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 Expectativa 

 Pregunta 1 

 A)   Este  texto  tem  como  objetivo  analisar  os  influencers  das  redes  sociais  em  relação  ao  comportamento  de 
 compra  do  consumidor.  Além  disso,  pretende-se  determinar  a  multidimensionalidade  das  características 
 percebidas  nos  influencers  digitais,  conhecer  se  existem  segmentos  de  consumidores  com  valorização 
 diferenciada  destas  características  e  saber  a  importância  que  os  influencers  têm  como  fonte  publicitária 
 junto ao meio dos empregados (tradicional vs. redes sociais). 

 B)   A  inovação  consiste  em  que  a  pesquisa  foi  feita  com  dois  perfis  de  influencers,  uma  pessoa  comum  e 
 uma  celebridade.  O  estudo  se  baseou  na  análise  da  opinião  de  usuários  das  redes  sociais,  não  sendo 
 pautado por algoritmos. 
 A  limitação  se  dá  pelo  fato  de  a  pesquisa  ter  sido  feita  com  uma  população  de  usuários  de  redes  sociais 
 entre 16 e 34 anos, de ambos os sexos. 

 A amostra é biestratificada porque usou dois estratos, idade e localidade. 

 Pregunta 2 

 A)   O  pronome  “ello”  no  contexto  do  artigo  recupera  o  que  foi  dito  anteriormente,  que  qualquer  pessoa  nas 
 redes sociais pode influenciar o consumo de uma marca de forma positiva ou negativa. 

 B)   Segundo  informações  do  texto,  pelos  dois  motivos:  por  ser  famosos  e  assim  transmitir  confiança  na 
 compra  do  produto,  já  que  eles  fazem  uso  de  tal  produto  e  por  terem  conhecimentos/informações  a  mais 
 que ajudam os usuários para decidir comprá-los. 

 Pregunta 3 

 A)   O  texto  não  afirma  isso.  A  confiança  no  influencer  se  dá  justamente  porque  está  trabalhando  para  uma 
 marca definida e ele usa, mostra e compartilha a experiência com seus usuários. 

 B)   Essa  informação  está  no  texto,  uma  vez  que  os  referidos  autores  alegam  que,  como  resultado  da 
 pesquisa,  se  a  pessoa  que  publicava  anúncios  no  Facebook  o  fazia  por  desinteresse  e,  ao  mesmo 
 tempo, de forma honesta e íntegra, isso aumentava significativamente a compra do produto anunciado. 

 Pregunta 4 

 A)   Para  Pate  e  Adams,  um  amigo  e  uma  celebridade  eram  os  que  tinham  mais  probabilidade  de  fazer 
 compra  de  um  produto  nas  redes  sociais  e  para  Bakshy  et  al.,  quando  uma  celebridade  prova  um 
 produto na televisão ou em um anúncio vai influenciar muito mais do que um amigo de confiança. 

 B)    

 47% 
 Corresponde  à  porcentagem  de  usuários  que  têm  uma  boa  percepção  da  presença  da 
 publicidade nas redes sociais, valorizando-a positivamente. 

 18%  Corresponde ao número daqueles que não gostam de nada. 



 52%  Essa  porcentagem  corresponde  ao  número  de  usuários  pesquisados  que  são 
 influenciados pelas redes sociais no processo de compra. 

 Pregunta 5 

 1)  Keller,  Fay  y  Berry 
 (2007)  ; 

 Influencers  são  pessoas  que  consomem  muita  informação  e  que  são 
 muito  mais  propensas  que  a  média  para  buscá-la,  compartilhar  ideias  e 
 fazer recomendações com outras pessoas. 

 2)  Zanette,  Brito  y  Coutinho 
 (2013)  ; 

 Os  influencers  são  aqueles  indivíduos  cujas  opiniões  e 
 comportamentos afetam as decisões ou escolhas de outras pessoas. 

 3)  Fresno  García,  Daly  y 
 Segado  Sánchez-Cabezudo 
 (2016)  y 

 Influencer  é  um  novo  tipo  de  atores  sociais  independentes,  com 
 capacidade  de  influenciar  nas  atitudes  de  audiências  nos  meios  sociais 
 da  internet  em  competição  e  coabitação  com  os  meios  de  comunicação 
 profissional. 

 4)  Biran,  Rosenthal, 
 Andreas,  McKeown  y 
 Ramboweiri (2012) 

 Influencer  é  uma  pessoa  que  participa  ativamente  em  um  grupo  não 
 organizado  e  resolve  uma  discussão;  é  o  que  dá  uma  resposta  a  uma 
 pergunta  publicada  e  ela  será  aceita  depois  da  discussão;  ou  uma 
 pessoa  que  apresenta  certo  conhecimento  em  uma  discussão.  Em 
 resumo,  seria  uma  pessoa  que  por  conta  de  suas  publicações  nas 
 redes  sociais  gera  um  vínculo  com  seus  seguidores  e  transmite 
 credibilidade sobre determinados temas. 
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