareza nas promoções: 

dúvidas sobre ofertas no site e 

equidade com as lojas físicas 

– Tecidos de baixa qualidade 

– Demora na resposta (SAC) 

MARCA CONCORRENTE: 

RENNER 

OPORTUNIDADES 

(COMENTÁRIOS NEGATIVOS 

SOBRE A RENNER)  

– Várias reclamações sobre a loja 

virtual – site de e-commerce: 

demora no feedback, 

atendimento pós-venda ruim, 

geração de boletos com 

problemas , aviso de escassez no 

estoque de produto já comprado 

etc. 

– Alguns poucos clientes 

consideram os produtos feios 

– Produtos que parecem ser 

falsificados 

AMEAÇAS  

(COMENTÁRIOS POSITIVOS 

SOBRE A RENNER) 

– Loja física tem ótimos produtos, 

atendimento e bons preços 

– Setor de perfumaria bem 

elogiado 

– Roupas e acessórios 

(principalmente bolsas) 

muito elogiados 

 

 

 

6.5. Análise da Comunicação e da Linguagem da Marca 

 

A primeira etapa para integrar uma linguagem à sua marca é identificar as 

palavras das quais você deseja “apropriar-se”. Essa seleção deve partir 

daquelas palavras que você considera que melhor refletem a personalidade de 

sua marca. Escolha palavras que possam ser facilmente integradas a vários 

tipos diferentes de frases e que sejam muito flexíveis. (Lindstrom, 2005) 

De acordo com Lindstrom (2005), é importante estabelecer uma linguagem da 
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marca e adotar uma abordagem centrada no ser humano e não no produto ou em seus 

benefícios técnicos e funcionais. No entanto, o objetivo desta tese não é orientar no 

processo de construção de marca, e sim propor uma metodologia para auxiliar a gestão 

de marca por meio de avaliação da percepção do seu público. Sendo assim, as diretrizes 

de Lindstrom serão adotadas no processo de gestão da comunicação e da linguagem da 

marca que devem ser coerentes com os princípios, com o ideal de imagem e personalidade 

de marca, almejados e projetados pela empresa. 

Linstrom (2005) propõe um processo para analisar a força de cada um dos 

componentes que formam a identidade da marca, que ele denomina “Desconstrução da 

Marca”. Ele sugere uma desconstrução desses componentes, para avaliar se cada um 

deles, isolados, se sustentam e podem ser reconhecidos como parte da marca. Dos doze 

componentes que formam a filosofia de Desconstrução da Marca, um deles é a linguagem. 

O processo de Desconstrução da Linguagem, proposto por Lindstrom foi adotado 

para esta etapa, consiste em identificar no discurso da marca quais são as palavras-chave 

da sua comunicação. Adaptando esse processo, a presente metodologia propõe uma 

Extração de Palavras-chaves dos posts mais curtidos.  

Esta etapa de avaliação da linguagem comunicacional propõe uma análise 

periódica dos posts que tiveram mais curtidas e uma mineração das palavras-chaves que 

foram mais usadas nestes posts. Essas palavras devem transmitir a essência e a 

personalidade da marca. 

Para análise da comunicação, da linguagem dos conteúdos publicados pela marca 

e do engajamento gerado, os dados quantitativos serão fundamentais. Nesta etapa, o total 

de likes é a chave inicial para seleção dos melhores posts. As figuras a seguir ilustram o 

processo de avaliação da linguagem comunicacional do conteúdo publicado, bem como 

do nível de engajamento gerado. 
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Figura 52 – arquivo criado pelo NodeXL com posts da Farm de 1 a 30 de junho 

 

A Figura 53 mostra o arquivo criado pelo NodeXL com os posts da marca Farm 

no período de 1 a 30 de junho. A tabela é organizada pela coluna “Total Likes”, por ordem 

decrescente. 

 

Figura 53 – Cinco primeiros posts com maior número de likes 

 

Depois são selecionados apenas os cinco primeiros posts para a análise (Figura 

54). Acessando a URL, se ainda estiverem online, eles podem ser visualizados (Figura 

55). 
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Figura 54 – Post da Farm acessado pela tabela gerada pelo NodeXL 

 

 

 

Figura 55 – Palavras extraída dos cinco posts da Fam que tiveram mais likes 

 

Com os conteúdos textuais desses posts é gerada uma Extração de Palavras-chave, 

apresentada na Figura 56. Dessa forma, a empresa pode monitorar periodicamente a 
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linguagem comunicacional que está sendo usada pelos profissionais responsáveis pela 

publicação de conteúdos nas redes sociais da marca. E, assim, compreender o que mais 

agrada seu público. Pode também adotar o mesmo procedimento para analisar a 

comunicação, linguagem e conteúdos publicados em redes sociais de marcas 

concorrentes. 

O mesmo processo de mineração e análise pode ser aplicado para avaliar o 

feedback dos clientes em cada post ou em uma seleção de posts. O objetivo de analisar as 

palavras-chave usadas nos comentários é entender se os clientes estão em sintonia com a 

marca, se “falam a mesma língua”, qual o sentimento gerado por aquele conteúdo e se o 

que comentam tem relação com o post. O último item nem sempre é verdadeiro, como já 

foi demonstrado, muitos clientes usam um espaço que seria de interação com a marca e 

com as publicações desta, como um repositório de reclamações, como aparece na Figura 

57. 

 

Figura 56 – Exemplo de uso do espaço de interação com a marca para reclamações 

 

O Facebook oferece algumas soluções para isso, é possível ocultar, excluir ou só 

aceitar comentários depois de uma análise prévia, mas isso poderia gerar problemas éticos 

e repulsa do público. Outro recurso é a opção de não permitir comentários na publicação, 

mas isso seria mais antipático e iria contra os princípios e a própria natureza de uma rede 
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social. Existe também a possibilidade de moderar os comentários e publicações de 

visitantes, bloqueando palavras e ativando o filtro de linguagem ofensiva na Página. Uma 

prática muito adotada pelas marcas é escolher a opção de classificação de comentários, 

nesta opção só aparecem os comentários mais relevantes, a maior parte dos comentários 

fica escondida. Para visualizar todos os comentários o visitante tem que selecionar 

“Comentários mais relevantes (sem filtro), como na Figura 58. 

 

 

Figura 57 – Opção: Comentários mais relevantes (sem filtro) 

 

Se a ideia for entender quais as reações positivas geradas pelos conteúdos e 

adequar a linguagem para se aproximar cada vez mais de seu público, as palavras 

negativas devem ser descartadas. Em uma outra análise da Fan Page da Farm, do período 

de 1 a 30 de junho de 2016, foram gerados dois conjuntos de palavras-chave, o primeiro 

extraído do arquivo de posts da marca e o segundo, do arquivo dos comentários dos 

clientes. Quando colocados lado a lado (Tabela 9), podemos perceber a sintonia entre 

marca e público, a linguagem de ambas são muito semelhantes.   
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Tabela 8 – Comparação das listas de palavras-chave: 

posts da Farm e comentários dos clientes. 

Publicações 

da Marca 

Comentários 

dos clientes 

 

adoro adorei  

ama adoro  

amor amei  

apaixonar amiga  

boas amo  

curtir amor  

festa bem  

flor bom  

garantir gostei  

graça incrível  

grátis legal  

inspiração linda  

lindo lindas  

melhor lindo  

mimo maravilhoso  

música boa parabéns  

todo mundo qualidade  

tropical saudades  

válida sensacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87  

7. Conclusão 

 
A constatação de que a internet e as redes sociais online revolucionaram o mundo 

e as implicações que trouxeram para a sociedade, por mais clichê que pareçam, são 

questões que permeiam grande parte dos trabalhos acadêmicos. De acordo com Recuero 

(2011), a internet pode ser: objeto de pesquisa (aquilo que se estuda), local de pesquisa 

(ambiente onde a pesquisa é realizada) e instrumento de pesquisa (ferramenta para coleta 

de dados sobre determinado assunto). No caso desta tese, as três alternativas são 

verdadeiras. 

A participação cada vez maior de brasileiros em redes sociais foi evidenciada no 

capítulo 2. O Facebook, rede criada por estudantes na Universidade de Harvard, alcançou 

o primeiro lugar na premiação das “20 marcas mais fortes do Brasil”. Essa classificação 

é definida pelo grau de lealdade dos consumidores à marca. Segundo Eduardo Tomiya, 

diretor geral da Millward Brown Vermeer, empresa responsável por esse ranking, o 

Facebook conseguiu penetrar em todas as camadas da sociedade, com um nível de 

lealdade muito alto, e transformou-se na plataforma online mais democrática do Brasil – 

“93 milhões de pessoas que se conectam mensalmente à rede social”. Em junho de 2017, 

o Facebook informou já ter, no mundo todo, mais de 2 bilhões de usuários mensais, o 

dobro do que tinha em 2012 e mais de um quarto da população mundial de todas as idades, 

nacionalidades e faixas de renda. Essa adesão em massa resulta também em uma grande 

quantidade de informações – comentários, mensagens e opiniões – que são objetos de 

estudo desta pesquisa e base fundamental da metodologia proposta aqui. 

As pesquisas Earned Brand da Edelman e Global Trust in Advertising da Nielsen, 

ambas de 2015, revelaram que atualmente os consumidores buscam e confiam mais nos 

canais peer-to-peer (como Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS, blogs e outros) para obter 
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informações sobre marcas e produtos. E sobre confiança em propaganda, concluiu-se que 

os formatos tradicionais de publicidade perderam a credibilidade do público em geral.  

Ainda hoje, recomendações de amigos e familiares têm mais crédito, mas o círculo 

de amigos aumentou por meio das redes. Quem se lembra da música “Eu quero ter um 

milhão de amigos” e acompanhou as mudanças, pode perceber como, hoje, ficou tão fácil 

fazer “amigos” e espalhar um canto, um conto, uma opinião. O tradicional boca a boca 

invadiu as redes sociais virtuais e ganhou uma dimensão e uma importância muito 

maiores na contemporaneidade. 

A metodologia proposta nesta tese aplica-se a qualquer conteúdo público que se 

queira analisar. O objetivo é avaliar o que está disponível para ser visto ou encontrado na 

internet por meio de motores e sites de busca. A metodologia não se aplica a conteúdos 

gerados por aplicativos de trocas de mensagens, como o WhatsApp e SMS, por serem 

grupos fechados de comunicação. Exatamente pelo acesso ser restrito, as mensagens que 

transitam nesses aplicativos não oferecem tanto risco à reputação de uma marca, empresa, 

produto ou personalidade, a não ser quando se tornam públicas por intervenção judicial, 

como em alguns casos ocorridos nos últimos anos no Brasil. Informações sobre esses 

escândalos, uma vez publicadas na internet, principalmente nas redes sociais, propagam-

se rapidamente, e dessa forma, tornam-se fontes ricas para análises. 

Da mesma forma que a maioria das pessoas, as empresas também querem se 

conectar. Certas da importância da presença digital, muitas sem nenhum planejamento 

estratégico, na intenção de aumentarem sua visibilidade no mercado e de se aproximarem 

do público almejado, lançam-se nas redes sociais. Lançam-se ou aventuram-se talvez 

sejam os termos mais adequados, porque, para expor uma marca em uma rede social como 

o Facebook, não há investimento inicial. A opção parece atraente e fácil, mas pode 

culminar em um verdadeiro desgaste da imagem e ruína da reputação da empresa. Esta 
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tese focou os testes e estudos nas Fan Pages ou Páginas de Fãs, alternativa do Facebook 

direcionada a empresas ou marcas para criação de páginas comerciais. Assim como 

“amigo”, no mundo social digital, pode ser apenas mais uma pessoa adicionada em uma 

página pessoal no Facebook, “fã” pode ser uma pessoa que algum dia curtiu uma 

determinada página comercial, a Fan Page. Em muitos casos, usuários de redes sociais 

curtem uma página de uma marca pelo simples fato de terem um ganho, como um 

desconto ou um brinde, em uma ação promocional da empresa. 

Esta tese mostra que ter uma grande quantidade de fãs em uma página no 

Facebook não significa necessariamente que a marca seja amada e tenha uma boa 

reputação. Em geral, com exceção de algumas marcas que trabalham bem o conteúdo de 

seus posts e que têm um público fiel, as motivações que levam usuários a curtirem as 

páginas ou posts não advêm de paixão pela marca ou produto. Muitos clientes usam as 

Fan Pages como um canal de SAC (serviço de atendimento ao consumidor). Os 

comentários, muitas vezes, não têm nenhuma relação com os posts, mas são solicitações 

de informações sobre produtos ou coleções, e muitas reclamações. Grande parte dos 

comentários em Fan Pages, ironicamente, são movidos por sentimentos negativos, de 

insatisfação, indignação e raiva. Reações a experiências frustrantes com compras, 

publicidade enganosa, problemas com entregas e baixa qualidade de produtos. 

De modo geral, o consumidor satisfeito não vai espontaneamente a uma página 

comercial publicar elogios, a não ser que possa ter alguma vantagem ou ganho sobre isso. 

No entanto, é fato consumado a importância da presença digital das marcas nos canais 

atuais de comunicação digital e redes sociais. É preciso oferecer, além de promoções, um 

conteúdo que atraia o público-alvo da marca, pois só assim a interação poderá existir e 

ser positiva. 

É fato que a multiplicidade de canais de comunicação e a preocupação com o 
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engajamento por meio de interação tornam o trabalho de produção de conteúdo para tantas 

mídias complexo e exaustivo. O excesso de informação gerada de forma espontânea e não 

estruturada por usuários e consumidores é um desafio para a gestão de reputação de 

marcas. Entretanto, é também uma fonte contínua de pesquisa e análise da percepção do 

consumidor. 

A combinação de branding e gestão da reputação devem ser parte fundamental da 

estratégia de qualquer marca. O branding define a identidade e o posicionamento da 

empresa, e pode criar pactos emocionais entre pessoas e marcas. A gestão da reputação 

cuida da continuidade dessa estrutura dinâmica. A empresa, representada aqui pela marca, 

precisa ter princípios e propostas relevantes para seu público de interesse. A gestão da 

reputação monitora a percepção do consumidor sobre a marca, sobre a coerência na 

atuação da empresa em relação aos princípios e propósitos pré-estabelecidos. Também é 

parte da gestão da reputação fazer o diagnóstico da necessidade de renovação ou mudança 

no posicionamento da marca. É neste campo de atividades que a metodologia proposta 

nesta tese pretende auxiliar. 

O estudo apresentado no capítulo 4, que comparou os resultados obtidos por uma 

pesquisa de campo feita para uma rede de comércio varejista do Rio de Janeiro com os 

resultados das análises feitas por meio de técnicas de mineração de textos em conteúdos 

extraídos do Facebook da rede em questão, comprovou a eficiência das técnicas utilizadas 

na metodologia sugerida nesta pesquisa. O estudo demonstrou que as técnicas de 

mineração de textos, em particular a Análise de Sentimentos, são soluções eficazes para 

conhecimento de opiniões e estudos de reputação de marcas. Destacou também suas 

vantagens em relação a tempo e custo quando comparadas aos métodos tradicionais de 

pesquisa de mercado, como entrevistas e grupos focais. 

O capítulo 6 apresentou a metodologia, descrevendo todas as suas etapas, e 
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demonstrou, por meio de testes e comparações de resultados, a finalidade e os benefícios 

desta. A facilidade de cálculo e de aplicação do IRMR – Índice de Reputação da Marca 

em Rede também foi destacada. No entanto, a aplicação deste índice só faz sentido para 

avaliações comparativas, seja com a concorrência, seja com a própria empresa ao longo 

do tempo. Reputa-se que este índice possa ser adotado por empresas como um KPI (Key 

Performance Indicator), um indicador-chave de desempenho das marcas. 

Para demonstração da aplicação da metodologia e do índice, o estudo utilizou 

como fonte para extração apenas Fan Pages, devido ao volume e a relevância maiores 

dos comentários comparados às outras redes sociais das marcas analisadas. Entretanto, a 

metodologia pode ser aplicada para extração de informação em diferentes sites, blogs, 

redes sociais ou qualquer plataforma com conteúdo em formato de texto. 

Além do Índice de Reputação da Marca em Rede, as análises sugeridas na 

metodologia desta tese resultam em diagnósticos sobre os conteúdos e a linguagem 

comunicacional da marca e de seu público nas redes sociais. A metodologia ainda propõe 

a construção da Matriz Swot, um painel com os pontos fortes e fracos da marca, 

oportunidades e ameaças relacionadas com a concorrência. Esse quadro é um resumo das 

informações mais relevantes que podem ser úteis para tomadas de decisões e insights. 

A presente tese comprova e alerta para o risco de classificar imagem, 

comunicação, engajamento e reputação de marcas usando apenas dados como quantidade 

de fãs, likes, reações e compartilhamentos. Propõe uma análise mais aprofundada da 

percepção de consumidores sobre marcas que possuam presença digital em mídias 

sociais. A metodologia desenvolvida permite um levantamento dos verdadeiros 

sentimentos dos consumidores em relação a marcas, por meio da análise de comentários, 

para se chegar a um índice de reputação da marca em redes sociais. 

Mais do que classificar por um índice, a aplicação da metodologia resulta em um 
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diagnóstico dos pontos fortes e fracos da marca na perspectiva do consumidor, um 

panorama sobre a percepção do consumidor, de onde podem ser extraídos os fatores 

determinantes sobre imagem e valor. Isso inclui as associações que os usuários fazem 

com a marca e as motivações que podem levá-los a recomendações espontâneas. 

Por fim, a metodologia pretende ser útil para empresas e pesquisadores avaliarem 

marcas que não figuram nos rankings nacionais e internacionais. A metodologia tem 

como objetivo auxiliar no processo de avaliação de marcas, com relação ao 

posicionamento, estratégias de branding, ações de marketing e eficiência da 

comunicação. De forma menos abrangente, por descartar a performance financeira e a 

pesquisa de mercado por meio de entrevistas, porém mais factível e acessível. 

Como uma continuação do presente trabalho, recomenda-se a extensão da 

aplicação da metodologia em diversos setores, o que poderá levar a descoberta de novas 

funcionalidades ou possíveis ajustes das etapas para adequação às características e às 

demandas específicas de cada setor. Como possível trabalho futuro, pode-se apontar 

também a automatização da metodologia. 

Como conclusão, acredita-se que esta tese seja uma contribuição para as áreas de 

gestão de marcas, pesquisa de marketing, prevenção de crises e planejamento estratégico. 

A metodologia é aplicável tanto para avaliação de marcas, em relação à percepção e 

satisfação do consumidor, quanto para análise de concorrência e análises de efetividade 

da comunicação e de campanhas publicitárias. 
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