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RESUMO 

Festivais e eventos estão em constante crescimento, dado seu alto impacto no turismo dos 

destinos. As mídias sociais também estão em grande ascensão e demonstrando cada vez mais 

interesse no meio acadêmico. Diante desta perspectiva, este estudo tem como objetivo geral 

analisar a influência da satisfação com o evento no nível de engajamento dos visitantes de 

festivais. Para responder aos objetivos desta análise, realizou-se um levantamento survey com 

questionário. A coleta de dados seguiu o método de questionário semi-estruturado, 

autopreenchivel com perguntas fechadas e uma aberta, aplicado com 497 visitantes que 

passaram pelos quatro dias do Festival Brasileiro da Cerveja (março de 2018). O instrumento 

de coleta de dados teve como base teórica os estudos de Moretti et. al. (2016), Zailskaite-

Jakste e Kuvykaite (2012) e Hollebeek, Juric e Tang (2017). Aos resultados da pesquisa 

foram aplicadas as análises estatísticas: descritivas (médias e cruzamento de dados) e 

multivariados (Correlações de Pearson e Spearman, Regressões Linear e Logística, Análise de 

Cluster e Modelagem de Equações Estruturais). Os resultados demonstraram que a satisfação 

não possui nenhum impacto no construto de engajamento. O nível de Satisfação do 

consumidor em relação ao evento é mais bem representado pela dimensão empatia. E o 

engajamento é mais bem representado pela ação defender. Também foi possível verificar que 

as dimensões do engajamento que melhor representam a satisfação dos visitantes são 

experiência e amizade. Este estudo soma esforços às pesquisas realizadas pelo grupo de 

pesquisas HGTUR - Hotelaria, Gastronomia e Serviços Turísticos do Programa de Pós-

Graduação Mestrado e Doutorado Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria da Universidade do 

Vale do Itajaí. 

 

Palavras-chave: Satisfação. Engajamento. Festivais. Mídias Sociais. 

 

  



ABSTRACT 

Festivals and events are constantly growing, given their high impact on destination tourism. 

Social media are also on the rise and showing increasing interest in the academic world. From 

this perspective, this study aims to analyze the influence of event satisfaction on the level of 

engagement of festival visitors. To meet the objectives of this analysis, a survey was 

conducted. Data were collected using a semi-structured questionnaire, with closed questions 

and one open-ended question, applied to 497 visitors who attended the four days of the 

Brazilian Beer Festival (March 2018). The data collection instrument was based on theoretical 

studies by Moretti et. al. (2016), Zailskaite-Jakste and Kuvykaite (2012) and Hollebeek, Juric 

and Tang (2017). Statistical analyses (descriptive and mean) and multivariate analyses were 

applied to the research results (Pearson and Spearman Correlations, Linear and Logistic 

Regressions, Cluster Analysis and Structural Equation Modeling). The results showed that 

satisfaction has no impact on the engagement construct. The level of consumer satisfaction in 

relation to the event is best represented by the empathy dimension. And engagement is best 

represented by the advocate action. It was also found that the dimensions of engagement that 

best represent the satisfaction of visitors are experience and friendship. This study combines 

the efforts of the research group HGTUR - Hospitality, Gastronomy and Tourism Services of 

the Stricto Sensu Postgraduate Program in Tourism and Hospitality of the University of Vale 

do Itajaí. 

 

Keywords: Satisfaction. Engagement. Festivals. Social media. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar e situar o presente trabalho, desenvolvido 

dentro da área das ciências sociais aplicadas, especificamente no campo do Turismo. O estudo 

tem como tema de pesquisa o engajamento nas mídias sociais virtuais e satisfação de festivais. 

 

1.1 Contextualização 

 

O turismo é uma atividade dinâmica e muito abrangente, por conta disso, são diversos 

os autores que o conceituam, com múltiplas interpretações. Mas, a definição adotada pela 

Organização Mundial do Turismo – OMT declara que o turismo compreende todas as 

atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e estadas em lugares diferentes do 

seu entorno habitual, por um período consecutivo, sendo ele inferior a um ano, com finalidade 

de lazer, negócios ou outras (OMT, 2001). Transformou-se em uma das atividades 

econômicas que mais crescem no mundo, tendo demonstrado, desde o seu surgimento, sua 

potência ao se deparar com as mais diversas intempéries, tais como crises financeiras e 

guerras (DANTAS; BRANCO, 2015). 

O ano de 2016 foi importante para a área, em virtude das chegadas de turistas 

internacionais que continuaram sua trajetória ascendente em seu sétimo ano consecutivo de 

crescimento acima da média, chegando a 1,2 bilhões. Uma sequência comparável de 

crescimento contínuo ininterrupto não foi registrada desde a década de 1960 (UNWTO, 

2016).  

Os motivos que levam as pessoas a participarem de qualquer atividade turística são 

diversos, por conta disso, verificou-se a importância de melhor organizar essa atividade, 

dando origem à segmentação turística. Os segmentos turísticos podem ser classificados a 

partir dos elementos de identidade da oferta e das características e variáveis da demanda 

(MINISTÉRIO DO TURISMO BRASIL - Mtur, 2006). 

Nos últimos anos, muitos destinos utilizam o turismo de eventos como alternativa para 

minimizar impactos negativos da sazonalidade que alguns locais enfrentam, e o turismo de 

eventos entrou como estratégia de promoção desses lugares (MARUJO, 2014). O Festival 

Brasileiro da Cerveja foi um dos eventos que surgiu com esse objetivo, o de ampliar o 

calendário de eventos da cidade de Blumenau, e com isso, atrair novos visitantes e diminuir a 

sazonalidade da cidade (ZUCCO; MORETTI; SIERVERT, 2011). 
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Na área do turismo, o desenvolvimento dos eventos culturais, é uma realidade em todo o 

mundo. Os eventos podem ser considerados um recurso para identificar um destino, além de 

melhorar a imagem do local ou combater a sazonalidade. Quando bem organizados, podem 

produzir imagens fortes que ajudam a atrair novos visitantes e permitem posicionar ou 

reposicionar um destino. No contexto do consumo do turismo experiencial, os eventos 

desempenham um papel proeminente na criação de marca, posicionamento e promoção de um 

destino (DIMANCHE, 2002). 

Um festival é uma parte essencial da produção e do consumo cultural nas cidades e 

aglomerados urbanos. Tais acontecimentos são normalmente considerados como parte do 

portfólio de destinos culturais. Os festivais também apresentam a riqueza cultural dos locais 

onde esses eventos são organizados e compartilhados com as autarquias locais e os visitantes 

de fora. Os festivais que atraem turistas podem ser benéficos tanto economicamente como 

culturalmente. Destinos procuram constantemente para reposicionar e reinventar a si mesmos 

pelo uso dos seus ativos culturais existentes (YOLAL; ÇENTINEL; UYSAL, 2009). 

A este respeito, é importante identificar as motivações que levam as pessoas a viajarem 

para participar de eventos. De acordo com Özdemir Bayrak (2011), isso ajudaria no 

gerenciamento de eventos, bem como na realização de um programa de marketing bem-

sucedido para o evento. Tal como salientado por Getz (2008) a “gestão de eventos” é um 

rápido crescimento do campo profissional em que os turistas são um mercado potencial para 

eventos planejados, e a indústria do turismo se tornou um elemento vital para o êxito das 

partes interessadas e a capacidade de atração destes eventos. A razão principal para turistas 

que viajam para um destino específico para participar de um evento em particular deve 

determinar diretamente o conceito de marketing de eventos e indiretamente determinar o 

conceito de marketing de destino (ÖZDEMIR BAYRAK, 2011). 

Os estudos sobre turismo de festivais frequentemente empregam a satisfação como 

variável mediadora para qualidade de serviço e intenção comportamental (BAKER; 

CROMPTON; 2000, COLE; ILLUM, 2006), empregam também as variáveis emoção e 

lealdade ambiental do festival (LEE et al., 2008). Outros estudos avaliaram a satisfação e 

lealdade aos festivais (TANDFORD; JUNG, 2017), os autores mediram as dimensões: 

atividades, autenticidade/singularidade, concessões, meio ambiente, fuga e socialização. Em 

outra perspectiva, os autores Yürük, Akyol e Şimşek (2017) verificaram em seu estudo os 

impactos sociais dos eventos na satisfação e lealdade. 

Algumas pesquisas inferem especificamente no construto de motivações, outros nos 

fatores que influenciam a satisfação ou lealdade. Modelos de lealdade ao festival investigam o 
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processo pelo qual os atributos do festival influenciam as intenções de fidelidade através da 

experiência do festival (GRAPPI; MONTANARI, 2011; MASON; PAGGIARO, 2012).  

O turismo foi impactado pela Internet, pois esta revolucionou os destinos turísticos 

como uma fonte de informação e como canal de venda, do qual o destino fica mais perto de 

potenciais visitantes por meio de comentários, fotografias, vídeos, histórias e recomendações, 

independentemente de onde no mundo estão localizados. Dentre as estratégias promocionais 

expoentes no setor turístico, estão as mídias sociais virtuais, que representam um importante 

fator no que se refere à divulgação dos festivais. O ambiente digital tornou-se uma fonte de 

informação importante para organização de viagens de turismo (PAN; FESENMAIER, 2006; 

CHOI; LEHTO; MORRISON, 2007), principalmente pela conveniência e a velocidade que o 

meio propicia (CHEUNG; LAW, 2009).  

Pan e Fesenmaier (2006) constataram que cerca de 95% dos usuários da Internet 

confiam fielmente nas informações disponibilizadas online. O uso das mídias sociais virtuais 

tornou-se mais essencial para que as empresas da indústria de turismo possam se comunicar 

com o mercado consumidor e conquistar cada vez mais clientes (LIMA, 2013).  

Os consumidores estão motivados em se engajar em comunidades online devido a seu 

desejo de saber mais sobre uma marca ou um produto, e ainda para receber ajuda. Pois tem 

necessidade de pertencer a uma comunidade, uma oportunidade para transmitir emoções e 

apresentar-se. Os benefícios são assegurados através de duas vias de comunicação interativa. 

Não só os consumidores podem se beneficiar de tal comunicação de duas vias, mas também 

as marcas (ZAILSKAITE-JAKSTE; KUVYKAITE, 2012). Isso acontece não somente com 

empresas, mas também entre a interação dos visitantes com os festivais por meio da Internet.  

O presente estudo pretende aprofundar a discussão acerca das relações entre satisfação 

com festivais e o engajamento virtual por parte dos visitantes do Festival Brasileiro da 

Cerveja. O Festival teve sua primeira edição em 2005, porém começou a ser realizado 

anualmente a partir de 2010. O Festival vem se consolidando com o passar dos anos por 

reunir as principais cervejarias artesanais do país em um único evento. Na edição de 2017 o 

evento contou com mais de 800 rótulos de cervejas (G1 SC, 2017; TURISMO BLUMENAU, 

2017). Também em 2017 a cidade de Blumenau recebeu o título oficial de Capital Nacional 

da Cerveja, por sediar diversos eventos que têm na cerveja a sua atração principal. Entre eles 

destaca-se a Oktoberfest, maior da América do Sul, além do Festival Brasileiro da Cerveja, 

que já é considerado o maior da América Latina (MTUR, 2017). Estes eventos estão entre os 

principais da cidade e que mais contribuem para o turismo da região (MTUR, 2016). O 
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Festival Brasileiro da Cerveja é o terceiro evento que mais movimenta a rede hoteleira da 

cidade, ficando atrás apenas da Oktoberfest e da Febratex (ABEOC, 2017). 

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

No decorrer dos últimos anos, vários pesquisadores têm estudado temas relacionados a 

festivais, eventos, satisfação e engajamento online. Na área de eventos os estudiosos têm 

relacionado os festivais com várias outras áreas, como por exemplo: contribuições dos 

eventos especiais para o valor de marca (DIMANCHE, 2002), os impactos dos eventos 

culturais na imagem do destino (RICHARDS; WILSON, 2004), imagem de destino e evento 

(FLOREK; INSCH, 2011) e eventos esportivos recorrentes e percepções de Imagem de 

Destino (KAPLANIDOU et al., 2012).  

Também há estudos em que foi desenvolvida uma escala para medição da imagem de 

evento (DENG; MI; SHEN, 2013), que analisam o relacionamento na cadeia de suprimentos 

no setor de eventos com foco no consumidor final (MORAIS, 2013), avaliando o nível de 

satisfação do visitante (MORETTI; SANTOS; KNIHS, 2014; PRATIWI; ZHAO; MI, 2015, 

WONG; WU; CHENG, 2015), imagem de evento (SANTOS, ZUCCO; KRAUS, 2015; 

FARIAS; ZUCCO, 2016) entre outros. 

Estudos correlacionam as motivações e a satisfação em diversos aspectos, entre eles: 

motivações e satisfação turística em festivais de vinhos (PÉREZ; FERNÁNDEZ; GUZMÁN, 

2015); eventos esportivos (KARVONEN; KOMPPULLA, 2013); pesquisadores 

desenvolveram uma escala capaz de medir as motivações para viajar à festivais de música 

(BLEŠIĆ et al., 2014); motivações com percepções turísticas e lealdade ao destino na 

perspectiva dos turistas (FAYED; WAFIK; GERGES, 2016).  

Há estudos que relacionaram motivação, satisfação e lealdade para participar de 

festivais aborígenes (LEE; HSU, 2013). Estudos que buscavam a relação entre motivação, 

desempenho e satisfação de festivais juntamente com a lealdade do visitante (ÖZDEMIR 

BAYRAK, 2011), desenvolvimento de uma escala para medir as motivações para os 

consumidores assistirem um concerto de música popular (KULCZYNSKI; BAXTER; 

YOUNG, 2016), percepção dos benefícios socioeconômicos e motivações para participar de 

um festival (YOLAL; ÇETINEL; UYSAL, 2009) e motivações para o consumo de eventos 

esportivos de observações públicas (WORATSCHEK et al., 2017). 

Já na perspectiva das mídias sociais e/ou engajamento online, foram encontrados 

estudos voltados para as áreas: da tecnologia da informação e o perfil do turismo juvenil nas 
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mídias sociais (BIZIRGIANNIA; DIONYSOPOULOU, 2013); o uso das mídias sociais em 

hotéis da cidade de São Paulo, com foco nas estratégias de marketing relacionadas aos 

processos de CRM (MOTA; KYOKO WADA; FRAGA, 2013), com o foco para evidenciar a 

importância das mídias sociais na promoção de eventos (ARAÚJO-MACIEL; SOUZA; 

MENDES-FILHO, 2015). 

Poucos estudos utilizaram o Festival Brasileiro da Cerveja como objeto de estudo, 

dentre eles, dois tiveram foco na promoção de eventos e comunicação integrada de marketing 

como estratégia para diminuição da sazonalidade (ZUCCO; MORETTI; SIEVERT, 2011; 

ZUCCO; MORETTI; LENZI, 2013) e na área de Imagem de Eventos e Satisfação (SANTOS; 

ZUCCO; KRAUS, 2015). Também foi encontrado um resumo expandido, apresentado em um 

evento, cujo objetivo era traçar o perfil dos visitantes do Festival e suas motivações para ir até 

o evento (OZELAME; PEREIRA; TOMELIN, 2016). 

Dentre as buscas realizadas, apenas um estudo uniu a motivação com níveis de 

engajamento. Os autores criam um modelo conceitual com quatro estágios voltado para a 

autenticidade sustentado por: ideias; motivações; níveis de engajamento dos visitantes e, 

lealdade a um site (BRYCE et al., 2015). Porém o estudo é voltado para a área patrimonial, e 

não há ligação com a satisfação. 

A partir deste contexto, identificou-se uma lacuna teórica acerca de satisfação e 

engajamento nas mídias sociais virtuais com participantes de festivais. Baseado nesta 

constatação o presente trabalho tem como problema de pesquisa a seguinte pergunta:  

 

Qual é a influência da satisfação no nível de engajamento online dos visitantes do 

Festival Brasileiro da Cerveja? 

 

1.3 Objetivos  

 

Para responder o problema de pesquisa exposto anteriormente, foram estabelecidos 

objetivos gerais e específicos, dispostos no item a seguir. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a influência da satisfação com o evento no nível de engajamento online dos 

visitantes de festivais. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Verificar o grau de satisfação e do engajamento online dos visitantes do Festival 

Brasileiro da Cerveja; 

b) Identificar os diferentes comportamentos dos visitantes, apontando o grau de 

correlação de tais perfis com a satisfação e o engajamento online; 

c) Apontar o grau de influência das dimensões de satisfação em relação ao engajamento 

online dos visitantes do Festival Brasileiro da Cerveja; 

d) Indicar as dimensões do engajamento que melhor representam a satisfação dos 

consumidores. 

 

1.4 Justificativa  

 

No Brasil o mercado de turismo de negócios e eventos está em grande ascenção, 

segundo o relatório SIS, realizado pelo SEBRAE SC (2018), o turismo de negócios e eventos 

é o 3º principal motivador da vinda de turistas estrangeiros para o país. Essa modalidade de 

turismo cresceu 400% de 2005 a 2015, sendo que em 2015 movimentou mais de R$13 

bilhões. Atualmente, 7,5 milhões de empregos diretos e indiretos são gerados no país a partir 

dessa modalidade turística. A região Sul do Brasil é a 3ª com maior fluxo de eventos, 

representando 15% do total realizado no país inteiro, isso representa 25,82% de toda a receita 

arrecadada por esses eventos. 

Entre os diversos tipos de eventos existentes que passaram a ser segmentados de acordo 

com suas características, objetivos, público-alvo e programação, os festivais destacam-se 

devido à sua importância, não apenas por trazer turistas ao destino, mas também por sua 

contribuição na promoção e preservação da cultura do destino e patrimônio histórico local, 

com o objetivo de mostrar a herança histórica, tradições locais e aspectos étnicos. Os festivais 

representam a organização de um evento específico dentro do domínio cultural de 

determinada localidade, expressando uma contribuição significativa para cultura local, e se 

destacando em termos de originalidade ou inovação (FONTES; BRITTO, 2002; ALLEN et 

al., 2008; HERRERO et al., 2011; SANTOS; ZUCCO; KRAUS, 2015). 

Segundo dados do Ministério do Turismo, em 2016 foram realizados 244 eventos 

internacionais no Brasil, entre eles, 17 foram realizados em Santa Catarina. Dentre o número 

de empresas relacionadas a eventos cadastrados, 118 estão localizadas no estado e o número 

faz com que Santa Catarina seja o 7º maior estado em número de empresas organizadoras de 
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eventos. Em relação aos eventos nacionais, em 2017 registrou-se a ocorrência de 1.520 

eventos, contra 888 em 2016, um aumento de 71%. Desses, foram registrados 58 eventos em 

Santa Catarina em 2017, contra apenas 14 em 2016 (SEBRAE, 2018). 

Dentre as cidades de Santa Catarina que possuem maior potencial para o turismo de 

eventos, destacam-se: Florianópolis, Balneário Camboriú, Joinville, Blumenau, Serra e 

Chapecó. De acordo com dados publicados no site da ABEOC, a Capital catarinense é 

referência em eventos internacionais, conforme o ranking da ICCA. Porém, o Brasil caiu 

quatro posições na classificação geral e ocupa a 15ª posição atualmente (ABEOC, 2017). 

A aderência às redes sociais é uma importante mudança na forma de conduzir o 

relacionamento entre consumidor e marca. No Brasil, são dedicadas 8,8 horas mensais em 

sites de redes sociais. Em termos de participação de mercado, o Facebook continua líder, com 

89,4% do alcance total da internet no país (PEW RESEARCH CENTER, 2016). Além destes 

dados, o estudo State of Social Media in Brazil traz uma informação que aumenta o peso do 

tema desta dissertação: as pessoas na América Latina interagiram com conteúdos gerados por 

marcas aproximadamente 6,3 bilhões de vezes em 2015, deste total, 2,9 bilhões são interações 

vindas do Brasil (COMSCORE, 2015). 

As intenções podem ter origens variadas. O compartilhamento de conteúdo ocorre de 

diversas maneiras, principalmente quando se trata da diferença entre homens e mulheres, 

porém há um denominador comum: ambos querem aparecer bem. A diferença está nas 

características dos conteúdos. Para as mulheres um conteúdo que merece ser compartilhado 

deve fazê-la parecer mais inteligente, enquanto que para os homens, o que vale é parecer mais 

engraçado (COMSCORE, 2015). 

Apesar da satisfação e as motivações relacionadas aos festivais e eventos já terem sido 

estudados por alguns autores (SCHOFIELD; THOMPSON, 2005; LEE; HSU, 2013; LEE; 

KYLE, 2014; CROES; LEE, 2015) notou-se certa escassez em estudos na área de turismo e 

hospitalidade que correlacionassem a satisfação com o engajamento nas mídias sociais, tanto 

focado para festivais e eventos quanto com outros direcionamentos. 

Aos gestores – cada vez mais – é de extrema importância compreender quais são as 

necessidades dos seus consumidores para satisfazê-los. E, através do campo do 

comportamento do consumidor, é possível estudar a maneira que as pessoas, grupos, 

organizações escolhem, adquirem, aproveitam e depois rejeitam produtos, serviços e até 

mesmo as ideias, a fim de suprir suas necessidades e desejos (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005). 
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Nesta perspectiva, as mídias sociais caracterizam-se como o uso de sites, plataformas e 

aplicativos interativos e colaborativos por meio de computadores, notebooks, tablets e 

smartphones para práticas de comunicação, relacionamento, colaboração, interação, co-

criação, discussão, entretenimento, produção e compartilhamento de informações, 

experiências, opiniões e conteúdos em forma de textos, imagens, vídeos e áudios (THOMAZ, 

2014). 

As mídias sociais online impactaram o turismo por conta da velocidade de atualização 

das informações, operação em diversas plataformas e facilidade de integração e 

compartilhamento que essas redes proporcionam (GUERRA; GOSLING; CARVALHO, 

2015). 

Como meio de comunicação de consumidor para consumidor, as mídias sociais têm 

crescido consideravelmente na indústria do turismo, como uma plataforma na busca de 

informação (KANG; SCHUETT, 2013). A Internet constitui-se no maior canal de divulgação 

de produtos turísticos, uniformizando a linguagem em todos os continentes e, 

consequentemente, determinando uma nova relação entre empresas e consumidores, ou seja, 

turismo e turistas (QUEVEDO, 2007). 

Os sites de redes sociais têm crescido consideravelmente no mundo nos últimos anos, 

com isso, vêm mudando consideravelmente a propagação de informações, tornando-se cada 

vez mais fácil o compartilhamento e a geração de informações na internet (AKRIMI; 

KHEMAKHEM, 2012). A comunicação através da mídia social virtual se tornou uma nova 

forma de socialização do consumidor, e isso tem causado grandes impactos sobre a sua 

tomada de decisão (VINEREAN et al, 2013). 

De acordo com a pesquisa sobre os hábitos de mídia realizada pela Secretaria de 

Comunicação Social do Governo Federal (SECOM, 2016), atualmente a internet vem se 

consolidando como segunda opção dos brasileiros na hora de se informarem. A pesquisa 

também revela que o consumo de internet é frequente e abundante. Mas é importante destacar 

a confiança moderada nas notícias recebidas através desses meios, sobretudo se comparada 

aos meios convencionais principalmente jornais, rádio e TV. Apesar de os internautas se 

conectrem com forte intensidade, ainda buscam nos meios tradicionais a validação daquilo 

que veem. Nesta pesquisa é possível verificar que a internet, quando se trata de busca de 

informação pelos usuários, ficou atrás apenas da televisão (89%), porém quase metade dos 

brasileiros (49%) afirmaram que utilizam a web para obter notícias.  

Os diálogos e relacionamentos mantidos entre organizações e consumidores nas mídias 

sociais oferecem oportunidades para maior conhecimento e compreensão dos desejos e 
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necessidades dos consumidores e, consequentemente, proporcionam inovação de produtos, 

serviços e estratégias de marketing e vendas (THOMAZ, 2014). A relevância de verificar o 

nível de engajamento online dos participantes do Festival Brasileiro da Cerveja se dá pois, 

segundo pesquisa realizada pela Secretaria de Comunicação Social – SECOM (2016), 

atualmente o tempo dedicado pelos usuários à internet é maior do que o tempo gasto com as 

mídias eletrônicas tradicionais. 

O internauta pode estar envolvido com o site, visitá-lo com frequência, acompanhar as 

notícias do dia, mas não ser engajado. A participação, por si só, não garante pessoas 

engajadas. Cabe aos estudos verificarem o limite entre participação e engajamento online. É 

importante entender os motivos pelos quais as pessoas participam das ações nos ambientes 

digitais. Faz-se necessária a compreensão dessa dinâmica, para que as organizações tenham 

dados mais efetivos sobre o engajamento (HAVEN, 2007). 

Portanto, as descobertas acadêmicas na área de festivais podem potencialmente fornecer 

aos organizadores de festivais informações práticas para melhorar seu planejamento e 

promoção, como melhor atrair o visitante de primeira viagem e como atraí-los novamente, 

ajudando-os no processo de enfrentar as competições entre os destinos (VINNICOMBE; 

SOU, 2017). 

Com base no contexto retratado e reconhecendo o crescimento e a importância que as 

mídias sociais têm causado na divulgação de informações online e principalmente sua 

popularização como meio de comunicação para busca de informações, o presente estudo 

busca analisar a influência da satisfação com o evento no nível de engajamento online dos 

visitantes de festivais. Apesar de existirem construtos que medem a satisfação dos festivais, 

notou-se uma lacuna teórica referente à junção das temáticas propostas para esta pesquisa: 

engajamento nas mídias sociais virtuais e satisfação com eventos.  

A satisfação dos visitantes foi medida por meio da escala adaptada dos autores Moretti 

et al., (2016) e por fim, o engajamento online será medido através dos conceitos propostos por 

Zailskaite-Jakste e Kuvykaite (2012) e Hollebeek, Juric e Tang (2017). A aplicação desta 

pesquisa com os visitantes do Festival Brasileiro da Cerveja possibilitou conhecer mais a 

fundo as pessoas que frequentam o evento, analisar seu perfil sociodemográfico para saber 

quem são, como vão ao festival, sua satisfação em relação ao evento e as mídias que mais 

impactaram esse público. 
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1.5 Levantamento Bibliográfico 

 

Para a construção do segundo capítulo do trabalho, foi necessário realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre os temas estudados. Conforme exposto na Figura 1, foram realizadas 

pesquisas em duas das principais bases de dados: a EBSCO (Elton B. Stephens Company) e 

Spell. Optou-se por realizar as pesquisas com palavras-chave focadas, em duas das bases de 

dados por sua facilidade em definir os recortes desejados. As pesquisas foram refeitas após a 

banca de qualificação, com as informações presentes na Figura 1. 

 

Figura 1 - Levantamento de dados bibliográficos 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Os termos engajamento, satisfação, eventos e festival foram pesquisadas como palavras-

chave no momento da busca. Para encontrar artigos mais direcionados ao tema, realizaram-se 

combinações entre os termos, sendo eles: “engagement + events”, “engagement + festival”, 

“satisfaction + festival”, “satisfaction + events”, “social media + events”. Os mesmos termos 

foram pesquisados com as palavras-chaves em português e espanhol. Como os termos foram 

muito filtrados quando combinados entre si, não se utilizou nenhum recorte temporal, mas 

vale ressaltar que todos os artigos encontrados nas buscas foram publicados entre 2007 e 

2017. O banco de dados também foi filtrado para buscar artigos que estivessem dentro das 

bases de “Hospitality and Tourism”. 

Realizaram-se várias buscas com as combinações de palavras: palavra-chave; termo do 

assunto; em todo o texto; e, outras opções disponíveis na plataforma. As combinações que 

resultaram em artigos publicados na base de dados estão demonstradas no Quadro 1.  
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Quadro 1 - Levantamento Bibliográfico 

Palavras-Chave Número de artigos encontrados Recorte Temporal encontrado 

engagement + events 10 2009-2016 

engagement + festival 5 2009-2016 

satisfaction + festival 30 2012 – 2017 

satisfaction + events 8 2012 – 2017 

social media + events 11 2012 – 2017 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

A primeira combinação pesquisada foi sobre Engajamento, duas fusões de palavras 

obtiveram resultados, somando 15 artigos, destes, depois de breve análise, 14 demonstraram 

ser relevantes para o estudo. Os artigos encontrados nesta busca foram publicados entre 2009 

e 2016. 

Na pesquisa sobre Satisfação, duas combinações de palavras obtiveram resultados, 

somando 38 artigos, destes, depois de breve análise, 33 demonstraram ser relevantes para o 

estudo. O recorte temporal dos artigos encontrados nesta busca foi de 2012 a 2017. Também 

se realizou uma busca com a combinação “social media + events”, resultando em 11 artigos 

encontrados, dos quais, depois de uma breve análise, todos demonstraram ser interessantes 

para o estudo. O recorte temporal encontrado nesta pesquisa foi de 2012 a 2017.  

Posteriormente, para complementar a pesquisa, buscou-se artigos relacionados aos 

temas abordados em diversas Revistas da área de Turismo, como: International Journal of 

Tourism Research, Revista Turismo: Visão e Ação - RTVA, Revista Brasileira de Pesquisa 

em Turismo - RBTUR, entre outras.  

É importante destacar que, em todas as buscas optou-se por selecionar apenas artigos 

científicos encontrados, ou seja, excluiu-se qualquer outro tipo de publicação, como artigos 

em revistas e jornais, relatórios, resumos entre outros. Buscou-se ainda manter pesquisas 

atuais, apesar de não ter sido definido nenhum recorte temporal, isso se deu porque as buscas 

estavam apresentando apenas artigos publicados no período de 10 anos, sendo de 2007 a 

2017. Inicialmente optou-se por fazer as buscas apenas na base de dados de “Hospitality and 

Tourism” para que a busca não se afastasse muito da área de interesse para o presente estudo, 

porém, como as buscas não haviam encontrado muitos artigos, posteriomente foram feitas 

novas pesquisas em todas as áreas disponíveis nas bases de dados. 
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1.6 Estrutura do Trabalho 

 

Com base no planejamento desta pesquisa, este trabalho foi estruturado em cinco 

capítulos. O primeiro trata da introdução, composta pela contextualização do tema, sua 

justificativa, bem como a questão de pesquisa e os objetivos. O segundo capítulo tratou do 

referencial teórico, envolvendo autores que tratam sobre as temáticas estudadas; no terceiro 

capítulo, foram descritos os procedimentos metodológicos do estudo. No capítulo quatro, os 

dados coletados na pesquisa de campo foram apresentados e analisados e, no quinto e último 

capítulo, as conclusões do estudo, conforme demonstrado na Figura 2 a seguir. 

 

Figura 2 - Esquema da estrutura do trabalho 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018).   
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2. REVISÃO TEÓRICA  

 

Neste capítulo constam os temas referentes à revisão teórica da dissertação, a qual será 

fundamental para a elaboração da análise dos resultados no capítulo quatro. Este capítulo está 

subdividido em cinco subcapítulos que abordam os temas: Festivais e Eventos, Satisfação, 

Mídias Sociais e o Turismo, Engajamento online, Diferenças entre Redes sociais, mídias 

sociais e engajamento online e Intencidade de uso das mídias sociais. 

 

2.1 Festivais e Eventos 

 

A realização de eventos vem sido documentada desde a Era antiga, no antigo Egito e na 

Grécia, onde o objetivo era celebrar e honrar os deuses daquela época, porém, apenas 

recentemente o turismo de eventos passou a conquistar espaço significativo no contexto do 

turismo. As investigações sobre o assunto começaram a ser mais significativas nas últimas 

três décadas, apesar de as primeiras realizações de festivais datarem muito tempo antes, em 

virtude disso, os estudos sobre a área de eventos e festivais é considerada recente, se 

comparada com a pesquisa em turismo (DELISLE, 2009; LYCK, 2012). Mas, também, é um 

fato que eles podem funcionar como um instrumento de auxílio no desenvolvimento ou na 

manutenção da identidade de um lugar (MARUJO, 2014). 

Desde a década de 1990, viu-se a primeira onda de festivais comerciais de grande escala 

que, no turnoff do milênio, terminaram com o surgimento de festivais nacionais de grande 

escala e criaram um período de “super festivais” (SIMON et al., 2017). Essa tendência ainda é 

visível nos últimos tempos, bem como o crescimento exponencial de festivais e eventos em 

nível global (VINNICOMBE; SOU, 2017). 

O desafio na definição de festivais está em diferenciar festivais de eventos e eventos 

especiais. A pesquisa do festival originou-se como parte de estudos de eventos e só 

recentemente emergiu como um campo distinto de estudo. Consequentemente, pesquisas 

anteriores nem sempre fizeram uma distinção clara entre festivais e eventos. Argumentou-se 

que as principais diferenças entre os festivais e outros eventos são o foco central dos festivais 

na celebração de dimensões culturais e sociais, e o envolvimento de múltiplos interessados 

(GETZ; ANDERSSON; CARLSEN, 2010). Com base nessas conceituações anteriores, os 

autores definiram os festivais como celebrações públicas e temáticas que são realizadas 

regularmente (WILSON et al., 2017). 
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Festivais e eventos baseados na comunidade estão se tornando mais populares e 

aumentam em número dia a dia. Festivais e eventos são uma parte essencial da comunidade, 

da cultura e dos destinos. Atender as expectativas das pessoas que desejam desfrutar de 

eventos, especialmente quando se dedicam ao lazer e garantindo a fidelidade dos participantes 

aos eventos, dando-lhes uma experiência que não poderiam ter imaginado, são seus principais 

propósitos. Apresentam a riqueza cultural desses lugares, além de atrair turistas depois de 

longos anos, criam um ambiente para que as pessoas se juntem e compartilhem experiências e 

desenvolvam a imagem da sociedade (YÜRÜK; AKYOL; ŞIMŞEK, 2017). 

Festas e outros eventos são importantes atrações temporárias que oferecem experiências 

únicas aos participantes. Os eventos podem ser considerados como as principais atrações de 

um destino; porém, eles estão principalmente interligados com atrações a curto prazo devido 

ao âmbito e duração de um determinado evento (ÖZDEMIR BAYRAK, 2011). Os festivais 

oferecem benefícios econômicos, sociais e culturais às comunidades em que ocorrem e 

contribuem para o turismo de eventos e marketing de destino (TANFORD; JUNG, 2017). 

Como parte do turismo, os eventos podem ser novos desafios para os destinos devido à 

sua existência temporal e espacial relativamente limitada do qual as atrações, como eventos, 

são consideradas os principais motivos para as pessoas viajarem para determinados locais 

(ROBBINS; DICKINSON; CALVER, 2007). 

Além de diminuir os impactos já citados, festivais também contribuem para diminuir a 

sazonalidade de determinados locais. Servem para minimizar os impactos negativos deste 

fenômeno, muitas cidades adotaram em seu planejamento a realização de eventos, com bons 

resultados para atrair turistas, criar imagem e alcançar o desenvolvimento socioeconômico 

regional (ZUCCO; MORETTI; LENZI, 2013). 

Outra importante contribuição dos festivais, é que acabaram por se tornar tradição após 

longos anos de contribuição para a vida social, pois criam uma atmosfera apropriada para que 

as pessoas se reúnam e se divirtam, melhorando assim a qualidade de vida dos moradores 

(YOLAL; ÇENTINEL; UYSAL, 2009). 

Entre os diversos tipos de eventos existentes, os festivais destacam-se não apenas por 

trazer turistas ao destino, mas também devido à sua contribuição na promoção e preservação 

da cultura do destino e patrimônio histórico local, com o objetivo de mostrar a herança 

histórica do destino, tradições locais e aspectos étnicos (SANTOS; ZUCCO; KRAUS, 2015).  

Festivais são uma organização dentro do domínio cultural de uma localidade, 

expressando uma contribuição significativa para cultura local, e se destacando em termos de 

originalidade ou inovação, e ainda, implicando um nível de organização, juntamente com uma 
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duração mínima e com estabilidade, bem como a frequência ao longo do tempo na sua 

organização (HERRERO et al., 2012) 

Desta maneira, a oportunidade de troca de experiências e informações proporcionadas 

pela realização de festivais pode auxiliar na concepção de um senso de valor e crença (por 

indivíduos) na comunidade (ESU et al., 2011). A construção da imagem de um destino é um 

dos papéis mais importantes dos festivais, pois segundo Deng, Li e Shen (2013), festivais e 

eventos podem moldar a imagem da cidade, região ou país que os sediam e, com isso, instigar 

uma percepção favorável como destino potencial de viagem. Neste sentido, Santos, Zucco e 

Kraus (2015) afirmam que a formação da imagem de eventos é afetada por vários fatores, 

incluindo fontes de informação e fatores pessoais.  

A capacidade dos festivais de promover um destino turístico (LEE; LEE; LEE, 2005) 

pode ser baseada em sua capacidade de criar conexões de memória dentro das mentes de 

audiências (ELLIOT; PAPADOPOULOS; KIM, 2011). Estas associações podem ser feitas 

através de experiência direta do festival ou indiretamente, via informações de mídia 

compartilhadas pelos organizadores e pelas narrativas dos clientes (WILLIAMS et al., 2015). 

Turistas interessados no festival e/ou destino podem revisar narrativas online de clientes e 

participantes de eventos, o que é uma forma de promoção baseada em boca-a-boca online - 

eWOM (DAUGHERTY; HOFFMAN, 2014). 

Os festivais abrangem uma variedade de temas, incluindo arte, cultura, alimentos e 

bebidas, música, religião e esportes (MAENG; JANG; LI, 2016). O porte destes eventos 

varia, existem os menores com alcance local, até os maiores com alcance internacional. Os 

festivais oferecem benefícios econômicos, sociais e culturais às comunidades que os sediam 

(TANDFORD; JUNG, 2017). Também são importantes para o marketing de destino e para 

promover o turismo (CHANG, 2006). 

A literatura dedicada aos eventos engloba várias áreas. Entre os artigos mais recentes 

publicados, nota-se que a área vem sendo estudada ao redor de todo o mundo, pois várias 

pesquisas utilizam algum festival específico como objeto de estudo. Entre os estudos recentes, 

por exemplo, encontrou-se de festivais na Europa (GRAPPI; MONTANARI, 2011), Oriente 

Médio (AKHOONDNEJAD, 2016), Ásia (SOHN; LEE; YOON, 2016), África (KRUGER; 

SAAYMAN; ELLIS, 2010) e Austrália (SAVINOVIC; KIM; LONG, 2012) entre outros. 

Esses estudos investigaram uma variedade de tópicos de pesquisa, incluindo motivações 

para atendimento (MAENG; JANG; LI, 2016), segmentação de clientes (CHANG, 2006), 

análise de desempenho de importância (BAKER; DRAPER, 2013), modelos teóricos de 
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comportamento de participantes (YOON; LEE; LEE, 2010), características do participante 

(MCDOWALL, 2010) e satisfação (SOHN; LEE; YOON, 2016). 

Uma série de estudos encontrou uma conexão entre as experiências dos participantes de 

festival com sua satisfação e lealdade (YOON; LEE; LEE, 2010; LEE; KYLE; SCOTT, 

2012). Estudos que destacam a importância da qualidade do festival (LEE; PETRICK; 

CROMPTON, 2007; LEE; BEELER, 2009; KIM; PRIDEAUX; CHON, 2010). Muitas dessas 

investigações usam dados sobre os níveis de satisfação como um meio de avaliar experiências 

anteriores e percepções do ambiente físico do festival. A satisfação com essa experiência é 

emocional e avaliativa (MASON; PAGGIARO, 2012; SONG; XING; CHATHOTH, 2014). 

Além disso, os festivais foram criados para fornecer um contexto para as relações 

sociais e experiências compartilhadas, que ajudam a promover a satisfação e lealdade. Em um 

estudo de fatores que influenciam a retenção de participantes, Grappi e Montanari (2011) 

descobriram que o hedonismo e a identificação social são os principais facilitadores da 

satisfação e da repetição da visitação. A satisfação com um festival também foi encontrada 

para levar à lealdade ao destino do anfitrião (LEE; KYLE; SCOTT, 2012), com os visitantes 

satisfeitos exibindo a ligação com o local. Quando se trata de pesquisas relacionadas às 

experiências em festivais, estas se concentraram em visitantes e participantes, destacando as 

relações entre experiências individuais do festival, satisfação e lealdade aos festivais (LEE; 

KYLE; SCOTT, 2012; MASON; PAGGIARO 2012). 

Os festivais representam uma forma de vender a cidade “como um produto” atraindo 

turistas, indústrias e investimentos (POPESCU; CORBOS, 2012) e proporcionam a 

oportunidade de reunir as pessoas em um ambiente social para celebrar suas conquistas 

(YÜRÜK; AKYOL; ŞIMŞEK, 2017). A imagem dos festivais está relacionada à motivação 

tanto de residentes quanto de turistas em participar de eventos,em que os visitantes são 

levados a participar de um festival por diversos de motivos (EGRESI; KARA, 2014). 

Pesquisas examinam a capacidade dos festivais de aumentar diretamente a receita ou 

reduzir os custos dos destinos (WILLIAMS et al., 2015). Pois festivais podem atrair novos 

clientes, que consumirão serviços e produtos no destino (GETZ, 2012). Além disso, essas 

ofertas de eventos podem ser usadas para segmentar parcelas de mercados específicos, como 

turistas de alta renda que viajam para visitar festivais culturais (QUINN, 2010). Outros podem 

implantar eventos de negócios para atrair profissionais, enquanto festivais de música podem 

atingir um público jovem (SMITH, 2003).  

Para reduzir custos, os festivais aumentam a utilização das infraestruturas existentes, 

pois não exigem necessariamente instalações construídas para o propósito, permitindo que os 
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destinos operem de forma mais eficiente, absorvendo o excesso de capacidade (GIBSON; 

WILLMING; HOLDNAK, 2003). Os festivais também podem atuar como animadores de 

instalações turísticas ou locais históricos existentes (YOO; WEBER, 2005), criando mais 

opções econômicas e de lazer. E ainda, os festivais aumentam indiretamente a viabilidade 

financeira em longo prazo de destino (WILLIAMS et al., 2015). Festivais anuais podem atuar 

como componente central de um produto de destino, permitindo-lhe diferenciar a sua oferta 

em relação aos concorrentes (GETZ, 2008). 

Quando se trata da utilização das mídias sociais a favor dos eventos, estas podem apoiar 

esses processos à medida que são usados pelos participantes para compartilhar informações 

entre si e com os não participantes, bem como para documentar experiências (HUDSON et 

al., 2015). Além desses aspectos, as mídias sociais também podem gerar eWOM (boca a boca 

online) por meio do envolvimento em tempo real dos organizadores enquanto o evento está 

acontecendo (OLIVEIRA; PANYIK, 2015). Como a experiência do festival é co-criada com 

os clientes, essas interações podem aprimorar ainda mais o eWOM sobre o destino 

(WILLIAMS et al., 2015). 

Festivais são um sub-campo importante dentro de estudos de eventos que, até 

recentemente, não foram estudados como experiências separadas. Uma revisão sistemática da 

literatura emergente sobre festivais revela várias características-chave. Enquanto os festivais 

são diversos em natureza e localização geográfica, o interesse acadêmico se concentra em 

cinco temas principais: as motivações para organizar, financiar e participar de festivais; as 

experiências dos participantes do festival; a relação entre festivais e seus ambientes locais; os 

impactos econômicos e socioculturais dos festivais; e a gestão de festivais (WILSON et al., 

2017). 

 

2.2 Satisfação 

 

Após estudos de desconfirmação da expectativa, aplicando a avaliação sobre 

desempenho de produto, na década de 1980, pesquisadores expandiram-o para incluir o 

conhecimento sobre a satisfação do serviço. As questões problemáticas começaram quando 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) apresentaram o modelo SERVQUAL para medir a 

percepção sobre a qualidade do serviço. O modelo foi criticado e tornou-se um dos debates 

mais prolíficos na década de 1990. Por exemplo, Cronin e Taylor (1992) compararam 

SERVQUAL com SERVPERF, uma ferramenta que é baseada apenas na medida obtenção de 

percepção. No entanto, a questão ainda precisava ser mais estudada para se compreender e 
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medir a satisfação do cliente com expectativas e qualidade de serviço (NARANGAJAVANA 

et al. 2017). 

Para Parasuraman, Zeithalm e Berry (1991) a satisfação do cliente é baseada na 

qualidade de serviço, os autores identificaram cinco dimensões para essa qualidade a fim de 

originar a satisfação do cliente, sendo elas: a) tangibilidade; b) confiabilidade; c) atendimento; 

d) segurança; e) empatia.  

A tangibilidade representa a aparência física do local, equipamentos, pessoal e material 

de comunicação; a confiabilidade seria a capacidade de fornecer o serviço prometido de forma 

transparente e precisa; enquanto o atendimento representa a disposição de atender os clientes 

e de prestar serviço rápido; a segurança envolve o conhecimento e a cortesia dos empregados 

e sua habilidade de transmitir confiança; Por fim, a empatia é a consideração e atenção 

individualizada no atendimento aos clientes (PARASURAMAN; ZEITHALM; BERRY, 

1988). 

Em seu estudo, Moretti et al. (2016), buscaram aprofundar o conhecimento sobre a 

percepção dos serviços em festivais sob a ótica da hospitalidade, utilizando como base a 

escala SERVQUAL, que ainda não havia sido aplicada nesse campo. E com o estudo, 

buscaram também estabelecer uma nova abordagem do quesito satisfação de turistas de 

festivais. No estudo, foram avaliadas as Oktoberfest de Blumenau (Brasil) e Munique 

(Alemanha), sob a percepção dos visitantes desses festivais. 

Alguns autores afirmam que a satisfação é um julgamento do consumidor incorporando 

avaliações cognitivas e afetivas após sua experiência de uso ou consumo (ESMAILPOUR; 

ZADEH; HOSEINI, 2012). O conceito de satisfação evoluiu ao longo das últimas décadas e é 

comum aceitar entre os pesquisadores que a satisfação individual é uma avaliação da 

experiência geral de consumo (WONG; MUSA; TAHA, 2017). 

A satisfação do turismo é frequentemente considerada um indicador importante de 

experiências turísticas durante a participação no local em atividades turísticas. Embora a 

satisfação do turista tenha sido amplamente debatida na literatura do turismo (YÜKSEL; 

YÜKSEL, 2007), não existe um consenso claro sobre quais variáveis de medida são 

apropriadas. Para alguns autores, pode ser a satisfação geral com um festival, visto que, a 

satisfação, quando se trata de atributos específicos, é classificada na categoria de atributo 

relevante (TANFORD; JUNG, 2017). 

Durante os tempos, a satisfação do cliente foi definida como uma medida de como os 

produtos e serviços atendem ou superam sua expectativa. Portanto, em um mercado 
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competitivo, em que as empresas competem por clientes, a satisfação do cliente é um 

elemento-chave da estratégia de negócios nos mercados (KASBEKAR, 2017). 

Essa ideia também é apoiada por Cuadrado-Garcia, Pérez-Cabañero e Montoro-Pons 

(2017), que afirmam que a satisfação do cliente geralmente é definida por meio da 

comparação do desempenho percebido de um produto em relação às expectativas pré-

existentes. Os clientes experimentam vários níveis de satisfação ou insatisfação após cada 

experiência de serviço, de acordo com suas expectativas foram atendidas ou superadas. Esse 

processo comparativo está relacionado a afetar elementos cognitivos, com a crescente atenção 

ao primeiro. 

No entanto, os julgamentos de satisfação não vêm unicamente da comparação entre 

expectativas e desempenho do produto. Outra linha de pesquisa mostra que o desempenho do 

produto não é apenas comparado com as expectativas, mas também com outros elementos, 

dependendo da situação de compra ou consumo, desejos do consumidor ou desempenho ideal 

(CUADRADO-GARCÍA; PÉREZ-CABAÑERO; MONTORO-PONS, 2017). 

De fato, a satisfação do cliente foi estudada em diferentes direções. Da mensuração ao 

relacionamento com outros aspectos do negócio. Alguns pesquisadores forneceram possíveis 

meios de medir a satisfação do cliente. Outros demonstraram alguns determinantes da 

satisfação do cliente quanto à qualidade do produto e serviço, preço, fatores pessoais e 

situacionais. Alguns analisaram a relação entre a gestão da qualidade total e a satisfação do 

cliente (KASBEKAR, 2017). 

Em se tratando de satisfação de festivais, uma avaliação que deveria ser feita é a de 

como a experiência do festival afeta a satisfação do participante e o comportamento 

subsequente dos visitantes. Como muitos festivais ocorrem regularmente, os organizadores 

procuram criar uma experiência satisfatória para os participantes para que eles retornem no 

futuro (TANFORD; MONTGOMERY; HERTZMAN, 2012). 

De acordo com Razavi, Safari e Shafie (2012), a satisfação é a resposta do consumidor. 

Em virtude disso, a satisfação do evento está relacionada à qualidade do serviço percebido, 

mas é dependente da experiência vivida. A qualidade do evento é um mapa de percepções e 

expectativas. Satisfazer o cliente é a primeira etapa em obter recomendações, desenvolver a 

fidelidade do cliente e alcançar uma empresa lucrativa (DRUMMOND; ANDERSON, 2011). 

Dagger e David (2012) verificaram que a relação entre satisfação e lealdade pode ser 

reforçada ou atenuada dependendo dos níveis de envolvimento, dos benefícios percebidos de 

relacionamento e dos custos de mudança. Já a satisfação no consumo envolve a avaliação da 

satisfação com os eventos durante o processo de consumo (tempo de espera, conforto, 
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concessões, etc.) e resultados do consumo são relecionados com a eficiência, eficácia, riscos 

menores, status, sucesso, autoestima (RIBEIRO; HANNA; MONTEIRO, 2006). 

De acordo com Santos (2013), satisfazer os turistas pode ser considerado um objetivo 

intermediário para o aumento da demanda futura na medida em que maiores níveis de 

satisfação implicam mais na propaganda boca a boca e maior fidelidade do turista. Na visão 

de Sharma (2014), a satisfação do consumidor ajuda na construção de relacionamento de 

longo prazo. 

Constata-se que a satisfação com as atividades de lazer da família se relaciona com a 

satisfação da vida familiar, remetendo à importância da qualidade na entrega da experiência 

de lazer. Participantes altamente envolvidos em atividades de lazer experimentam maior 

satisfação com a vida e benefícios à saúde (AGATE et al., 2009; HEO et al., 2013; 

THEODORAKIS; KAPLANIDOU; KARABAXOGLOU, 2015). 

Um participante satisfeito pode disseminar comunicações positivas boca-a-boca, 

contribuindo assim para a percepção melhorada do evento. No entanto, a literatura existente 

tem dado atenção inadequada a estes participantes (SEVERT et al., 2007; DRAGIĆEVIĆ; 

BLEŠIĆ; STANKOV, 2010; LU; CAI, 2011). A satisfação pode ser observada em um nível 

micro ou global. Em nível global, é vista como resultado das experiências acumuladas do 

cliente em relação a um serviço ou atividade específica, enquanto no nível micro é vista como 

resposta a uma experiência específica de transação (LI; PETRICK, 2010; THEODORAKIS; 

KAPLANIDOU; KARABAXOGLOU, 2015). 

Os profissionais de marketing devem determinar como a (in)satisfação afetará as 

percepções dos clientes sobre a experiência de serviço (HENSLEY; SULEK, 2007). A 

imagem determina a influência do valor percebido, da satisfação do cliente e da lealdade do 

cliente. Uma imagem favorável é vista como um aspecto crítico da capacidade da empresa de 

manter sua posição de mercado na indústria competitiva (ESKILDSEN et al., 2004; 

JAMALUDIN et al., 2012). Satisfazer o cliente é a primeira etapa na obtenção de 

recomendações, no desenvolvimento da fidelidade do cliente e na obtenção de uma empresa 

lucrativa (DRUMMOND; ANDERSON, 2011).  

Autores avaliaram a relação entre satisfação e lealdade (LEE, 2016) e afirmam que essa 

relação pode não existir quando se trata de evento. Assim, estudos sobre eventos têm uma 

importante relação entre satisfação e fidelidade a eventos. A satisfação direta e positivamente 

afeta a intenção de revisitar em curto prazo (ASSAKER; VINZI; O'CONNOR, 2011) e a 

satisfação do participante influencia positivamente a lealdade (YOON; UYSAL, 2005; 

GRAPPI; MONTANARI, 2011; LEE; LEE; CHOI, 2011; SAVINOVIC; KIM; LONG, 2012; 
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CHANG; GIBSON; SISSON, 2014; CHOO; PETRICK, 2014; LEE, et al., 2014; 

AKHOONDNEJAD, 2016; HAHM, et al., 2016; JARVIS; STOECKL; LIU, 2016; LEE, 

2016).  

A satisfação com os festivais mostrou-se como um forte antecedente da lealdade, 

revendo positivamente atitudes e comportamentos futuros (YOON; LEE; LEE, 2010; 

GRAPPI; MONTANARI, 2011; SONG; XING; CHATHOTH, 2014). Além disso, verificou-

se que os apegos a determinada comunidade cultural têm  impacto significativo não só nas 

intenções de revisitar os festivais ano após ano, mas também na divulgação positiva do boca a 

boca (LEE; KYLE; SCOTT, 2012). 

Enquanto isso, vários estudos de turismo concentraram-se em explorar a satisfação 

(KIM; SUH; EVES, 2010). Em relação à definição e mensuração da satisfação do festival, 

Yoon et al. (2010) destacaram que as respostas emocionais dos participantes ao serviço ou 

experiência com o produto estão relacionadas à sua satisfação geral com os festivais. Já Lee, 

Lee e Wicks (2004) afirmaram que vários tipos de visitantes participam de festivais e sua 

satisfação é baseada em experiências dos atributos individuais de cada produto e serviço. 

Enquanto Cole e Chancellor (2009) dividiram a satisfação do festival com os aspectos de 

programas, instalações culturais e qualidade de entretenimento para outras medições. E 

Arabatzis e Grigoroudis (2010) sustentaram que a satisfação dos visitantes com vários 

eventos, preços e serviços durante a sua estadia influenciaria sua satisfação geral com o 

festival. 

Schofield e Thompson (2007) estudaram a motivação e satisfação dos visitantes em 

participar de festivais e identificaram as dimensões da motivação destacadas em uma 

variedade de configurações e em vários grupos culturais, frequentemente usando itens de 

escala diferentes de motivação e satisfação. Algumas dimensões são específicas do evento, 

enquanto outras ocorrem repetidamente em vários estudos. Nesse sentido, é importante 

determinar os principais fatores de satisfação com o evento que se tornaram uma importante 

ferramenta de gestão para a organização do evento e para o turismo local (TRINDADE et al., 

2018). 

Garantir a satisfação do consumidor junto com o aumento da retenção de consumidores 

e da geração de lealdade é fundamental para o aumento de lucro da empresa e seu sucesso em 

longo prazo na indústria de serviços (RYCHALSKI; HUDSON 2017). Assim, a mensuração 

da satisfação em eventos culturais não é única. Todo pesquisador adapta o conceito ao 

contexto em questão, fazendo uso de uma das duas formas de fazer pesquisa, que dependem 

do tempo considerado para a mensuração da satisfação: Avaliação global da experiência ou 
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Evolução do sentimento durante o curso de um evento (CUADRADO-GARCÍA; PÉREZ-

CABAÑERO; MONTORO-PONS, 2017). 

 

2.3 Mídias Sociais e o Turismo 

 

Logo que a internet começou a dar seus primeiros passos, ela era utilizada 

principalmente como uma rede de troca de informações por universidades, laboratórios de 

pesquisa e instituições governamentais. Um passo importante rumo à mudança aconteceu em 

1990, quando Tim Berners-Lee criou o primeiro browser (navegador) para rede online, 

chamada de World Wide Web (www), ou rede de âmbito mundial. Outro passo veio em 1991, 

quando pela primeira vez a internet foi aberta para uso comercial, porém demorou vários anos 

antes que essas mudanças se instalassem e chegassem ao conhecimento de todos (BRANDT, 

2011). 

Vários são os conceitos atribuídos aos ambientes virtuais e sociais de interatividade, os 

quais, de acordo com Recuero (2009), os usuários têm suas representações mediadas através 

de um computador. O conceito de comunidades virtuais, segundo Tapscott (1999, p. 136), foi 

criado em 1993 com o significado de “agregações sociais que surgem da internet, quando 

pessoas suficientes mantêm suficientes debates públicos, com suficiente sentimento humano, 

para formar teias de relacionamento no ciberespaço”. 

Como o turismo é um produto experiencial, os clientes dependem fortemente de 

recomendações de outros viajantes que já experimentaram o produto anteoriormente. Isso foi 

alcançado no passado pela WOM (boca a boca), e essas narrativas tem se crescido cada vez 

mais de forma online (BUHALIS; LAW, 2008). Desde o início dos anos noventa, a indústria 

mudou da necessidade de uma presença online (ou seja, criando um site) para a onipresença 

(LAMSFUS et al., 2014). Os viajantes fazem parte dessa (r)evolução, pois são cada vez mais 

exigentes e em constante necessidade de informações relevantes para apoiar sua experiência 

(WANG; PARK; FESENMAIER, 2012). A informação muitas vezes não é entregue por 

provedores oficiais, mas por fontes não oficiais (INVERSINI; CANTONI; BUHALIS, 2009). 

A mídia social virtual é uma fonte fornecendo informações diretamente através de sites ou 

aplicativos dedicados e, indiretamente, preenchendo os resultados dos motores de busca 

(XIANG; MAGNINI; FESENMAIER, 2015). 

A evolução tecnológica e digital, estimulada pelo fácil acesso à internet e às novas 

ferramentas desenvolvidas, tem alterado o comportamento dos consumidores, estes passaram 
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a utilizar os meios digitais como principal instrumento na hora de buscar por informações de 

marcas e seus produtos/serviços (ABBADE; DELLA FLORA; DE BEM NORO, 2014). 

A crescente participação dos brasileiros nas estatísticas relacionadas à Internet e às 

redes sociais virtuais demonstra a importância que ambas adquiriram no dia a dia das pessoas, 

sendo percebidas pelos consumidores como fontes que fornecem informações verídicas, mais 

acessíveis e mais rápidas do que os outros meios (ABBADE; DELLA FLORA; DE BEM 

NORO, 2014). 

É cada vez mais exigida a visibilidade virtual para atestar a existência de viagens 

turísticas, mesmo que isso tome tempo da própria viagem para armazenamento em alguma 

plataforma, como se o fato de não compartilhá-lo fosse assumir que tais acontecimentos não 

ocorreram (CAVALCANTI, 2010). 

O surgimento das redes sociais virtuais possibilitou aos usuários novas formas de 

interagir, expressar-se e opinar sobre diferentes assuntos, inclusive sobre as marcas e seus 

produtos. As pessoas passaram a contribuir com seus dados, compartilhando situações que 

vivenciaram, seus interesses e relacionamentos. Com isso, as redes digitais começaram a 

funcionar como um armazém de experiências e opiniões, pois a facilidade do uso das 

ferramentas de comunicação online, junto com a vontade de expressar-se, leva as pessoas a 

falarem sobre qualquer tipo de assunto (ABBADE; DELLA FLORA; DE BEM NORO, 

2014). 

A Internet revolucionou os destinos turísticos como uma fonte de informação e como 

canal de venda, do qual o destino fica mais perto de potenciais visitantes por meio de 

comentários, fotografias, vídeos, histórias e recomendações, independentemente de onde estão 

localizados. Como meio de comunicação entre os consumidores, as mídias sociais têm 

crescido consideravelmente na indústria do turismo, como uma plataforma na busca de 

informação (KANG; SCHUETT, 2013). A Internet constitui-se no maior canal de divulgação 

de produtos turísticos, uniformizando a linguagem em todos os continentes e, 

consequentemente, determinando uma nova relação entre empresas e consumidores, ou seja, 

turismo e turistas (QUEVEDO, 2007). 

Incialmente, as redes sociais surgiram como um meio para alimentar a interação e o 

relacionamento entre as pessoas. Atualmente, são utilizadas como fontes de informações, 

conforme os usuários expressam suas impressões e experiências com produtos e serviços. 

Com redes sociais podem-se citar Blogs, Facebook, Fóruns de Discussão, Twitter, Instagram, 

entre outros. Essas redes possibilitam que seus usuários exponham suas opiniões pessoais 
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sobre determinados assuntos, assim compartilhando com diferentes pessoas, no qual geram 

comentários e certa repercussão (ABBADE; DELLA FLORA; DE BEM NORO, 2014). 

As mídias sociais online impactaram o turismo por conta da velocidade de atualização 

das informações, operação em diversas plataformas e facilidade de integração e 

compartilhamento que essas redes proporcionam (GUERRA; GOSLING; CARVALHO, 

2015) 

Os diálogos e relacionamentos mantidos entre organizações e consumidores nas mídias 

sociais oferecem oportunidades para maior conhecimento e compreensão dos desejos e 

necessidades dos consumidores e, consequentemente, proporcionam inovação de produtos, 

serviços e estratégias de marketing e vendas (THOMAZ, 2014). 

O digital e o virtual possibilitam ao consumidor superar o papel de dominante da 

relação, pois ele acaba por invadir todas as instâncias mercadológicas e se torna financiador, 

produtor, distribuidor, avaliador e divulgador de produtos de massa. Não necessariamente 

tudo ao mesmo tempo, mas em instâncias e combinações distintas conforme a ocasião 

(BAPTISTA, 2016). 

As marcas podem utilizar o marketing de redes sociais como um componente integrado 

em uma campanha de comunicação de marketing, como um canal de comunicação 

corporativo contínuo e/ou como uma série de microcampações especificamente projetadas 

para exposição digital. O tempo e o diálogo são importantes porque os consumidores utilizam 

as redes sociais para construir o capital social e contribuir para o seu bem-estar psicológico, 

uma vez que as redes sociais oferecem uma via de comunicação para atender a necessidade 

social (ASHLEY; TUTEN, 2015). 

 

2.4 Engajamento online 

 

O engajamento dos usuários com as mídias sociais refere-se ao grau em que as pessoas 

estão dispostas a contribuir para conversas online com seus amigos nas redes sociais 

(OLIVEIRA; HUERTAS; LIN, 2016). A autora Hollebeek (2011) definiu o engajamento no 

contexto do marketing, segundo ela, quatro etapas constituem o processo de engajamento: 

engajamento comportamental, engajamento cognitivo, envolvimento emocional e 

engajamento social. 

O engajamento online é um importante construto no estudo do relacionamento entre 

consumidor e marca, principalmente quando situado em comunidades virtuais (BARWINSKI, 

2017). Embora existam apenas alguns estudos sobre propriedade e controle de marcas 
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relacionados aos festivais, Mossberg e Getz (2006) argumentam que o “pensamento de 

marca” pode ser aplicado aos festivais, pois pode ser aplicado a produtos, serviços, uma 

organização, uma pessoa, uma equipe ou um símbolo. Com base em um estudo de caso com 

14 festivais e eventos, os autores concluíram que os festivais podem ser gerenciados como 

marcas. Baseado nesse contexto, é imprescindível verificar os relacionamentos dos visitantes 

com o evento e em que medida a interação das redes sociais afeta o apego emocional dos 

consumidores às marcas do festival (HUDSON et al., 2015). 

Além disso, é indispensável a busca por compreender o que de fato compõe o 

engajamento nos estudos do comportamento do consumidor. Percebe-se que há falta de 

consenso sobre a composição deste construto, uma vez que alguns autores indicam que se 

trata de uma variável unidimensional (SPROTT; CZELLAR; SPANGENBERG, 2009), 

enquanto outros afirmam que se há dimensões (BALDUS; VORHEES; CALANTONE, 

2015).  

A Internet é o locus que abriga sites de redes sociais, um mundo de comunicação em 

que o analógico se liga ao digital e vice-versa, em que a comunicação atravessa os meios e 

rompe com as hierarquias da mídia tradicional (CASTELLS, 2015). As mídias sociais digitais 

e as mídias tradicionais de massa passam a transitar e a se complementar em diversas 

plataformas eletrônicas. Esse conceito é importante para entender as novas formas de 

relacionamento no ambiente digital, pois o receptor passa a ser também produtor de conteúdo, 

o que promove uma nova experiência individual e cultural, na qual a comunicação linear 

(modelo emissor-receptor) deixa de ser funcional com a comunicação em redes (não-linear), 

composta por hipertexto (JENKINS, 2008). 

A mídia social virtual mostrou ser um canal significativo para gerenciar as relações com 

os consumidores, Oliveira, Huertas e Lin (2016) sugerem que o engajamento do consumidor 

seja medido através de plataformas sociais e que se alinhe com níveis discretos de satisfação e 

fidelidade à marca. 

O engajamento do consumidor online está se tornando muito importante para as 

empresas, em virtude disto, estão se esforçando para construir suas marcas - um dos fatores na 

formação de uma vantagem competitiva. A mídia social virtual tem proporcionado mais 

oportunidades para chegar aos consumidores e através da comunicação ativa, atraente e de 

conteúdos relevantes constantemente atualizados que as empresas conseguem alcançar êxito 

(ZAILSKAITE-JAKSTE; KUVYKAITE, 2012).  

Percebe-se que as redes sociais vêm ganhando influência em seus usuários com o 

paradigma de relacionamento interpessoal global, com isso, criam novas tendências, além de 
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novos hábitos e comportamentos. No ponto de vista empresarial, as redes sociais passaram a 

ser muito mais do que apenas sites de relacionamentos, tornaram-se fortes ferramentas de 

marketing e estudo mercadológico. Desta forma, redes sociais como Facebook, Orkut e 

Twitter estão sendo usados pelas empresas para divulgação de seus produtos. Com isso, as 

redes começaram a ser vistas sob outra perspectiva: a de uma poderosa ferramenta de 

divulgação digital (CARDOSO; PINTO, 2011). 

O engajamento online é medido de diferentes maneiras, para os autores Zailskaite-

Jakste; Kuvykaite (2012), pode ser medido por meio de 5 “ações”, conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2  - 5 Ações que compõe o Engajamento online 

Ação Descrição 

Assistindo 
Quando os consumidores utilizam o conteúdo social como base para tomar suas 

decisões;   

Compartilhando 
Os consumidores atualizam e alteraram as informações sobre seus perfis, 

encaminham informações e compartilham informações; 

Comentando 
Os consumidores respondem ao conteúdo dos outros, participam ativamente, 

demonstram opiniões, mas apenas pessoalmente; 

Produzindo 
Os consumidores produzem e divulgam o conteúdo produzido, através da auto-

expressão; 

Defendendo 
Os consumidores moderados e estão ativos em comunidades, procurar resposta 

ou confirmação. 

Fonte: Criado pela autora a partir da teoria de Zailskaite-Jakste; Kuvykaite (2012). 

 

Para os autores, a primeira etapa do engajamento é quando os consumidores ainda estão 

observando a marca, e esse momento é essencial para o aumento do reconhecimento da 

marca. Normalmente é por meio de um conteúdo de mídia social virtual adequadamente 

produzido que os consumidores se interessam, e este precisa atender às necessidades. Se a 

marca se comunica adequadamente, ou seja, se o conteúdo de mídia social virtual relacionado 

à marca é interessante, atraente, fornece valor, pode ser avaliado observando o 

comportamento do consumidor, ou seja, através do que seriam o segundo e terceiro estágio, o 

engajamento do consumidor nas mídias sociais. Na quarta etapa, os consumidores se engajam 

e produzem e compartilham o conteúdo produzido, que está vinculado a marcas específicas. 

Nesse estágio, pode-se observar quais consumidores se tornam fiéis (ZAILSKAITE-JAKSTE; 

KUVYKAITE, 2012). 

Porém, o engajamento online também pode ser medido por outras vertentes, quando se 

trata de Práticas de envolvimento da comunidade de marca virtual - VBCEP, os autores 

Hollebeek, Juric e Tang (2017) desenvolvem uma tipologia de oito componentes que refinam 

o modelo de quatro componentes das práticas de engajamento da comunidade da marca 
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proposto por Schau, Muñiz Jr e Arnould (2009). O modelo compreende “cumprimentar”, 

“regular”, “assistir”, “celebrar”, “apreciar”, “simpatizar”, “misturar” e “classificar”. Essas 

práticas contribuem e mantêm a visão e a identidade da comunidade e fortalecem a 

consciência compartilhada da comunidade. As definições de cada uma dessas ações está 

disposta no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – 8 Ações que compõe as Práticas de envolvimento da comunidade de marca virtual 

Ação Descrição 

Cumprimentar 
Acolhendo educadamente novos membros e respondendo com prazer a sua 

participação e nova / futura participação na comunidade. 

Regulando 
Fornecer regras e diretrizes para desenvolver normas dos membros e orientar suas 

expectativas comportamentais na comunidade. 

Assistindo 
Ajudar outros membros da comunidade com questões ou consultas específicas (não 

relacionadas à marca) (por exemplo, sobre o uso da comunidade). 

Apreciando 
Exibição de gratidão e gratidão à comunidade e / ou a outros membros da 

comunidade. 

Empatia 

Mostrar apoio ou compreensão para os sentimentos de outros membros da 

comunidade sobre problemas específicos da comunidade, relacionados à marca ou 

outros. 

Misturando 

Interações específicas online ou off-line entre membros da comunidade que se 

estendem além da marca focal. O “Mingling” inclui o desenvolvimento de 

relacionamentos específicos (por exemplo, amizades) entre os membros da 

comunidade, que podem ser mantidos realizando reuniões off-line, eventos 

relacionados à marca (por exemplo, excursões de compras) etc. 

Comemorando 

Observar e comemorar eventos ou marcos significativos relacionados a membros, 

marcas ou comunidades (por exemplo, a comunidade atingindo um determinado 

número de membros). 

Ranking 

Investimentos dos membros da comunidade da marca virtual no desenvolvimento 

(incluindo formação, manutenção, etc.) da função, posição ou status da comunidade 

pessoal. 

Fonte: Adaptado de Tang (2010), disponível em Hollebeek, Juric e Tang (2017). 

 

Para os autores, as descobertas encontradas neste estudo revelam a existência de oito 

VBCEPs recorrentes em nossa comunidade de marcas virtuais. Os VBCEPs têm a capacidade 

de criar, aprimorar e manter laços sociais entre os membros da comunidade por meio de 

interações que transcendem além das interações puramente baseadas na marca 

(ALGESHEIMER; DHOLAKIA; HERRMANN, 2005). Também encontraram VBCEPs 

contribuindo para o desenvolvimento do propósito da comunidade, visão, escopo e significado 

compartilhado entre os membros da comunidade, contribuindo assim para o sentimento 

percebido de pertencimento e homogeneidade dos membros em relação aos membros fora do 

grupo e gerando maior comprometimento da comunidade (GUMMERUS et al., 2012; MA; 

CHAN, 2014). 
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Para essa pesquisa, optou-se por utilizar cinco ações que a autora do presente estudo 

julgou representarem melhor as ações do engajamento online para alcançar os objetivos 

propostos, estas foram: Curtir, Comentar, Compartilhar, Assistir e Defender, utilizando as 

teorias dos autores: Zailskaite-Jakste; Kuvykaite (2012) e Hollebeek, Juric e Tang (2017). 

A maioria dos estudos de engajamento de visitantes concentra-se no tempo que os 

visitantes gastam nos destinos, em vez de em seu compromisso com a experiência do turismo. 

Em virtude disso, esses estudos não conseguem analisar completamente o nível de 

engajamento do visitante (TAHERI; JAFARI; O'GORMAN, 2014).  

O engajamento é, muitas vezes, determinado pelo contexto (BLACK, 2005; HIGGINS; 

SCHOLER, 2009; BRODIE et al., 2013). De acordo com Taheri, Jafari e O'Gorman (2014), 

as definições de engajamento incluem qualidades de apego, conexão emocional, compromisso 

e devoção. 

Do ponto de vista do marketing, o conceito é interativo e variável de contexto 

(HOLLEBEEK, 2011). Existe uma relação positiva entre o engajamento crescente e a 

satisfação das experiências de consumo entre os consumidores (HIGGINS; SCHOLER, 2009; 

BRODIE et. al., 2011), que é afetada por variância significativa no nível de engajamento 

entre os consumidores (BRODIE et al., 2013; HOLLEBEEK, 2013).  

A extensão do engajamento pode ser influenciada por níveis de conhecimento 

(HOLLEBEEK, 2013), motivação (BRODIE et al., 2013) e frequência de consumo 

(MOLLEN; WILSON, 2010). Os níveis elevados de motivações múltiplas demonstraram ter 

impacto sobre o compromisso e o engajamento com ofertas de serviços (KUMAR et al., 

2010; VAN DOORN et al. , 2010; SIU et al., 2013; TAHERI; JAFARI; O’GORMAN, 2014), 

enquanto os níveis de conhecimento do consumidor demonstraram afetar a lealdade e o 

engajamento no comportamento do consumo (BALOGLU, 2001; HO; LIN; CHEN, 2012).  

O engajamento do consumidor difere do envolvimento do consumidor. O envolvimento 

pertence ao interesse do consumidor em um produto ou serviço, enquanto o engajamento 

sugere um nível mais profundo de compromisso e interesse em um relacionamento 

bidirecional dentro de um mercado (ABDUL-GHANI; HYDE; MARSHALL, 2011). 

Na pesquisa realizada por Hudson et al. (2015) em um festival de música, os autores 

descobriram que um pouco mais da metade dos entrevistados havia interagido com seu 

festival de música favorito através de mídias sociais. Em seus achados também detectaram as 

mídias mais utilizadas pelos visitantes do festival pesquisado, o site do festival, o Facebook e 

o canal no YouTube foram as ferramentas de mídia social virtual mais populares para os 

entrevistados envolvidos com o festival via mídia social virtual.  
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A intenção do estudo era examinar como as interações das redes sociais dos 

consumidores com as marcas afetam os resultados de marketing perceptivo e comportamental. 

Em geral, o estudo encontrou evidências convincentes de que o uso de mídias sociais faz a 

diferença. Os consumidores que se envolvem com suas marcas favoritas usando as mídias 

sociais têm relações mais fortes com essas marcas em comparação com os consumidores que 

não interagem com suas marcas favoritas usando as mídias sociais. Assim, os investimentos 

em programas de redes sociais podem oferecer benefícios de marketing quando conseguem 

facilitar as interações entre marca e cliente (HUDSON et al. 2015). 

 

2.5 Diferenças entre Redes Sociais, Mídias Sociais Virtuais e Engajamento 

 

O conceito de redes sociais engloba a ideia de um conjunto de diferentes atores que se 

articulam a partir de práticas cotidianas e lutas sociopolíticas. Nas últimas décadas, muitas 

dessas redes vêm utilizando a Internet como um espaço público complementar aos espaços 

presenciais e, ao mesmo tempo, como um ambiente interacional. As redes sociais 

compartilham experiências e objetivos e são motivadas por valores da coletividade e 

solidariedade em comum. Os vínculos existentes entre os participantes não são limitados pelas 

fronteiras geográficas e culturais, como diferenças étnicas, de religião, ou gênero (AGUIAR, 

2008). 

Na perspectiva de Thomaz (2014), as mídias sociais caracterizam-se pelo uso de sites, 

plataformas e aplicativos interativos e colaborativos por meio de computadores, notebooks, 

tablets e smartphones para práticas de comunicação, relacionamento, colaboração, interação, 

co-criação, discussão, entretenimento, produção e compartilhamento de informações, 

experiências, opiniões e conteúdos em forma de textos, imagens, vídeos e áudios. 

Redes sociais são formadas por pessoas e por empresas conectadas entre si por diversos 

tipos de conexões (TOMAÉL; ALCARÁ; DI CHIARA, 2005). Como definição tem-se que as 

redes sociais são caracterizadas por indivíduos com interesses, valores e objetivos comuns 

para o compartilhamento de informações, representam um conjunto de participantes 

autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados. As 

redes sociais são uma forma complexa de relacionamento entre indivíduos, grupos ou 

organizações que possuem valores, crenças ou interesses semelhantes. O desenvolvimento das 

redes sociais ocorre a partir da relação e comunicação entre os participantes da rede, o que se 

caracteriza como uma construção social (TOMAÉL; ALCARÁ; DI CHIARA, 2005; 

DAMING; XIAOMEI; WEI, 2009; KWAK et al., 2010). 
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As redes sociais virtuais, de acordo com Recuero (2009), são constituídas por atores 

(representações pessoais através de perfis de pessoas, organizações etc.) e por conexões, 

permitindo a presença das organizações, enfatizando o seu papel de ator social e as conexões 

que representam relações com potenciais clientes. O que se pode observar ao expor os 

conceitos de comunidades virtuais, mídias sociais e redes sociais virtuais é que os dois 

últimos termos se aproximam bastante conceitualmente e complementam-se. 

As redes sociais virtuais são plataformas perfeitas para o marketing viral, uma vez que 

tornam possível para as pessoas se conectarem com base em amplos links de relacionamento 

especializados, por meio das comunidades virtuais (BOYD; ELLISON, 2007). Nas redes, os 

indivíduos reproduzem espontaneamente o conteúdo patrocinado pelas marcas, que se 

beneficia da capacidade das redes sociais virtuais para se multiplicar, como um vírus 

(VILPPONEN; WINTER; SUNDQVIST, 2006).  

A literatura sobre o compartilhamento de conteúdo é recente e robusta o bastante para 

explicar os fatores sociais e psicológicos que influenciam esse comportamento nas redes 

sociais. Oh e Syn (2015) categorizaram dez fatores motivacionais responsáveis por exercer 

pressão sobre o compartilhamento de informações. No Facebook, o site mais popular de rede 

social, eles identificaram que o envolvimento social, o aprendizado e o altruísmo são as 

principais motivações desse comportamento. 

Uma corrente diferente de esforços empíricos se concentra nas características das redes 

sociais responsáveis por facilitar o compartilhamento de conteúdo. As possibilidades sociais 

da plataforma podem ampliar o envolvimento do usuário, o que pode levar ao comportamento 

de disseminação (OELDORF-HIRSCH; SUNDAR, 2015). 

As redes sociais virtuais como o Facebook revolucionaram os modos como as 

organizações se relacionam com seus mercados e com a sociedade em geral, e criaram um 

mundo de novas possibilidades e desafios para os vários aspectos da empresa (ARAL; 

DELLAROCAS; GODES, 2013). À medida que essas mídias ganham popularidade entre os 

usuários, os gerentes buscam modos para incluir essas redes na estratégia de marketing para 

envolver e influenciar seus públicos-alvo (HOFFMAN; NOVAK, 2012). 

As redes sociais virtuais são utilizadas pela sociedade para o compartilhamento tanto de 

experiências, quanto de informações e conhecimentos, mediante a união de propósitos 

semelhantes. As redes criam bases e informações relevantes para o setor em que atuam. 

Anteriormente, as experiências particulares eram compartilhadas apenas entre os mesmos 

grupos, dentro do seu próprio círculo de contatos. E agora, essas experiências foram 

divulgadas em bases globais de informações, com a possibilidade de serem analisadas por 
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empresas e organizações, como por exemplo, as de turismos e, assim puderam contribuír 

socialmente (JACOBSEN; MUNAR, 2014). 

Na prática, as redes sociais se referem a plataformas específicas pelas quais as pessoas 

se comunicam, como fóruns de discussão, blogs, wikis, redes sociais e sites multimídia, sendo 

alguns dos mais populares: Facebook, MySpace, LinkedIn, Google+, Flickr, Twitter, e 

Youtube (BRADLEY; BARLETT, 2011; GUPTA; ARMSTRONG; CLAYTON, 2011). Essas 

plataformas específicas podem mudar com o tempo ou ser substituídas por outras, mas parece 

valioso abordar as mídias sociais observando as plataformas específicas que as pessoas usam. 

Já quando se trata de mídia social virtual, é considerada social porque permite a 

apropriação para a sociabilidade, a partir da construção do espaço social e da interação com 

outros atores. É diferente porque permite essas ações de forma individual e em grande escala. 

Está diretamente relacionada à Internet por conta da mudança significativa que a rede 

proporcionou. De acordo com a autora, as características da mídia social são: apropriação 

criativa, conversação, diversidade de fluxo de informações, emergência de redes sociais e 

emergência de capital social mediado (RECUERO, 2011). Rabelo (2010) pontua que as 

mídias sociais têm possibilitado novas maneiras de mobilização e organização, e que esses 

espaços de relacionamento alteram a dinâmica de interação entre os atores da sociedade. 

A mídia social virtual foi definida de várias maneiras, o autor Pergolino (2010) define 

como sendo: a produção, consumo e troca de informações por meio de interações sociais e 

plataformas online. Por outra perspectiva, também podem ser definidas como um grupo de 

aplicativos da internet que se baseiam em fundamentos ideológicos e tecnológicos da web 2.0, 

e que permitem a criação e troca de conteúdo gerado pelo usuário (KAPLAN; HAENLEIN, 

2010). A partir dessa definição, uma matriz de classificação que considera o nível de 

apresentação pessoal e a riqueza de conteúdo da mídia foi desenvolvida pelos autores Kaplan 

e Haenlein (2010). Pela perspectiva de outros autores, a mídia social virtual refere-se 

amplamente em como os aplicativos baseados na Internet permitem que as pessoas postem, 

leiam e troquem conteúdo com outros usuários (MCCARTHY et al., 2014). Permitindo que as 

pessoas se comuniquem e compartilhem opiniões em tempo real, embora não co-localizado 

(BELLMAN et al., 2017). 

As mídias sociais são formas importantes de comunicação virtual nas quais os 

participantes compartilham informações, conhecimento e mantêm laços sociais (BOYD; 

ELLISON, 2007, ELLISON; STEINFIELD; LAMPE, 2007). São espaços onde os usuários 

criam perfis, se articulam e interagem em diferentes níveis com outras pessoas, marcas e 

empresas (BOYD; ELLISON, 2007). Normalmente, as mídias sociais autorizam a criação de 
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perfis individuais e de empresas e/ou marcas que são usados como ferramentas de interação. 

Os usuários podem incorporar informações pessoais e profissionais, fazer upload de fotos e 

convidar amigos, enquanto as marcas podem se conectar a seus consumidores e divulgar 

material relacionado a marketing (BOYD; ELLISON, 2007, SMITH; FISCHER; 

YONGJIAN, 2012). 

As mídias sociais, que incluem canais online para compartilhar e participar de uma 

variedade de atividades, representam uma maneira cada vez mais importante para que as 

marcas se comuniquem com segmentos atrativos de audiência (MURDOUGH, 2009).  

Em termos de funcionalidade, a mídia social virtual foi descrita por Kietzmann et al. 

(2011) incluindo identidade (a extensão em que os usuários se revelam), presença (até que 

ponto os usuários sabem se outros estão disponíveis), compartilhamento (até que ponto 

usuários trocam, distribuem e recebem conteúdo), relacionamentos (a medida em que os 

usuários se relacionam), grupos (até que ponto os usuários são ordenados ou formam 

comunidades), conversas (até que ponto os usuários se comunicam entre si) e reputação (até 

que ponto os usuários conhecem a comunidade e posição social dos outros). Portanto, as 

mídias sociais também podem ser definidas em termos das finalidades que servem. 

O conceito de engajamento trata do envolvimento cognitivo e emocional do internauta e 

compreende diferentes níveis de interação experimentada, dentre eles: a atenção, a absorção, o 

compartilhamento, a aprendizagem e a defesa. Nos últimos anos, foram realizados 

importantes estudos acerca do engajamento do consumidor, especialmente no setor turístico 

(KUMAR et al., 2010; CHEUNG, 2011; HOLLEBEEK; CHEN, 2014; VIVEK et al., 2014; 

SO et al., 2016; WANG; ECCLES, 2016). 

Desde sua perspectiva publicitária, as principais características do engajamento 

contemplam: conhecer as individualidades de cada consumidor, produzir fidelidade à marca, 

conquistar a confiança e promover compartilhamento de experiências entre marca e usuários. 

Para Brodie (2013), dentre as principais consequências do engajamento estão: a lealdade, a 

satisfação, os direitos dos consumidores, a conexão e união emocional, a confiança e, o 

compromisso dos consumidores com as marcas.  As empresas usam mídias sociais virtuais 

para melhorar a interação com suas clientes em potencial, publicando posts. Postagens usando 

recursos de publicações como texto, fotos e vídeos, o que pode facilitar a interação entre os 

usuários (VRIES; CARLSON, 2012). 

Baseado nos conceitos apresentados nesse subcapítulo, o Quadro 4 apresenta de forma 

resumida as diferenças entre os termos. 
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Quadro 4 - Diferença entre os termos: Rede Social, Mídia Social e Engajamento 

Termo Conceito Autor(es) 

Rede Social 

Redes sociais são formadas por pessoas e por 

empresas conectadas entre si por diversos tipos 

de conexões. Ou seja, as redes sociais servem 

para os atores conversarem e trocarem 

informações entre si. 

TOMAÉL; ALCARÁ; DI 

CHIARA, 2005. 

Mídia Social 

As mídias sociais são formas importantes de 

comunicação virtual nas quais os participantes 

compartilham informações, conhecimento e 

mantêm laços sociais.  

Apesar de englobarem algumas redes sociais, 

são as plataformas utilizadas para o 

compartilhamento de conteúdo, para divulgação 

de informações. 

A mídia social foi definida de várias maneiras, 

mas basicamente consiste em: “a produção, 

consumo e troca de informações através de 

interações sociais e plataformas online”. 

BOYD; ELLISON, 2007;  

ELLISON et al., 2007; 

MARKETO, 2010. 

Engajamento 

Engajamento foi definido como “uma ação 

iniciada pelo usuário”, que leva a uma 

“cocriação” de valor. Alguns autores veem o 

engajamento como um conceito 

multidimensional que compreende não apenas 

aspectos comportamentais (ações), mas também 

cognitivos (pensamentos) e emocionais 

(sentimentos). O engajamento pode ser visto 

como uma interação do indivíduo com a mídia.  

GLUCK, 2012; 

BRODIE et al., 2013; 

HOLLEBEEK, 2011. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na teoria estudada (2018). 

 

Diante destes conceitos, para este trabalho, será utilizado o termo rede social virtual 

quando se tratar das redes sociais, sendo elas Facebook, Instagram, Google+, entre outras, 

quando essas são utilizadas para bate papos entre os usuários. E o termo mídia social virtual 

quando essas mesmas mídias são utilizadas apenas para o compartilhamento de conteúdo e 

interação com marcas, como meio de propagação de mensagens, compartilhamentos e 

publicação de conteúdo.  Por fim, compreendendo o engajamento como aspectos 

comportamentais ou interações baseadas em cliques (participação), bem como simples 

visualização de conteúdo e leitura (consumo). 

 

2.5.1 Intensidade de uso das Mídias sociais 

 

De acordo com pesquisa realizada pela Secretaria de Comunicação Social - SECOM 

(2016), com indivíduos em todas as regiões do país, com 16 anos ou mais, a internet foi o 

segundo meio de informação mais utilizado pelos entrevistados (26%), perdendo apenas para 
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a televisão (63%). Destes, 50% utilizaram a internet sete dias por semana, e 29% acessaram a 

mesma 300 minutos por semana; sendo 72% através de telefone celular, 25% pelo 

computador e 3% via tablet.  

Ainda segundo a pesquisa, a busca de informações em formato digital, como jornais e 

revistas, ocorreu em 30 e 26% dos casos, respectivamente. Isso mostra, inicialmente, a 

internet como importante meio de informação e comunicação em nível nacional. Tornando 

indiscutível a presença e influência da internet e das mídias sociais no dia a dia da sociedade 

brasileira, como influência nas decisões dos indivíduos, sejam eles pessoas físicas, grupos ou 

entes empresariais. Destaque para o advento e importância das redes sociais virtuais, em que 

atividades, interesses e opiniões são expostos diariamente para essa comunidade que, a cada 

dia, aumenta seu número de usuários. 

Um número crescente de pessoas em todo o mundo está gastando tempo no mundo 

cibernético em atividades como conectar-se e buscar informações. É inegável que as mídias 

sociais, como sites de redes sociais (Facebook), sites de microblog (Twitter), sites de 

compartilhamento de fotos (Instagram) e sites de compartilhamento de vídeo (Youtube) 

desempenham um papel importante no dia a dia das pessoas. Estão mudando a maneira como 

as pessoas realizam suas rotinas. Esse amplo consumo de mídia social virtual causou impacto 

na forma como os profissionais de marketing projetam suas atividades, particularmente na 

promoção e distribuição de seus produtos (THOUMRUNGROJE, 2014). Em seu estudo, o 

autor identificou que quanto mais pessoas estão ativas em mídia, é mais provável que 

consumam produtos nobres, que apresentem um senso de prestígio. Além disso, a influência 

pode ser intervencionada pela confiança dos consumidores na eWOM (Efeito Mediador do 

Boca a Boca Eletrônico). 

As mídias sociais tornaram-se um hábito para a comunicação diária (LUO; ZHONG, 

2015). Segundo Kaplan e Haenlein (2010), o aumento da intensidade e da experiência no uso 

de redes sociais virtuais demonstra comportamentos que estão se tornando mais semelhantes à 

vida real. Por exemplo, as pessoas podem consultar e interagir com outras pessoas através das 

mídias sociais (ANDERSON et al., 2014). 

Além disso, o estudo de Ellison, Steinfield e Lampe (2007) confirma que o uso 

intensivo de mídias sociais, no caso do estudo deles, o Facebook, está intimamente 

relacionado ao comportamento de manter relacionamentos com amigos. Consequentemente, a 

intensidade do uso de mídia social virtual pode representar o grau em que esse 

comportamento é realizado através do uso de mídia social virtual. 
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As origens desse comportamento são motivadas por diferentes razões, mas as duas 

principais causas que levam os usuários a visitar seus sites frequentemente são: (1) a 

necessidade de socializar e estabelecer relacionamentos e (2) compartilhar e pesquisar 

conteúdos interessantes (CORREA; HINSLEY; De ZUNIGA, 2010; XIANG; GRETZEL, 

2010). A primeira razão (socialização) foi definida como o desejo de manter e criar 

relacionamentos (CHO; LEE, 2014). Como as mídias sociais têm características diferentes 

para apoiar e desenvolver relacionamentos entre os usuários (LEE; MA, 2012), elas permitem 

que os usuários interajam uns com os outros (CHO; LEE, 2014). Estudos anteriores sustentam 

essa afirmação (CORREA; HINSLEY; DE ZUNIGA, 2010; LUO; ZHONG, 2015). 

A segunda razão para compartilhar e buscar informações tem maior influência no setor 

de turismo. As mídias sociais, através da participação de turistas, podem contribuir com o 

conteúdo gerado pelo usuário, compartilhando e recebendo informações turísticas ou suas 

fotografias, vídeos e comentários sobre suas experiências de viagem com outros (XIANG; 

GRETZEL, 2010; LUO; ZHONG, 2015). Os turistas podem trocar ideias sobre sua futura 

viagem e consultar outras pessoas que passaram por jornadas iguais ou semelhantes 

(MUNAR; JACOBSEN, 2014; ZENG; GERRITSEN, 2014). Esses benefícios permitem que 

os turistas utilizem as mídias sociais como um mecanismo de busca para planejar sua viagem 

(NARANGAJAVANA et al., 2017). 

Em seu estudo, Narangajavana et al. (2017) descobriram que a razão socializadora cria 

o comportamento do uso de mídias sociais. E que as pessoas que costumam utilizar as mídias 

sociais podem ter uma alta tendência para visitar sites de mídia social virtual. Outro motivo 

encontrado em seu estudo, que também corresponde com a literatura dos autores Ayeh, Au e 

Law (2013), Zhang, Wu e Mattila (2014), Chung e Koo (2015) e Xiang, Magnini, e 

Fesenmaier (2015), é procurar informações. Esta razão tem um impacto muito significativo 

em todos os níveis da indústria do turismo, desde os fornecedores de turismo para os turistas. 

Em relação à intensidade de uso da internet pelos brasileiros, segundo pesquisa 

realizada pela SECOM (2016), os dados apontam a importância da Internet quando se trata de 

recurso para obter informações, pois quase metade da amostra (49%) apontou utilizar a 

Internet como meio de informação como primeira ou segunda opção, essa porcentagem marca 

a ultrapassagem da Internet sobre o rádio. 

Ainda, segundo a pesquisa, quando analisado os dias da semana separadamente, 

verifica-se que o costume de entrar na Internet é bastante amplo de segunda a sexta-feira 

(44%), e maior que o hábito de acessar preferencialmente aos sábados e domingos (17%). 

Para 38%, o costume de acesso é igual tanto em dias de semana quanto nos fins de semana. 
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No período de segunda a sexta-feira, a média de tempo declarado de acesso à Internet é de 

quatro horas e quarenta e quatro minutos por dia.  

Outro aspecto importante é que o tempo médio dedicado à Internet pode variar 

conforme a idade, a escolaridade e até a região. Nesse sentido, a pesquisa verificou que 

adolescentes e adultos jovens (16 a 24 anos) usam a rede durante a semana por 6h17 em 

média. O estrato que tem da 5ª a 8ª série (4h04) fica mais tempo conectado do que o estrato 

que estudou até a 4ª série (3h19). Diferenças semelhantes foram observadas no fim de 

semana, sendo que na Região Centro-Oeste, o tempo médio na rede (5h04) é 

significativamente superior ao tempo médio em todo o Brasil (4h32) (SECOM, 2016). 

De acordo com dados publicados mais recentemente pelo We Are Social e Hootsuite, 

com a pesquisa Global Digital (2018), o Brasil possui 139,1 milhões de usuários na Internet, 

representando 66% de penetração. Destes, 130,0 milhões são usuários ativos nas mídias 

sociais. O brasileiro costuma dedicar em média 9 horas do dia para o uso da Internet, destas, 4 

horas e 21 minutos são para utilizar via mobile. 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente capítulo foi estruturado em seis blocos: Caracterização da pesquisa, com os 

métodos e técnicas utilizados, representados pela abordagem, natureza, objetivos e 

procedimentos técnicos; Levantamento de campo, com o lócus e objeto de estudo e também, 

sua População e Amostra; Instrumento de coleta de dados, com informações sobre o 

levantamento survey e embasamento teórico da pesquisa; Informações sobre a coleta de dados 

do pré-teste e da pesquisa e, por fim, a Análise e tratamento dos dados, com os tratamentos 

estatísticos que foram aplicados para obter os resultados. 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Como o objetivo desta é pesquisa analisar a influência da satisfação com o evento no 

nível de engajamento online dos visitantes de festivais, a metodologia utilizada caracteriza-se 

como bibliográfica, descritiva e documental, com abordagem quantitativa, as etapas da 

pesquisa foram demonstradas na Figura 3. 

 

Figura 3 - Etapas da Pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

A pesquisa descritiva é muito comum e utilizada na área de turismo, principalmente por 

seu caráter incipiente, a natureza mutante dos fenômenos estudados e a frequente separação 

entre pesquisa e ação. O autor define esta abordagem como o tipo de pesquisa que “procura 

descobrir, descrever ou mapear padrões de comportamento em áreas ou atividades que não 

foram previamente estudadas” (VEAL, 2011, p. 29). 

Para compor a primeira fase do estudo, a metodologia utilizada foi a bibliográfica, que 

Fonseca (2002) descreve como a fase em que é feito o levantamento de referências teóricas 

que já foram previamente analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, estes 

podem envolver livros, artigos científicos, websites e afins. Porém, o mesmo método também 
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foi utilizado após a realização da pesquisa, e não somente em sua fase inicial, visto que este 

tipo de pesquisa pode ocorrer ao longo de todo o desenvolvimento de um estudo (LEAL, 

2011). 

Para o levantamento de dados referentes ao Festival Brasileiro da Cerveja, a cidade de 

Blumenau e dados sobre eventos e festivais em si, foram necessárias pesquisas documentais, 

através de notícias em jornais e portais na Internet, além de dados publicados em sites 

especializados como Ministério do Turismo, Prefeitura de Blumenau, ABEOC, entre outros. 

De acordo com Fonseca (2002) a pesquisa documental abrange fontes mais diversificadas e 

dispersas, sem análise prévia, como tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, 

documentos oficiais, cartas, entre outros. 

Para a etapa do levantamento de campo, enquadrada na visão positivista das ciências 

sociais, a pesquisa quantitativa é descrita por Malhotra (2012) como aquela que busca 

quantificar os dados e aplicar de alguma forma a análise estatística. O método foi 

escolhidopois foi o que mais se adequou aos objetivos do estudo, visto que pretende-se 

analisar qual a influência da satisfação com o evento no nível de engajamento online dos 

visitantes nas mídias sociais virtuais. E para alcançar os objetivos foram aplicados métodos 

estatísticos ao levantamento de campo, realizado através de questionários junto aos visitantes 

da 10ª Edição do Festival. 

Como se optou por utilizar a abordagem quantitativa, realizou-se um levantamento 

survey, utilizado para obtenção de dados e para informações sobre as características ou 

opiniões de determinados grupos. O survey é indicado como representante de uma população-

alvo, do qual o questionário é utilizado como instrumento de pesquisa (FONSECA, 2002). 

Conforme Gerhardt e Silveira (2009), em pesquisas com levantamento survey o entrevistado 

não é identificado garantindo, assim, o sigilo do participante. 

 

3.2 Levantamento de Campo 

 

Neste subcapítulo serão descritos os procedimentos utilizados na fase do levantamento 

de dados. Incluindo o lócus e o objeto de estudo da pesquisa, a definição da população e 

amostra, o instrumento de coleta de dados e informações sobre a coleta de dados do pré-teste 

e a coleta de dados no Festival Brasileiro da Cerveja. 
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3.2.1 Lócus e Objeto da Pesquisa 

 

Fundada em 1850, Blumenau faz reverência às suas origens em cada canto da cidade: 

nas casas, nos parques, nos monumentos. Os traços da cultura germânica podem ser 

apreciados nas edificações centenárias de arquitetura alpina e enxaimel, na arte, no artesanato, 

na gastronomia e em outras festas que movimentam a cidade. Construções em estilo colonial, 

ruas bem cuidadas e jardins floridos também podem ser admirados em passeios pela região 

central ou nas comunidades do município, como a Vila Itoupava. Mas a cidade não preserva 

apenas a sua cultura: 68% do território de Blumenau é coberto pela Mata Atlântica, com 

trilhas e cachoeiras naturais. As opções de hospedagem são diversas e ainda tem à disposição 

toda a infraestrutura de comércio e serviços (TURISMO SANTA CATARINA, 2017; 

OKTOBERFEST, 2017). 

O objeto de estudo da pesquisa é o Festival Brasileiro da Cerveja, realizado na cidade de 

Blumenau, Santa Catarina. A cidade fica localizada no Vale do Itajaí, a 130 km da capital 

Florianópolis, integrando o conjunto de cidades que formam o Vale Europeu. Com população 

estimada para 2017 de 348.513 habitantes (IBGE, 2017) é conhecida por sua identidade e por 

suas origens europeias (TURISMO BLUMENAU, 2017). 

Na área turística, a cidade possui diversos tipos de atrativos, entre eles: eventos, festas e 

festivais, que são responsáveis pelo incremento da economia local e movimentação de turistas 

durante todo o ano. Entre seus principais eventos, se destacam a Oktoberfest, maior festa 

alemã da América do Sul e principal evento da cidade, o Festival Brasileiro da Cerveja e a 

Sommerfest. Além desses eventos, ainda existem a Magia de Natal, Weihnachtsdorf (Vila de 

Natal), Osterdorf (Vila de Páscoa) entre outros (TURISMO BLUMENAU, 2017). Em 2017 a 

cidade recebeu o título oficial de Capital Nacional da Cerveja, justamente por sediar diversos 

eventos que têm a cerveja como principal atração (MTUR, 2017). 

Além de seus eventos, Blumenau também possui museus, igrejas, praças, atrativos 

naturais, monumentos, além da arquitetura específica, já que muitas casas carregam o estilo 

enxaimel característico da Alemanha (TURISMO BLUMENAU, 2017). 

Além de seu potencial turístico e da vasta gama de eventos, a cidade também se destaca 

em diversos setores da economia, principalmente no mercado Têxtil. No ranking das 100 

maiores cidades brasileiras, elaborado pela Delta Economics & Finance, o município ficou 

em 4º lugar e recebeu a maior pontuação do estudo na dimensão econômica e alta pontuação 

em bem-estar. As notas obtidas nesses dois aspectos foram decisivas para inserir Blumenau 

entre as dez maiores e melhores cidades do Brasil. A cidade possui um PIB de R$ 10,9 
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bilhões, o quarto de Santa Catarina, de acordo com dados do IBGE de dezembro de 2014 

(TURISMO BLUMENAU, 2017). 

Principal pólo econômico e turístico do Vale do Itajaí, Blumenau é internacionalmente 

conhecida pela Oktoberfest. A maior festa alemã das Américas acontece no mês de outubro 

desde 1984 e atraiu 568.027 visitantes em 2017 (OKTOBERFEST, 2017).  

O Parque Vila Germânica, local onde acontece o Festival Brasileiro da Cerveja, é hoje 

um dos principais promotores de eventos de Santa Catarina. Possui mais de 30 mil metros 

quadrados, no local também acontece anualmente a Oktoberfest. Além disso, a Vila 

Germânica também é palco dos principais eventos da cidade, como: a Sommerfest; Osterdorf; 

o Festival da Cerveja; a Feira e Concurso brasileiro da Cerveja; Sabores de Santa Catarina; 

Magia de Natal, entre diversos outros. Além de sediar eventos, a estrutura também possui 

restaurantes típicos, cafés e souvenirs que trazem detalhes da tradição herdada pelos 

colonizadores europeus (PARQUE VILA GERMÂNICA, 2017). 

O Festival Brasileiro da Cerveja, realizado anualmente na cidade, cresce a cada edição e 

se consolida como o maior do ramo no país. É a reunião das principais cervejarias do Brasil, 

dos melhores sabores, aromas e harmonizações. Cervejeiros, especialistas e consumidores 

cervejeiros degustam mais de 700 rótulos e podem ainda, aproveitar a programação artística e 

cultural, palestras e variedades gastronômicas (TURISMO SANTA CATARINA, 2017). 

O Festival foi criado em 2005, porém a segunda edição do evento ocorreu apenas em 

2010. A volta do evento teve como propósito ampliar o calendário de eventos anuais da 

cidade e da região, reduzir a sazonalidade e fortalecer a imagem do destino como expressivo 

centro produtor de cervejas no Brasil (ZUCCO; MORETTI; SIEVERT, 2011). 

Com o decorrer dos anos, o evento foi crescendo em proporções e em público. Em 2010 

o público presente no evento foi de quase 11 mil pessoas, com a participação de: 25 

cervejarias nacionais; 16 cervejeiros caseiros; 4 importadores e 3 bares cervejeiros. (ZUCCO; 

MORETTI; SIEVERT, 2011). Em sua última edição, em 2017, o público do evento foi 39.996 

pessoas (G1 SC, 2017). Nesta edição, o Festival contou com mais de 800 rótulos de cervejas, 

além de palestras do ramo cervejeiro e com a segunda edição da Feira Brasileira da Cerveja 

(G1 SC, 2017).  

Em 2018 o Festival Brasileiro da Cerveja realizou sua 10ª edição, a participação do 

público foi 10% menor em relação ao ano anterior, contando com 35.986 visitantes, porém, 

mesmo com um número menor de participantes, a edição teve um aumento de 60% de 

participação na Feira da Cerveja e 40% no concurso cervejeiro (JORNAL DE SANTA 

CATARINA, 2018). 
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3.2.2 População e Amostra 

 

Após a definição do local e objeto do estudo, é necessária a definição da população de 

respondentes. Esta é uma das principais fases de uma pesquisa científica: delimitar a 

população do estudo. Essa população pode ser uma pessoa, um grupo, uma empresa e ainda, 

os moradores de um município (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). A população-alvo da 

pesquisa foram os próprios visitantes do evento, tanto turistas quanto residentes que 

participaram da 10ª edição. 

O levantamento de campo abrange um universo de elementos normalmente tão grande 

que acaba se tornando impossível considerá-los em sua totalidade. Em virtude disso, é comum 

se trabalhar com uma amostra, ou seja, com uma parcela dos elementos que compõem o 

universo. Quando essa amostra é rigorosamente selecionada, os resultados obtidos no 

levantamento tendem a aproximar-se bastante dos que seriam obtidos caso fosse possível 

pesquisar todos os elementos deste universo (GIL, 2008). 

Neste sentido, para a seleção da amostragem, optou-se pelo método não probabilístico, 

caracterizado por Hair Jr et al. (2009, p. 200), como “a seleção de elementos para a amostra 

não é necessariamente feita com o objetivo de ser estatisticamente representativa da 

população”. E a amostragem por conveniência, que segundo Malhotra (2012, p. 331) é 

baseada na “procura de obter uma amostra de elementos convenientes. A seleção das unidades 

amostrais é deixada a cargo do entrevistador”. 

Por se tratar de uma pesquisa não probabilística, a amostra não permite inferência na 

população, entretanto, considerando que é um evento relativamente grande (35.986 pessoas), 

é necessário definir uma amostra significativa para a cientificidade da pesquisa. Sendo assim, 

por ser um estudo cuja população é conhecida, utilizou-se como base a fórmula de Barbetta 

(2003), sendo: 

 

N tamanho (número de elementos) da população; 

n tamanho (número de elementos) da amostra; 

no uma primeira aproximação para o tamanho da amostra e 

Eo erro amostral tolerável. 

 
N.no 

n = ———— 

N + no 
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35986.400 

  n =    ——————   = 395 

35986 + 400  
 

Para Gil (2008), trabalhos realizados no campo das ciências sociais devem possuir 

níveis de confiança de 95% e erro máximo de 5%. Assim, baseado no cálculo acima 

apresentado, verificou-se que o número de respondentes necessários para o estudo (N) é de 

395 respondentes. 

Após definir a amostra, é necessário construir o instrumento de coleta de dados que 

melhor se adeque aos procedimentos técnicos da pesquisa. 

 

3.3 Coleta de dados do pré-teste 

 

Após delimitar a população, a amostra e a criação do instrumento de coleta de dados, 

realizou-se a aplicação do pré-teste do questionário, pois o procedimento mais utilizado para 

averiguar a sua validade é o teste-preliminar ou pré-teste (HAIR Jr. et al., 2009). De acordo 

com Fonseca (2002), antes da aplicação final do questionário é necessário realizar um pré-

teste em um universo reduzido, para que possam ser corrigidos eventuais erros de formulação 

ou disposição das questões. A pré-testagem consiste em uma coleta de dados realizada com 

elementos do mesmo tipo daqueles a quem as respostas serão solicitadas. 

De acordo com Gil (2002), o número de respondentes do pré-teste pode ser bem 

restrito, entre 10 a 20 pessoas, independentemente da quantidade de elementos que compõem 

a amostra a ser pesquisada. Porém para Fonseca (2002), a pesquisa pode ser aplicada até que 

todas as possíveis dificuldades encontradas no questionário sejam identificadas, sem 

especificar um número mínimo de respondentes no pré-teste. Pois a pré-testagem dará 

indicações quanto à compreensão e possíveis dificuldades das questões, o tempo e espaço 

necessário para responder.  

A coleta de dados do pré-teste ocorreu no mês de outubro de 2017, durante a 34ª 

Oktoberfest Blumenau. A escolha do evento se deu por se tratar de uma festa que, assim como 

o Festival Brasileiro da Cerveja, possui a cerveja como um dos atrativos principais, além de 

ser realizado no Parque Vila Germânica. Os respondentes foram escolhidos de forma não-

probabilística e aleatoriamente pela pesquisadora durante o evento. E, por se tratar de um 

questionário autopreenchível, os entrevistados responderam sem a interferência da 
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pesquisadora. O questionário levou de 7 a 10 minutos para ser respondido, podendo variar de 

pessoa para pessoa. 

A coleta ocorreu durante os dias 5, 6, 7, 11, 12,13, 14 e 19 de outubro. Durante a 

primeira semana de aplicação dos questionários, identificou-se apenas um problema na frase 

introdutória da escala de engajamento “Se você utiliza alguma rede social com alguma 

frequência, responda:” os entrevistados não entenderam que deveriam marcar um X para cada 

opção na tabela. Este problema foi corrigido para os dias posteriores alterando a frase para 

“Se você utiliza alguma rede social com alguma frequência, responda com um X as opções 

abaixo:”. Ao todo foram coletados 215 questionários válidos durante o pré-teste. O número é 

considerado satisfatório, visto que, atinge a porcentagem mínima proposta pelos autores. 

A aplicação do pré-teste se deu principalmente para verificar a confiabilidade e 

validade do instrumento de coleta de dados, para identificar possíveis alterações necessárias 

buscando maior adequação do instrumento. Para verificar a confiabilidade do formulário 

utilizou-se a análise do Alpha de Cronbach, que analisa o grau de convergência das 

informações, ou seja, verifica o grau de concordância dos respondentes em relação a um 

construto do instrumento de pesquisa aplicado (CRONBACH, 1951). A ferramenta Alpha de 

Cronbach quantifica a confiabilidade do construto em uma escala de 0 a 1, em que, segundo o 

autor, para ser considerado aceitável, o índice apresentado deve ser superior a 0,70. O pré-

teste alcançou o escore de 0,907, índice considerado muito bom pelos autores. Assim, 

considerando o tamanho da amostra para a aplicação de análises estatísticas e o número de 

questionários aplicados no pré-teste, pode-se assumir que o instrumento pode ser considerado 

confiável. 

Além de verificar a confiabilidade do instrumento por meio do Alpha de Cronbach, 

também foram realizados alguns testes estatísticos para verificar como as escalas se 

comportavam com a aplicação dos testes estatísticos. Depois de realizar os testes, verificou-se 

que a escala de Motivação não apresentava boa consistência para dar continuidade ao estudo, 

com isso, optou-se por excluí-la do estudo e seguir apenas com as duas escalas que 

demonstraram boa consistência estatística: de satisfação e engajamento. 

 

3.4 Coleta de dados 

 

Após delimitar o campo de aplicação do instrumento, definir a população e amostra e 

após a realização do pré-teste de pesquisa, iniciou-se o processo de coleta de dados. A coleta 

de dados é a etapa em que se inicia a aplicação do instrumento elaborado e, ainda, das 
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técnicas selecionadas para realizar a coleta dos dados previstos para a pesquisa 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

Após realizar as correções apontadas na banca de qualificação referentes ao 

questionário, foi efetuada a seleção de entrevistadores que auxiliaram a autora durante a 

pesquisa. Após a seleção de dois pesquisadores, realizou-se um treinamento com estes, no 

qual a pesquisadora apresentou a metodologia e os procedimentos de aplicação desejada do 

questionário, buscando maior conhecimento e preparo dos entrevistadores.  

A coleta de dados ocorreu durante o 10º Festival Brasileiro da Cerveja, nos dias 7, 8, 9 e 

10 de março de 2018. As pesquisas foram aplicadas durante os primeiros horários do evento, 

entre 19h e 21:30h) nos dias 7, 8 e 9, para evitar pesquisar pessoas que pudessem responder o 

questionário de forma errônea em virtude da cerveja. Durante o dia 10, por iniciar durante a 

tarde, a coleta ocorreu durante todo o dia, até às 19h. Os pesquisadores se preocuparam em 

circular por todas as áreas do Parque Vila Germânica visando diversificar a amostra.  

Destaca-se que apesar do cálculo amostral apontar a necessidade de 395 questionários 

válidos, optou-se por utilizar todos os questionários válidos coletados durante os quatro dias 

de pesquisa. Dentre os 596 questionários aplicados, 497 foram validados para a pesquisa. Os 

99 questionários não utilizados na amostra foram excluídos por não estarem preenchidos em 

sua totalidade, por falta de vontade ou desistência do entrevistado, e foram excluídos os 

questionários rasurados, que demonstraram terem sido preenchidos de forma errada, e, 

portanto, optou-se pela exclusão para que estes não prejudicassem o resultado da pesquisa. 

Posteriormente, seguiram-se os passos definidos por Gil (2008), com codificação e 

tabulação dos dados. A Codificação consiste na técnica operacional utilizada para categorizar 

os dados que se relacionam, agrupando-os em determinadas categorias e atribuindo um código 

(sendo letra ou número) para que cada um tenha um significado. Já a tabulação dos dados 

consiste na disposição dos dados em tabelas, possibilitando maior facilidade na hora da 

verificação das inter-relações entre eles. Esta é uma das partes do processo técnico de análise 

estatística, que permite sintetizar os dados para posteriormente apresentá-los. 

 

3.5 Instrumento de coleta de dados 

 

Para o levantamento de dados da pesquisa, seguiu-se o método de questionário semi-

estruturado, autopreenchível, com perguntas fechadas e uma aberta, o que permite respostas 

mais precisas com base em escalas e medidas numéricas.  
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De acordo com Gil (2008), é necessário realizar um pré-teste do instrumento de coleta 

de dados, com uma população tão similar quanto possível a que será estudada. Porém não se 

requer uma amostra rigorosamente representativa desta população. Em virtude disso, realizou-

se um pré-teste do questionário na Oktoberfest Blumenau, durante o mês de outubro de 2017, 

a amostra foi composta por 215 pessoas. A escolha do evento se deu por se tratar de um 

evento que possui características semelhantes ao do Festival Brasileiro da Cerveja, 

principalmente por ambos possuírem a cerveja como elemento atrativo e por serem realizados 

na mesma cidade e local. A partir dos dados coletados no pré-teste optou-se por retirar a 

escala de Motivação do estudo, e dar continuidade com os construtos de Satisfação e 

Engajamento. O questionário utilizado no pré-teste foi apresentado no Apêndice A. 

O questionário foi estruturado em três “blocos”, sendo eles: Primeiro bloco destinado à 

escala para medir o nível de satisfação dos visitantes, baseada no estudo de Moretti et al., 

(2016), possui 16 afirmações divididas em 5 dimensões: segurança; empatia; confiabilidade; 

atendimento e tangibilidade. 

A tangibilidade representa a aparência física do local, equipamentos, pessoal e material 

de comunicação; a confiabilidade seria a capacidade de fornecer o serviço prometido de forma 

transparente e precisa; enquanto o atendimento representa a disposição de atender os clientes 

e de prestar serviço rápido; a segurança envolve o conhecimento e a cortesia dos empregados 

e sua habilidade de transmitir confiança; Por fim, a empatia é a consideração e atenção 

individualizada no atendimento aos clientes (PARASURAMAN; ZEITHALM; BERRY, 

1988). As variáveis do construto estão demonstradas no Quadro 5: 

Quadro 5 - Escala para medir a Satisfação 

Fonte: Baseado no estudo de Moretti et al. (2016). 

Dimensão Variáveis 

Segurança 

Q1 Segurança da festa 

Q2 Venda de ingressos e tickets 

Q3 Estacionamentos 

Empatia 

Q4 Apresentação pessoal dos atendentes 

Q5 Cordialidade dos atendentes 

Q6 Atendimento dos atendentes 

Confiabilidade 

Q7 Tempo de espera para atendimento 

Q8 Perfil dos frequentadores da festa 

Q9 Confiança na qualidade e procedência dos alimentos 

Atendimento 

Q10 Disposição e cordialidade dos atendentes para atender e esclarecer dúvidas 

Q11 Preocupação em resolver, de forma rápida e eficiente, as solicitações 

Q12 Estrutura de apoio aos turistas 

Tangibilidade 

Q13 Opções de refeições e lanches 

Q14 Opções de cervejas 

Q15 Shows e atrações musicais 

Q16 Organização e limpeza 
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Destaca-se que, além das 16 afirmações referentes ao construto dos autores, 

acrescentaram-se mais 4 afirmações na escala de Satisfação a pedido da organização do 

evento. Foram elas: experiência de consumo por meio do cartão Cashless1; satisfação com os 

preços do Festival; horário de abertura e fechamento; e, decoração do festival, para estas 

variáveis, criou-se a dimensão Festival. 

Para verificar se os respondentes utilizam alguma rede social, antes da escala de 

engajamento tem-se a pergunta filtro “Você utiliza rede social com alguma frequência?”. 

Com isso, apenas pessoas que utilizam alguma rede social respondem a escala referente ao 

engajamento, caso contrário, o respondente pula automaticamente para o bloco de perfil 

sociodemográfico. Referente às redes sociais, ainda se tem duas perguntas “Se sim, com que 

frequência você utiliza a rede social?” e “Qual ou quais redes sociais você utiliza?”. 

O grau de engajamento foi medido por meio de 5 situações criadas baseadas nos 

estudos de Zailskaite-Jakste e Kuvykaite (2012) e Hollebeek, Juric e Tang (2017), as ações 

sendo: curtir; comentar; compartilhar; assistir e defender. Baseado nisso, para facilitar as 

futuras analises, optou-se por separar cada uma das situações em dimensões, estas foram 

nomeadas pela autora de acordo com a temática abordada por cada uma, com isso foram 

chamadas de: informação; experiência; status; amizade e novidade, conforme apresentado no 

Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Escala para medir o Engajamento 

Informação 

Q24 - Em relação as informações sobre o 

Festival Brasileiro da Cerveja, eu 

costumo: 

Nunca Raramente 
Às 

vezes 
Sempre 

Curtir     

Comentar     

Compartilhar     

Acompanhar     

Defender     

Experiência 

Q25 - Sobre as minhas experiências e de 

meus amigos no Festival, eu costumo: 
Nunca Raramente 

Às 

vezes 
Sempre 

Curtir     

Comentar     

Compartilhar     

Acompanhar     

Defender     

Status 

Q26 - Sobre a postagem de fotos e vídeos 

meus e de meus amigos no Festival, eu 

costumo: 

Nunca Raramente 
Às 

vezes 
Sempre 

Curtir     

                                                 
1 Cashless: do inglês “sem dinheiro vivo” ou “que não possui dinheiro vivo”, é o nome dado ao cartão utilizado 

para realizar as compras dentro do Festival Brasileiro da Cerveja. 
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Comentar     

Compartilhar     

Acompanhar     

Defender     

Amizade 

Q27 - Para encontrar e conhecer pessoas 

no Festival Brasileiro da Cerveja, eu 

costumo: 

Nunca Raramente 
Às 

vezes 
Sempre 

Curtir     

Comentar     

Compartilhar     

Acompanhar     

Defender     

Novidade 

Q28 - Para ficar por dentro das 

novidades cervejeiras, eu costumo: 
Nunca Raramente 

Às 

vezes 
Sempre 

Curtir     

Comentar     

Compartilhar     

Acompanhar     

Defender     

Fonte: Baseado no estudo de Zailskaite-Jakste e Kuvykaite (2012) e Hollebeek, Juric, Tang (2017). 

 

No último bloco, as últimas 10 perguntas são referentes ao Festival e ao perfil 

sociodemográfico: “Você visitou o Festival Brasileiro da Cerveja em anos anteriores?”; 

“Você veio para a festa sozinho ou acompanhado?”; “Por qual meio de comunicação você 

soube sobre o Festival da Cerveja?” “Gênero”; “Idade”; “Escolaridade”; “Ocupação 

profissional”; “Região de residência” e “Média Salarial Familiar”. 

As escalas que mediram os construtos são baseadas na medida métrica, ou seja, escalas 

intervalares com 7 itens no padrão Likert, partindo de 1 - discordo totalmente até 7 - concordo 

totalmente (satisfação). Já a escala de engajamento, foi medida com escala de 4 pontos, sendo: 

1 – Nunca, 2 – Raramente, 3 – Às vezes e 4 – Sempre. Demais dados foram avaliados por 

questões dicotômicas, nominais, numerais e textuais. Após a construção do instrumento de 

coleta de dados, tem-se a coleta propriamente dita e posteriormente a análise dos dados. 

 

3.6 Análise e tratamento dos dados 

 

Para realizar a análise dos resultados alcançados por meio da coleta de dados e verificar 

a confiabilidade dos construtos, utilizou-se o Software Microsoft Excel® 2016 para a 

codificação e tabulação dos dados coletados no Festival Brasileiro da Cerveja, e para os 

tratamentos estatísticos, os dados foram obtidos por meio do pacote estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences® 22 (SPSS) e Smart PLS 3.  
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As análises descritivas foram demonstradas por meio de: médias; moda; desvio padrão; 

variância; frequências; porcentagens; Já os dados multivariados foram dispostos por: 

Correlação de Spearman; Correlação de Pearson; Regressão Linear, Regressão Logística, 

Análise de Cluster e Modelagem de Equações Estruturais. A definição de cada uma das 

análises será feita mais adiante no trabalho. Mais informações sobre as análises referentes aos 

tratamentos estatísticos aplicados com os dados extraídos da pesquisa são descritas no 

capítulo Apresentação dos Resultados. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo está estruturado em quatro blocos: o primeiro destinado à característica da 

amostra; o segundo às análises descritivas dos construtos, representadas por meio de: Média, 

Moda, Mediana, Desvio Padrão e Variância; as Frequências e Porcentagens e Cruzamento de 

dados com Característica da Amostra. O terceiro bloco é destinado às análises multivariadas, 

representadas pelos testes estatísticos: Alpha de Cronbach, Correlação de Pearson e 

Spearman, Regressão Linear, Análise Cluster e a Modelagem de Equação Estrutural, por fim, 

a discussão dos resultados. 

 

4.1 Característica da Amostra 

 

Através dos dados sociodemográficos, coletados com o emprego do instrumento de 

coleta de dados, foi possível traçar os perfis dos respondentes que frequentam o Festival 

Brasileiro da Cerveja. Vale ressaltar que a amostra compreende 497 questionários válidos 

coletados durante o evento. Assim, a Tabela 1 destaca as variáveis sociodemográficas e o 

perfil dos entrevistados, agrupados em: Gênero; Estado Civil; Classe Econômica; Faixa 

Etária; Ocupação Profissional e Formação Escolar. 

 

Tabela 1 - Caraterística da amostra 

Característica Frequência Porcentagem 

Gênero 

Feminino 254 51,1% 

Masculino 243 48,9% 

Total 497 100,0% 

Idade 

18 a 30 anos 171 34,4% 

31 a 40 anos 189 38% 

41 a 50 anos 83 16,7% 

51 a 60 anos 43 8,7% 

Mais de 60 anos 11 2,2% 

Total 497 100,0% 

Escolaridade 

Fundamental Completo 6 1,2% 

Médio Completo 42 8,5% 

Superior incompleto 74 14,9% 

Superior Completo 169 34% 

Pós-Graduação Incompleta 28 5,6% 

Pós-Graduação Completa 178 35,8% 

Total 497 100,0% 

Ocupação Profissional 

Não trabalho/desempregado 24 4,8% 

Funcionário Público 58 11,7% 

Empregado Assalariado 174 35% 

Conta própria ou autônomo 81 16,3% 

Empresário 118 23,7% 
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Estagiário/Estudante 17 3,4% 

Aposentado 25 5% 

Total 497 100,0% 

Faixa salarial 

Até R$ 937,00 6 1,2% 

De R$937,00 até R$2.811,00 35 7% 

De R$2811,00 até R$5.622,00 98 19,7% 

De R$5.622,00 até R$8.433,00 88 17,7% 

De R$8.433,00 até R$14.055,00 94 18,9% 

Mais de R$ 14.055,00 86 17,3% 

Preferiu não responder 90 18,1% 

Total 497 100,0% 

Região de Residência 

Blumenau 130 26,2% 

Sul 262 52,7% 

Centro-Oeste 14 2,8% 

Sudeste 77 15,5% 

Norte 6 1,2% 

Nordeste 4 0,8% 

Outro país 4 0,8% 

Total 497 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Como é possível identificar na Tabela 1, a amostra foi composta por 51,1% de mulheres 

e 48,9% de homens, a faixa etária de maior participação foi de 31 a 40 anos  (38%). Pessoas 

com idades entre 18 e 30 anos representam34,4% da amostra, indivíduos com idade entre 41 a 

50 anos tiveram 16,7% de participação da amostra, e pessoas com mais de 51 anos tiveram 

menor participação. 

Pode-se notar que o público que frequenta o festival possui grau de escolaridade 

avançada, pois a maioria das pessoas possui Pós-Graduação completa (35,8%) e 34% das 

pessoas possui ensino superior completo, somando mais da metade da amostra. As outras 

escolaridades tiveram menor participação. 

A ocupação profissional dos pesquisados foi dividida em 7 grupos. Os participantes que 

tiveram maior representação foram os Assalariados (35%), seguido dos Empresários (23,7%), 

Autônomos (16,3%) e Funcionários Públicos (11,7%). Outras ocupações profissionais tiveram 

baixa representatividade na amostra. 

A faixa salarial familiar dos respondentes se mostrou muito próximas umas das outras, 

sendo a maior representação de famílias que ganham de R$2.811,00 até R$5.622,00 (19,7%), 

seguido de R$8.433,00 até R$14.055,00 (18,9%), de R$5.622,00 até R$8.433,00 (17,7%), 

mais de R$ 14.055,00 (18,1%). Famílias que recebem até R$937,00 e de R$937,00 até 

R$2.811,00 representaram menos de 10% da amostra juntas. Outras 18,1% preferiram não 

responder. 
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Os estados de residência dos pesquisados foram agrupados de acordo com as 5 regiões 

do Brasil. Em sua maioria os respondentes são da região Sul (52,7%), sendo 26,2% de 

Blumenau. Pessoas da região Sudeste representaram 15,5% da amostra, as outras regiões 

brasileiras tiveram menor participação. 

Os dados referentes ao perfil dos visitantes do evento se mostraram iguais aos 

entrevistados por Ozelame, Pereira e Tomelin (2016) em alguns aspectos: na edição de 2016 

do evento, a maioria dos participantes também tinha idade de 31 a 40 anos (40,9%), com 

renda de 8 salários mínimos ou mais (45,6%) e 75,8% também possui ensino superior 

completo. O único dado referente ao perfil que não se manteve igual foi em relação ao gênero, 

quando em 2016 o perfil foi composto em sua maioria por homens (56,4%). 

Os dados referentes à utilização ou não de mídias sociais pelos pesquisados e qual a 

frequência de uso estão demonstrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Frequência e uso de Redes Sociais 

Pergunta Resposta Frequência Porcentagem 

Usa Rede Social? 

Sim 471 94,8% 

Não 26 5,2% 

Total 497 100,0% 

Frequência que utiliza as redes 

sociais 

Não utiliza 25 5% 

Todos os dias, mais de uma vez por dia 406 81,7% 

Todos os dias, uma vez por dia 43 8,7% 

Uma vez por semana 4 0,8% 

Duas ou três vezes por semana 11 2,2% 

Utilizo três vezes por semana 5 1% 

Uma vez por mês ou menos 3 0,6% 

Total 497 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se na Tabela 2 que a maior parte da amostra (94,8%) utiliza alguma mídia social 

virtual. Entre essas pessoas, 81,7% utiliza todos os dias, mais de uma vez ao dia e 8,7% todos 

os dias pelo menos uma vez ao dia. Outras frequências de uso tiveram pouca participação da 

amostra.  

Em seu estudo, Narangajavana et al., (2017) verificou que socializar e criar 

relacionamentos contribuem para a intensidade do uso de mídias sociais e, além disso, a 

atualização e busca de informações também são a causa subjacente ao nível de intensidade do 

uso de mídias sociais. Perceberam que o nível de intensidade do uso de mídias sociais afeta a 

frequência das redes como: a frequência com que os usuários efetuam login em seu site de 

mídia social virtual e o número de horas gasto pelos usuários por semana. 

As redes sociais mais utilizadas pelos entrevistados foram demonstradas na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Qual rede social utiliza 

Qual Rede 

Social utiliza 
Resposta Frequência Porcentagem 

Qual Rede 

Social utiliza 
Resposta Frequência Porcentagem 

Facebook 

Não 

utiliza 
83 16,7% 

Blog 

Não 

utiliza 
475 95,6% 

Utiliza 414 83,3% Utiliza 22 4,4% 

Instagram 

Não 

utiliza 
131 26,4% 

Periscope 

Não 

utiliza 
496 99,8% 

Utiliza 366 73,6% Utiliza 1 0,2% 

Twitter 

Não 

utiliza 
421 84,7% 

Google+ 

Não 

utiliza 
405 81,5% 

Utiliza 76 15,3% Utiliza 92 18,5% 

Snapchat 

Não 

utiliza 
457 92% 

Telegram 

Não 

utiliza 
480 96,6% 

Utiliza 40 8% Utiliza 17 3,4% 

Whatsapp 

Não 

utiliza 
81 16,3% 

Foursquare 

Não 

utiliza 
482 97% 

Utiliza 416 83,7% Utiliza 15 3% 

Tumblr 

Não 

utiliza 
483 97,2% 

Swarm 

Não 

utiliza 
492 99% 

Utiliza 14 2,8 Utiliza 5 1% 

Outros: Linkedin, 

Pinterest, Spotify, 

Untappd, wechat 

5 1% 

 

Nota: Alternativa de múltipla escolha, ultrapassa 100%. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Conforme dados demonstrados na Tabela 3, afirma-se que as redes sociais mais 

utilizadas pelos entrevistados são: Whatsapp (83,7%), Facebook (83,3%), Instagram (73,6%), 

Google+, Twitter e Snapchat tiveram uma parcela consideravelmente menor do que as três 

principais, mas representaram 18,5%, 15,3% e 8% respectivamente. Todas as outras redes 

citadas representaram menos de 5% da amostra cada uma.  

O resultado já era esperado, visto que atualmente o Instagram e o Facebook são as duas 

maiores plataformas de compartilhamento de conteúdo, e o Whatsapp o maior aplicativo de 

mensagens instantâneas. Atualmente o Facebook possui 2,3 bilhões de usuários (O Globo, 

2018) e o Instagram possui 800 milhões de usuários cadastrados (Instagram, 2018). Já o 

Whatsapp conta com 1.5 bilhões de usuários (BBC, 2018). A Pesquisa Brasileira de Mídia de 

2015 mostra que 83% dos brasileiros com acesso à Internet possuem conta na rede social. 

Além disso, também é listado como o principal veículo de consumo de informações. Isso 

torna o site um laboratório cheio de hábitos comunicacionais a serem monitorados. Além do 

mais, é uma plataforma que propicia para obtenção de grande volume de informações, 

consideradas poderosas para gerar decisões baseadas na inteligência de dados em diferentes 

áreas (ZANDAVALLE, 2016). 
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Para compreender alguns hábitos dos visitantes em relação ao Festival Brasileiro da 

Cerveja, eles foram questionados sobre: quantas edições do evento participaram, como foi até 

o festival – se em um pequeno ou grande grupo de pessoas, e por fim, quais fontes de 

informação ficaram sabendo sobre evento para verificar quais meios de comunicação foram 

mais eficazes na divulgação do evento. Os dados foram demonstrados por meio de frequência 

e porcentagem na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Hábitos no Festival Brasileiro da Cerveja 

Característica Frequência Porcentagem 

Quantas edições do Festival 

Brasileiro da Cerveja 

participou 

1ª vez no festival 247 49,7% 

Visitou em outras 2 edições 113 22,7% 

Visitou de 3 a 5 edições 79 15,9% 

Visitou de 6 a 9 edições 39 7,8% 

Visitou todas as 10 edições 19 3,8% 

Total 497 100,0% 

Como foi ao festival 

(agrupamento de pessoas) 

Sozinho 30 6% 

Em casal 206 41,4% 

Acompanhado de familiares 64 12,9% 

Acompanhado por um pequeno grupo 

de pessoas (até 4 pessoas) 
131 26,4% 

Acompanhado por um grande grupo 

de pessoas (5 pessoas ou mais) 
66 13,3% 

Total 497 100,0% 

Fontes de informação* 

Televisão 73 14,7% 

Rádio 28 5,6% 

Jornal 37 7,4% 

Outdoor 23 4,6% 

Panfletos/Folder/Cartaz 13 2,6% 

Reportagens 28 5,6% 

Internet (sites, propagandas) 156 31,4% 

Redes Sociais 259 52,1% 

Outros 106 21,3% 

Nota: Fontes de Informação* alternativa de múltipla escolha, ultrapassa 100%. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

De acordo com dados demonstrados na Tabela 4, nota-se que quase metade da amostra 

estava participando do Festival Brasileiro da Cerveja pela primeira vez (49,7%), outros 22,7% 

participaram de duas edições do evento, enquanto 15,9% participaram de 3 a 5 edições. 

Pessoas que foram de 6 a 9 edições somaram 7,8% e que participaram de todas as edições do 

evento 3,8%. No estudo de Ozelame, Pereira e Tomelin (2016), os autores identificaram a 

frequência de vezes que os entrevistados participam do Festival a cada edição, os dados 

encontrados apontaram que: 72,5% participa do evento uma vez a cada edição, enquanto 

14,8% visitam duas vezes a cada edição. E destes 10,1% havia participado de todas as edições 

e 2,6% afirmaram ter participado do evento uma vez a cada 2 anos.  
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Apesar de quase metade da amostra (49,7%) estar participando do Festival Brasileiro da 

Cerveja pela primeira vez, a outra metade (50,3%) já havia participado de outras 2 edições ou 

mais. Esse dado se mostra de suma importância tanto para o evento, quanto para a cidade, 

pois Getz (2008) afirma que a visita repetida tem implicações mais amplas para o marketing 

de destino e o turismo, já que os visitantes podem optar por retornar ao destino que visitaram 

anteriormente devido ao festival.  

Em sua maioria, as pessoas vão ao evento em casal (41,4%), acompanhado de um 

pequeno grupo de amigos (26,4%), acompanhado de um grande grupo de amigos (13,3%) ou 

acompanhado de familiares (12,9%), algumas pessoas (6%) costumam ir ao evento sozinhas.  

Em relação às fontes de informação, nota-se que as redes sociais (52,1%) impactaram 

mais da metade da amostra e a Internet boa parte das pessoas (31,4%). Entre os meios digitais 

convencionais, a televisão (14,7%) teve maior impacto na divulgação do evento. Outros meios 

como: rádio, jornal, outdoor, panfletos, folder e cartazes representaram menos de 8% da 

amostra cada um. Na opção outros os respondentes citaram: amigos, mestres cervejeiros, 

divulgação boca a boca, que já conheciam o evento entre outros.  

Quando se trata das fontes de informação, estas, aparentemente vêm se mantendo 

estáveis no decorrer dos anos, visto que na edição de 2016 as fontes que influenciaram os 

respondentes foram 24,8% por propaganda pela internet, 3,4% propaganda pela TV e 0,7% 

pelos folhetos publicitários. A maior porcentagem ficou com boca a boca entre amigos com 

71,1% (OZELAME; PEREIRA; TOMELIN, 2016). 

Conforme falado anteriormente, foi possível perceber que os meios de comunicação que 

mais impactaram os visitantes durante as divulgações realizadas pela organização foram a 

Internet (sites e propagandas) e as redes sociais. Esse dado demonstra o quanto as mídias 

online têm se destacado nos últimos anos, visto que em 2013 a Televisão ainda era o meio que 

mais impactava os visitantes do evento (SANTOS; ZUCCO; KRAUS, 2015).  

Já na edição de 2016, a Internet já veio demonstrando um crescimento, pois segundo 

Ozelame, Pereira e Tomelin (2016), é a segunda mídia que mais impactou os frequentadores 

do evento na edição de 2016 com 24,8%, ficando atrás apenas do boca a boca (71,1%). 

Segundo Tuten e Solomon (2013), os comerciantes têm várias opções dentro do cenário das 

redes sociais para a marca, incluindo a colocação de publicidade paga, participando de redes 

sociais como personagem de marca, desenvolvendo oportunidades de engajamento para a 

participação de clientes nas redes sociais e publicando conteúdo nos canais sociais. 
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4.2 Resultados Descritivos  

 

Neste subcapítulo serão apresentados os resultados descritivos da pesquisa. Os dados 

serão demonstrados por meio de média, mediana, moda, desvio padrão e variância, além de 

frequências e porcentagens, e por fim, cruzamentos de dados. Para melhor organização dos 

dados, optou-se por separar a apresentação por construto, iniciando com os resultados 

referentes à satisfação, posteriormente os dados do construto de engajamento e por fim dados 

referentes ao Festival Brasileiro da Cerveja. 

 

4.2.1 Satisfação - Média, Mediana, Moda, Desvio Padrão e Variância 

 

O início da apresentação dos dados referentes à Satisfação do público que frequenta 

o Festival Brasileiro da Cerveja foi demonstrado por meio de média, moda, mediana, desvio 

padrão e variância. A média está relacionada com a soma dos valores e dividindo-se o 

resultado pela quantidade de valores que foram somados. A Mediana é o valor que divide o 

conjunto de dados em dois subconjuntos de mesmo tamanho. Já a moda é o valor que mais 

aparece num conjunto de dados.  

O desvio padrão é a média mais comum da dispersão estatística. Ele demonstra o 

quanto a varia ou “dispersão” existe em relação à média. Um baixo desvio padrão (ou seja, 

mais próximo do número zero) indica que os dados tendem a estar próximos da média, 

enquanto um desvio alto indica que os dados estão espalhados por uma gama de valores. Por 

fim, a variância é uma medida de dispersão que mostra quão distantes os valores estão da 

média. Os dados do construto de Satisfação podem ser visualizados na Tabela 5. Além das 

médias das variáveis, também foi gerado a média geral de cada uma das dimensões para 

verificar qual obteve o melhor nível de satisfação dos visitantes. 

 

Tabela 5 - Construto de Satisfação: média, mediana, moda, desvio padrão e variância 

Variável Média Mediana Moda 

Desvio 

Padrão 

(p) 

Variância 

(p) 

Média 

Dimensão 

Segurança da festa 6,10 6 7 1,061 1,126 
Segurança 

5,25 
Venda de ingressos e tickets 5,44 6 7 1,655 2,738 

Estacionamentos 4,23 4 4 1,722 2,966 

Apresentação pessoal dos 

atendentes 
5,91 6 6 1,117 1,249 

Empatia 

6,01 Cordialidade dos atendentes 6,08 6 7 1,097 1,203 

Atendimento dos atendentes 6,05 6 7 1,140 1,300 

Tempo de espera para 5,39 6 6 1,524 2,323 Confiabilidade 
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atendimento 5,73 

Perfil dos frequentadores da 

festa 
5,91 6 6 1,107 1,226 

Confiança na qualidade e 

procedência dos alimentos 
5,89 6 6 1,075 1,156 

Disposição e cordialidade dos 

atendentes para atender e 

esclarecer dúvidas 

5,98 6 7 1,174 1,379 

Atendimento 

5,61 
Preocupação da Organização 

em resolver, de forma rápida e 

eficiente, as solicitações 

5,49 6 6 1,297 1,682 

Estrutura de apoio aos turistas 5,36 5 7 1,319 1,739 

Opções de refeições e lanches 5,34 6 6 1,581 2,500 

Tangibilidade 

6,00 

Opções de cervejas 6,62 7 7 ,793 ,628 

Shows e atrações musicais 5,86 6 7 1,286 1,654 

Organização e limpeza 6,22 6 7 1,042 1,086 

Experiência do consumo por 

meio do Cartão Cashless 
5,85 7 7 1,629 2,654 

Festival 

5,27 

Satisfação com os preços do 

Festival 
4,86 5 5 1,681 2,827 

Horário de abertura e 

fechamento 
5,68 6 6 1,372 1,883 

Decoração do Festival 4,71 5 5 1,725 2,976 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Para melhor visualização das maiores e menores médias do construto, os dados 

foram destacados em cinza na Tabela 5.  Nota-se que a dimensão Segurança (5,25) obteve 

entre suas variáveis a 3ª maior média da escala, “Segurança na festa” (6,10) e a menor média 

do estudo, “Estacionamentos” (4,23). A variável referente às vendas de ingressos e tickets 

obteve média de 5,44. Mesmo com uma das variáveis representando a maior média do 

construto, esta dimensão foi a que obteve menor média entre elas. 

Os dados representam que os visitantes estão bastante satisfeitos com a segurança do 

evento, e em relação a esta variável, afirma-se que a organização do evento continua se 

preocupando com este quesito, visto que, conforme dados encontrados por Santos, Zucco e 

Kraus (2015), a segurança do evento também foi muito bem avaliada na edição de 2013 do 

Festival, alcançando a mesma média de 2018 (6,01). Percebe-se também que os respondentes 

estão relativamente insatisfeitos com as opções de estacionamentos oferecidas ao redor do 

Parque Vila Germânica. Por meio da média referente à venda de ingressos também é possível 

perceber que o item precisa ser melhorado pela organização do evento.  

Já na dimensão Empatia, maior média entre as dimensões (6,01), alcançou as médias: 

“Apresentação pessoal dos atendentes” (5,91), sendo a mais baixa da dimensão, “Cordialidade 

dos atendentes” (6,08) sendo a mais alta da dimensão, e “Atendimento dos atendentes” (6,05). 

Pode-se afirmar por meio desses dados que os visitantes do evento estão satisfeitos com o 
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atendimento e cordialidade das pessoas que trabalham no evento, dado representado pela 

maior média entre as dimensões. Quando se trata da cordialidade dos atendentes, nota-se que 

esta variável apresentou melhoras em relação aos dados encontratos em 2013 por Santos, 

Zucco e Kraus (2015), quando a variável obteve média de 5,92. 

Entre as médias da dimensão Confiabilidade (5,73), obteve-se os índices “Tempo de 

Espera para atendimento” (5,39) menor média da dimensão, “Perfil dos frequentadores da 

festa” (5,91) maior média da dimensão, e “Confiança na qualidade e procedência dos 

alimentos” (5,89). Apesar de nenhuma das médias desta dimensão ter representado um valor 

muito baixo, vale destacar que a confiança na qualidade dos produtos obteve média menor do 

que 6, e por se tratar de uma variável referente à alimentação, item que algumas vezes requer 

certo cuidado, deve ser um item a ser melhorado pela organização. O tempo de espera nos 

atendimentos não obteve grande melhora em relação aos dados de 2013, a variável referente 

as filas de espera obtiveram média de 5,16 (SANTOS; ZUCCO; KRAUS, 2015).  

As variáveis da dimensão Atendimento (5,61) obtiveram as médias: “Disposição e 

cordialidade dos atendentes para atender e esclarecer dúvidas” (5,98) maior média da 

dimensão, “Preocupação da Organização em resolver, de forma rápida e eficiente, as 

solicitações” (5,49) e “Estrutura de apoio aos turistas” (5,36), representando a menor média 

da dimensão. 

A dimensão Tangibilidade, segunda maior média entre as dimensões (6,00), possui 

quatro variáveis e, entre elas, duas afirmações que obtiveram as maiores médias do construto, 

sendo: “Opções de cervejas” (6,62) e “Organização e limpeza” (6,22). Já a variável “Opções 

de refeições e lanches” obteve média 5,34, sendo a menor da dimensão e “Shows e atrações 

musicais” (5,85). Nesta dimensão encontra-se a variável referente ao tema central do evento – 

a cerveja, e como já se esperava, obteve a maior média da dimensão e do construto, 

demonstrando que os visitantes estão bastante satisfeitos com as opções oferecidas no festival. 

Estes dados vão ao encontro aos achados por Santos, Zucco e Kraus (2015), nos quais a opção 

“A variedade de cervejas é bastante atrativa” também alcançou a segunda maior média do 

construto com 6,46. 

Já a dimensão referente ao Festival obteve a segunda menor nota quando comparada 

com as demais dimensões (5,27) e duas de suas variáveis representaram as menores médias do 

construto, sendo: “Decoração do Festival” (4,71) e “Satisfação com os preços do Festival” 

(4,83). “Experiência do consumo por meio do Cartão Cashless” obteve média de 5,85 e, por 

fim, “Horário de abertura e fechamento” com média 5,68. Esta dimensão, que originalmente 
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não faz parte do construto, demonstrou a menor média entre as dimensões e por se tratar de 

itens importantes dentro do evento, demonstram que necessitam de melhorias. 

Baseado nos dados apresentados acima, destacam-se as duas maiores médias, que 

fazem parte da dimensão Tangibilidade, sendo: as variáveis referentes as opções de cerveja 

(6,62) e organização e limpeza (6,22). Outra variável que vale ser destacada por sua média 

mais alta é referente à segurança da festa (6,10). Já entre as médias mais baixas estão as 

variáveis referentes aos estacionamentos (4,23), decoração do festival (4,71) e satisfação com 

os preços do festival (4,86).  

 

4.2.2 Satisfação - Frequência e Porcentagem 

 

Para melhor verificação e entendimento dos dados apresentados anteriormente por meio 

das médias das variáveis, optou-se por separar a escala em três grupos de notas, sendo as 

notas baixas referentes aos números 1 e 2 da escala, notas médias aos números 3, 4 e 5 e as 

notas altas são os itens 6 e 7 da escala. Os dados foram demonstrados por meio de frequências 

e porcentagens. Frequência é a medida que indica o número de ocorrências de um caso em um 

determinado intervalo de números. A porcentagem é na medida de razão com base em 100. 

Muitas vezes, verificar apenas as médias de cada variável não é suficiente para entender 

a opinião dos respondentes, já quando os dados são apresentados de forma separada, é 

possível entender melhor o comportamento e opinião dos visitantes, conforme dados 

apresentados na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Construto de Satisfação: frequência e porcentagem. 

Variáveis 

Notas Baixas  

(1 e 2) 

Notas Médias  

(3 a 5) 

Notas Altas  

(6 e 7) 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Segurança da festa 3 0,6% 106 21,35 388 78,1% 

Venda de ingressos e tickets 40 8% 154 31% 303 61% 

Estacionamentos 86 17,3% 289 58,1% 122 24,5% 

Apresentação pessoal dos atendentes  7 1,4% 124 24,95 366 73,6% 

Cordialidade dos atendentes  10 2% 85 17,1% 402 80,9% 

Atendimento dos atendentes   10 2% 88 17,7% 399 80,3% 

Tempo de espera para atendimento 34 6,8% 173 34,8% 290 58,4% 

Perfil dos frequentadores da festa 4 0,8% 135 27,2% 358 72% 

Confiança na qualidade e procedência dos alimentos 5 1% 142 28,6% 350 70,4% 

Disposição e cordialidade dos atendentes para 

atender e esclarecer dúvidas 
12 2,4% 109 21,9% 376 75,7% 

Preocupação da Organização em resolver, de forma 

rápida e eficiente, as solicitações 
10 2% 216 43,5% 271 54,5% 

Estrutura de apoio aos turistas  10 2% 244 49,1% 243 48,9% 
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Opções de refeições e lanches 42 8,5% 177 35,6% 278 55,9% 

Opções de cervejas 3 0,6% 31 6,2% 463 93,2% 

Shows e atrações musicais 14 2,8% 133 26,8% 350 70,4% 

Organização e limpeza 8 1,6% 78 15,7% 411 82,7% 

Experiência do consumo por meio do Cartão 

Cashless 
34 6,8% 100 20,1% 363 73% 

Satisfação com os preços do Festival 60 12,1% 247 49,7% 190 38,2% 

Horário de abertura e fechamento 18 3,6% 153 30,8% 326 65,6% 

Decoração do Festival  68 13,7% 248 49,9% 181 36,4% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Por meio da separação por notas, verifica-se que as variáveis que representaram as 

menores médias no item anterior, são as opções em que as notas médias obtiveram a maior 

concentração de respostas dos visitantes, sendo: Estacionamento, Decoração e Satisfação com 

os preços, além das três, a variável referente a estrutura dos turistas também obteve sua maior 

concentração de notas médias. As demais médias apresentadas anteriormente justificam seus 

valores altos, visto que toda a maior concentração de respostas ficou entre as notas altas.  

Destacando as variáveis que obtiveram as maiores médias: opções de cerveja, 

organização e limpeza que obtiveram 93,2% e 82,7% de concentração nas notas altas, 

respectivamente. Nota-se que nenhuma das afirmações teve suas maiores concentrações de 

respostas nas notas baixas, e todas alcançaram valores que representaram menos de 17,5% da 

amostra total. 

 

4.2.3 Satisfação - Cruzamento com Característica da Amostra  

 

Para melhor entender os níveis de satisfação dos visitantes do Festival Brasileiro da 

Cerveja, optou-se por realizar um cruzamento de dados entre o construto de Satisfação e o 

gênero dos visitantes. Estes dados estão demonstrados nas Tabelas a seguir, separados por 

dimensão para melhor visualização. A Tabela 7 apresenta os resultados da dimensão 

Segurança. 
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Tabela 7 - Cruzamento de dados: Dimensão Segurança X Gênero 

Variáveis Notas 

Gênero 

Feminino Masculino 

Freq. % Freq. % 

Segurança da festa 

Notas Baixas 2 0,8% 1 0,4% 

Notas Médias 64 25,2% 42 17,3% 

Notas Altas 188 74% 200 82,3% 

Venda de ingressos e tickets 

Notas Baixas 18 7,1% 22 9,1% 

Notas Médias 81 31,9% 73 30% 

Notas Altas 155 61% 148 60,9% 

Estacionamento 

Notas Baixas 41 16,1% 45 18,5% 

Notas Médias 146 57,5% 143 58,8% 

Notas Altas 67 26,4% 55 22,6% 

Total 254 100,0% 243 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

De acordo com dados apresentados na Tabela 7, nota-se que em relação à dimensão 

segurança as opiniões de homens e mulheres são bastante parecidas, sendo que em relação à 

segurança da festa, ambos tiveram sua maior concentração de respostas nas notas altas, bem 

como em relação à venda de ingressos e tickets. O mesmo aconteceu em relação ao 

estacionamento, porém as maiores concentrações foram nas notas médias. Apesar de pouca 

diferença, os homens se demonstraram mais satisfeitos com a Segurança e os 

Estacionamentos, enquanto as mulheres com a Venda de Ingressos. Os dados referentes à 

dimensão Empatia foram apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Cruzamento de Dados: Dimensão Empatia X Gênero 

Variáveis Notas 

Gênero 

Feminino Masculino 

Freq. % Freq. % 

Apresentação pessoal dos 

atendentes 

Notas Baixas 5 2,0% 2 0,8% 

Notas Médias 60 23,6% 64 26,3% 

Notas Altas 189 74,4% 177 72,8% 

Cordialidade dos atendentes 

Notas Baixas 6 2,4% 4 1,6% 

Notas Médias 48 18,9% 37 15,2% 

Notas Altas 200 78,7% 202 83,1% 

Atendimento dos atendentes 

Notas Baixas 7 2,8% 3 1,2% 

Notas Médias 49 19,3% 39 16% 

Notas Altas 198 78,0% 201 82,7% 

Total 254 100,0% 243 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se, na Tabela 8, que a opinião de homens e mulheres também não foi muito 

diferente em relação à dimensão Empatia. Nas três variáveis, as respostas se concentraram nas 

notas altas tanto para homens quanto para as mulheres. Em relação à variável referente à 

apresentação pessoal dos atendentes, as mulheres se demonstraram um pouco mais satisfeitas 
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do que os homens. Em contrapartida, em relação à cordialidade e atendimento dos atendentes, 

os homens se demonstram um pouco mais satisfeitos do que as mulheres. Os dados referentes 

à dimensão Confiabilidade estão especificadas na Tabela 9. 

 

 

Tabela 9 - Cruzamento de Dados: Dimensão Confiabilidade X Gênero 

Variáveis Notas 

Gênero 

Feminino Masculino 

Freq. % Freq. % 

Tempo de espera para atendimento 

Notas Baixas 17 6,7% 17 7,0% 

Notas Médias 85 33,5% 88 36,2% 

Notas Altas 152 59,8% 138 56,8% 

Perfil dos frequentadores da festa 

Notas Baixas 4 1,6% 0 0,0% 

Notas Médias 72 28,3% 63 25,9% 

Notas Altas 178 70,1% 180 74,1% 

Confiança na qualidade e 

procedência dos alimentos 

Notas Baixas 5 2,0% 0 0,0% 

Notas Médias 74 29,1% 68 28,0% 

Notas Altas 175 68,9% 175 72,0% 

Total 254 100,0% 243 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

De acordo com os dados demonstrados na Tabela 9, apesar de para ambos os gêneros a 

maior concentração de respostas estar entre as notas altas, percebe-se que as mulheres ficaram 

mais satisfeitas em relação ao tempo de espera para os atendimentos dentro do festival, 

enquanto os homens ficaram mais satisfeitos com o perfil dos frequentadores da festa e se 

sentiram mais confiantes em relação a qualidade e procedência dos alimentos. O cruzamento 

de dados com a dimensão Atendimento foi demonstrado na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Cruzamento de Dados: Dimensão Atendimento X Gênero 

Variáveis Notas 

Gênero 

Feminino Masculino 

Freq. % Freq. % 

Disposição e cordialidade dos 

atendentes para atender e esclarecer 

dúvidas 

Notas Baixas 7 2,8% 5 2,1% 

Notas Médias 53 20,9% 56 23,0% 

Notas Altas 194 76,4% 182 74,9% 

Preocupação da Organização em 

resolver, de forma rápida e 

eficiente, as solicitações 

Notas Baixas 6 2,4% 4 1,6% 

Notas Médias 113 44,5% 103 42,4% 

Notas Altas 135 53,1% 136 56,0% 

Estrutura de apoio aos turistas 

Notas Baixas 4 1,6% 6 2,5% 

Notas Médias 135 53,1% 109 44,9% 

Notas Altas 115 45,3% 128 52,7% 

Total 254 100,0% 243 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Nesta dimensão, novamente quase todas as notas altas tiveram maior representatividade 

em ambos os gêneros, exceto a opção de estrutura de apoio aos turistas, variável que as 

mulheres responderam em sua maioria com notas médias, enquanto os homens representaram 

a maioria das notas altas. Em relação à disposição e cordialidade dos atendentes para 

responder e esclarecer dúvidas as mulheres se demonstraram mais satisfeitas do que os 

homens, enquanto os homens perceberam de forma mais positiva que a organização se 

preocupa em resolver de forma rápida e eficiente as solicitações. Os dados referentes à 

dimensão Tangibilidade estão demonstrados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Cruzamento de Dados: Dimensão Tangibilidade X Gênero 

Variáveis Notas 

Gênero 

Feminino Masculino 

Freq. % Freq. % 

Opções de refeições e lanches 

Notas Baixas 25 9,8% 17 7,0% 

Notas Médias 85 33,5% 92 37,9% 

Notas Altas 144 56,7% 134 55,1% 

Opções de Cervejas 

Notas Baixas 3 1,2% 0 0,0% 

Notas Médias 18 7,1% 13 5,3% 

Notas Altas 233 91,7% 230 94,7% 

Shows e atrações musicais 

Notas Baixas 6 2,4% 8 3,3% 

Notas Médias 65 25,6% 68 28,0% 

Notas Altas 183 72,0% 167 68,7% 

Organização e limpeza 

Notas Baixas 5 2,0% 3 1,2% 

Notas Médias 38 15,0% 40 16,5% 

Notas Altas 211 83,1% 200 82,3% 

Total 254 100,0% 243 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Na dimensão Tangibilidade, os homens se demonstraram mais satisfeitos com as 

Opções de Cervejas e de Refeições, dado demonstrado pela maior concentração de notas altas. 

Enquanto isso, as mulheres ficaram mais satisfeitas com os Shows e Atrações Musicais, e 

com a Organização e Limpeza do Evento. Por fim, os dados do cruzamento com a dimensão 

Festival estão descritos na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Cruzamento de Dados: Dimensão Festival X Gênero 

Variáveis Notas 

Gênero 

Feminino Masculino 

Freq. % Freq. % 

Experiência de consumo por meio 

do cartão Cashless 

 

Notas Baixas 21 8,3% 13 5,3% 

Notas Médias 36 14,2% 64 26,3% 

Notas Altas 197 77,6% 166 68,3% 

Satisfação com os preços do 

Festival 

Notas Baixas 35 13,8% 25 10,3% 

Notas Médias 113 44,5% 134 55,1% 

Notas Altas 106 41,7% 84 34,6% 
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Horário de abertura e fechamento 

Notas Baixas 7 2,8% 11 4,5% 

Notas Médias 70 27,6% 83 34,2% 

Notas Altas 177 69,7% 149 61,3% 

Decoração do festival 

Notas Baixas 38 15,0% 30 12,3% 

Notas Médias 125 49,2% 123 50,6% 

Notas Altas 91 35,8% 90 37,0% 

Total 254 100,0% 243 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se nesta dimensão que os homens se demonstraram mais satisfeitos com os Preços 

do Festival e com a Decoração do Evento, quando comparado com as mulheres. Enquanto 

todas as variáveis apresentaram maior concentração nas notas altas em ambos os gêneros, a 

variável referente aos Preços teve sua maior concentração de notas médias. Já as mulheres se 

demonstraram mais satisfeitas com a sua experiência de consumo por meio do cartão Cashless 

e com o horário de abertura e fechamento do festival. 

 

4.2.4 Engajamento - Média, Moda, Mediana, Desvio Padrão e Variância 

 

Neste subcapítulo serão apresentados os dados referentes ao engajamento online dos 

visitantes do Festival Brasileiro da Cerveja, estes foram demonstrados por meio de média, 

moda, mediana, desvio padrão e variância, os dados podem ser visualizados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Construto de Engajamento: média, mediana, moda, desvio padrão e variância 

Variável Média Mediana Moda Desvio Padrão Variância 
Média 

Dimensão 

In
fo

rm
aç

ão
 Curtir 2,80 3 3 1,186 1,406 

Informação 

2,22 

Comentar 1,81 2 1 1,033 1,066 

Compartilhar 1,97 2 1 1,123 1,261 

Acompanhar 2,66 3 4 1,266 1,604 

Defender 1,86 2 1 1,128 1,273 

E
x

p
er

iê
n

ci
a Curtir 3,05 3 4 1,197 1,433 

Experiência 

2,37 

Comentar 2,34 3 3 1,186 1,406 

Compartilhar 2,00 2 1 1,159 1,343 

Acompanhar 2,54 3 4 1,278 1,632 

Defender 1,94 2 1 1,167 1,362 

S
ta

tu
s 

Curtir 2,95 3 4 1,212 1,469 

Status 

2,31 

Comentar 2,33 3 3 1,152 1,328 

Compartilhar 1,97 2 1 1,140 1,299 

Acompanhar 2,45 3 3 1,247 1,555 

Defender 1,86 2 1 1,111 1,234 

A
m

iz
ad

e 

Curtir 2,11 2 1 1,221 1,491 

Amizade 

1,79 

Comentar 1,77 1 1 1,048 1,099 

Compartilhar 1,68 1 1 1,011 1,022 

Acompanhar 1,85 1 1 1,126 1,268 

Defender 1,57 1 1 ,969 ,940 
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N
o

v
id

ad
e 

Curtir 2,75 3 4 1,238 1,532 

Novidade 

2,22 

Comentar 2,08 2 1 1,145 1,311 

Compartilhar 2,00 2 1 1,155 1,335 

Acompanhar 2,50 3 4 1,286 1,654 

Defender 1,80 1 1 1,122 1,259 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 13, nota-se que em todas as dimensões 

a ação de engajamento online que obteve a maior média foi a ação Curtir. Na dimensão 

Informação, a segunda maior média foi Acompanhar, as ações Compartilhar, Defender e 

Compartilhar obtiveram médias menores do que 2, sendo a menor média com a ação 

Compartilhar. A média geral da dimensão foi 2,22. 

Já a dimensão Experiência obteve a maior média entre as dimensões, e foi mais bem 

representada pela ação Curtir (3,05), as outras ações tiveram médias um pouco mais baixas 

sendo: Acompanhar (2,54), Comentar (2,34), Compartilhar (2,00) e a menor média foi da 

ação Defender (1,94). 

A dimensão Status, segunda maior média entre as dimensões (2,31), também foi melhor 

representada pela ação Curtir (2,95), e menos representada pela ação Defender (1,86), 

Acompanhar obteve média de 2,45, Comentar 2,33 e Compartilhar 1,97. Enquanto a dimensão 

Amizade, menor média entre as dimensões (1,79), também foi mais bem representada pela 

ação Curtir (2,11), e menor representada pela ação Defender (1,57). As outras ações 

obtiveram as médias: Acompanhar (1,85), Comentar (1,77) e Compartilhar (1,68). 

Por fim, na dimensão Novidade (2,22), também foi mais bem representada pela ação 

Curtir (2,75), menos representada por Defender (1,80). As outras médias foram: Acompanhar 

(2,50), Comentar (2,08) e Compartilhar (2,00). 

Por meio desses dados é possível afirmar que entre todas as ações que envolvem o 

engajamento, os visitantes preferem apenas curtir as publicações a fazer qualquer outro tipo 

de interação. A ação Assistir também ficou com a segunda maior média em quase todas as 

dimensões, representando que, muitas vezes, os visitantes optam por não interagir com as 

publicações. 

Com o crescimento do uso das redes sociais, tornou-se imprescindível que as empresas 

estejam nesse meio e tenham uma estratégia de marketing digital, o mesmo acontece para as 

empresas que lidam com turismo, negócios e eventos. Pois todos os turistas, de lazer ou 

negócios, postam fotos e gostam de compartilhar viagens com seu ciclo de amigos, parentes 

etc. No turismo, o marketing digital possibilita que você acompanhe seus clientes do início ao 

fim da viagem (SEBRAE, 2018). 
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4.2.5 Engajamento - Frequência e Porcentagem 

 

Para melhor verificação e entendimento dos dados apresentados no subcapítulo anterior 

por meio das médias das variáveis, optou-se por apresentar os dados separados pela sua escala 

original, sendo 1 – Nunca, 2 – Raramente, 3 – Às vezes e 4 – Sempre, os dados foram 

demonstrados por meio de frequências e porcentagens. Para melhor visualização dos dados, as 

tabelas foram separadas por dimensão. A Tabela 14 representa os resultados da dimensão 

Informação. 

 

Tabela 14 - Construto de Engajamento: Dimensão Informação: frequência e porcentagem. 

Variáveis 
Nunca Raramente Às vezes Sempre 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Curtir 66 13,3% 60 12,1% 178 35,8% 168 33,8% 

Comentar 206 41,4% 140 28,2% 88 17,7% 38 7,6% 

Compartilhar 191 38,4% 108 21,7% 119 23,9% 54 10,9% 

Acompanhar 100 20,1% 61 12,3% 144 29% 167 33,6% 

Defender 222 44,7% 105 21,1% 87 17,5% 58 11,7% 

Nota: 25 pessoas (5%) da amostra foram deixadas de fora por não utilizarem redes sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

De acordo com os dados demonstrados na Tabela 14, referente às informações sobre 

o Festival Brasileiro da Cerveja, afirma-se que os respondentes costumam sempre 

Acompanhar (33,6%) as publicações a respeito do Festival, às vezes curtem (35,8%) e nunca 

defendem (44,7%), comentam (41,4%) e compartilham (38,4%). Percebe-se que os 

respondentes preferem apenas olhar as publicações a interagir com elas. Os dados referentes à 

dimensão Experiência estão na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Construto de Engajamento: Dimensão Experiência: frequência e porcentagem. 

Variáveis 
Nunca Raramente Às vezes Sempre 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Curtir 51 10,3% 40 8% 138 27,8% 243 48,9% 

Comentar 129 26% 84 16,9% 170 34,2% 89 17,9% 

Compartilhar 194 39% 98 19,7% 116 23,3% 64 12,9% 

Acompanhar 117 23,5% 73 14,7% 131 26,4% 151 30,4% 

Defender 208 41,9% 105 21,1% 89 17,9% 70 14,1% 

Nota: 25 pessoas (5%) da amostra foram deixadas de fora por não utilizarem redes sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Quando se trata das experiências dos visitantes e de seus amigos, afirma-se que os 

respondentes costumam sempre Curtir (48,9%) e Acompanhar (30,4%) as publicações a 

respeito do Festival, às vezes Comentar (34,2%) e nunca defendem (41,9%) e compartilham 
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(39%). Já em relação a esta dimensão, percebe-se que os respondentes não ficam apenas 

olhando e optam por interagir de algumas formas, no caso, curtindo e comentando.  

A dimensão Experiência é uma que deve chamar atenção dos organizadores do evento, 

pois segundo relatório do SEBRAE (2018), o mercado de turismo de negócios e eventos é 

competitivo e, para se destacar, é preciso investir em criatividade e diferenciação. Fica 

evidente que os turistas, mesmo em viagens de negócios, estes estão em busca de 

experiências. Os dados referentes à dimensão Status estão na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Construto de Engajamento: Dimensão Status: frequência e porcentagem. 

Variáveis 
Nunca Raramente Às vezes Sempre 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Curtir 60 12,1% 47 9,5% 147 29,6% 218 43,9% 

Comentar 122 24,5% 89 17,9% 184 37% 77 15,5% 

Compartilhar 199 40% 95 19,1% 122 24,5% 56 11,3% 

Acompanhar 125 25,2% 71 14,3% 152 30,6% 124 24,9% 

Defender 216 43,5% 115 23,1% 86 17,3% 55 11,1% 

Nota: 25 pessoas (5%) da amostra foram deixadas de fora por não utilizarem redes sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Já em relação à postagem de fotos e vídeos dos respondentes e de seus amigos no 

Festival, os dados se demonstraram parecidos com a dimensão anterior, onde os respondentes 

costumam sempre curtir (43,9%), às vezes comentar (37%) e acompanhar (30,6%) as 

publicações e nunca defendem (43,5%) e compartilham (40%). Quando se refere a fotos e 

vídeos, percebe-se que os respondentes se demonstram um pouco mais engajados em interagir 

com as publicações, sendo curtindo ou compartilhando, estes em maior quantidade do que as 

pessoas que apenas optam por assistir. Os dados referentes à dimensão Amizade estão na 

Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Construto de Engajamento: Dimensão Amizade: frequência e porcentagem 

Variáveis 
Nunca Raramente Às vezes Sempre 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Curtir 185 37,2% 85 17,1% 116 23,3% 86 17,3% 

Comentar 234 47,1% 105 21,4% 98 19,7% 35 7% 

Compartilhar 254 51,1% 106 21,3% 81 16,3% 31 6,2% 

Acompanhar 229 46,1% 91 18,3% 99 19,9% 53 10,7% 

Defender 285 57,3% 96 19,3% 63 12,7% 28 5,6% 

Nota: 25 pessoas (5%) da amostra foram deixadas de fora por não utilizarem redes sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Quando se trata de Encontrar e Conhecer pessoas no Festival, os respondentes afirmam 

que nunca curtem (37,2%), comentam (47,1%), compartilham (51,1%), acompanham (46,1%) 
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e defendem (57,3%), por meio destes dados pode-se considerar que os visitantes do Festival 

Brasileiro da Cerveja não tentam conhecer novas pessoas e encontrar seus amigos no evento 

por meio das mídias sociais, visto que, todas as opções tiveram suas maiores concentrações de 

respostas na opção “nunca”. As informações sobre a dimensão Novidade estão demonstradas 

na Tabela 18. 

Tabela 18 - Construto de Engajamento: Dimensão Novidade: frequência e porcentagem 

Variáveis 
Nunca Raramente Às vezes Sempre 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Curtir 86 17,3% 48 9,7% 165 33,2% 173 34,8% 

Comentar 166 33,4% 113 22,7% 128 25,8% 65 13,1% 

Compartilhar 193 38,8% 99 19,9% 117 23,5% 63 12,7% 

Acompanhar 126 25,4% 68 13,7% 131 26,4% 147 29,6% 

Defender 240 48,3% 96 19,3% 80 16,1% 56 11,3% 

Nota: 25 pessoas (5%) da amostra foram deixadas de fora por não utilizarem redes sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Por fim, quando se trata de buscar novas informações sobre o mundo cervejeiro, os 

visitantes costumam sempre curtir (34,8%) e acompanhar (29,6%), e nunca comentar 

(33,4%), compartilhar (38,8%) e defender (48,3%). Novamente, no contexto mais geral, os 

respondentes optam por não interagir com as publicações, mesmo quando se trata de 

encontrar novidades cervejeiras, tema este, que teoricamente é de interesse do público. 

 

4.2.6 Engajamento - Cruzamento com Característica da Amostra 

 

Para melhor entender os níveis de engajamento online dos visitantes do Festival 

Brasileiro da Cerveja, optou-se por realizar cruzamentos de dados entre o construto, o gênero 

e quantas vezes os visitantes participaram do evento. Os cruzamentos entre as variáveis do 

estudo e gênero estão demonstrados nas Tabelas a seguir, separados por dimensão para 

melhor visualização dos resultados. A Tabela 19 apresenta os resultados da dimensão 

Segurança por meio de frequência e porcentagem. 

 

Tabela 19 - Cruzamento de dados: Dimensão Informação X Gênero 

Variáveis Notas 

Gênero 

Feminino Masculino 

Freq. % Freq. % 

Curtir 

Nunca 34 13,4% 32 13,2% 

Raramente 34 13,4% 26 10,7% 

Às Vezes 85 33,5% 93 38,3% 

Sempre 94 37% 74 30,5% 

Comentar 
Nunca 103 40,6% 103 42,4% 

Raramente 74 29,1% 66 27,2% 
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Variáveis Notas 

Gênero 

Feminino Masculino 

Freq. % Freq. % 

Às Vezes 48 18,9% 40 16,5% 

Sempre 22 8,7% 16 6,6% 

Compartilhar 

Nunca 95 37,4% 96 39,5% 

Raramente 64 25,2% 44 18,1% 

Às Vezes 60 23,6% 59 24,3% 

Sempre 28 11% 26 10,7% 

Acompanhar 

Nunca 48 18,9% 52 21,4% 

Raramente 35 13,8% 26 10,7% 

Às Vezes 69 27,2% 75 30,9% 

Sempre 95 37,4% 72 29,6% 

Defender 

Nunca 113 44,5% 109 44,9% 

Raramente 61 24% 44 18,1% 

Às Vezes 45 17,7% 42 17,3% 

Sempre 28 11% 30 12,3% 

Total 254 100,0% 243 100,0% 

Nota: 25 pessoas (5%) da amostra foram deixadas de fora por não utilizarem redes sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

De acordo com dados apresentados na Tabela 19, nota-se que quando se trata das 

Informações sobre o Festival Brasileiro da Cerveja, o nível de engajamento de homens e 

mulheres é relativamente parecido, sendo que quando se trata de Comentar, Compartilhar e 

Defender, ambos os gêneros costumam nunca praticar essas ações nas mídias sociais virtuais.  

Porém quando se trata de Curtir, as mulheres costumam sempre curtir (37%) enquanto 

os homens curtem às vezes (38,3%). Quando se trata de apenas Acompanhar as informações, 

novamente as mulheres sempre acompanham (37,4%) e os homens acompanham às vezes 

(30,9%). Ou seja, quando o assunto é buscar e/ou ver informações relacionadas ao evento, as 

mulheres são mais propensas a se engajarem quando comparadas com os homens.  

Os dados referentes à dimensão Experiência foram apresentados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Cruzamento de dados: Dimensão Experiência X Gênero 

Variáveis Notas 

Gênero 

Feminino Masculino 

Freq. % Freq. % 

Curtir 

Nunca 21 8,3% 30 12,3% 

Raramente 17 6,7% 23 9,5% 

Às Vezes 64 25,2% 74 30,5% 

Sempre 145 57,1% 98 40,3% 

Comentar 

Nunca 60 23,6% 69 28,4% 

Raramente 40 15,7% 44 18,1% 

Às Vezes 93 36,6% 77 31,7% 

Sempre 54 21,3% 35 14,4% 

Compartilhar 
Nunca 95 37,4% 99 40,7% 

Raramente 58 22,8% 40 16,5% 
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Às Vezes 57 22,4% 59 24,3% 

Sempre 37 14,6% 27 11,1% 

Acompanhar 

Nunca 56 22% 61 25,1% 

Raramente 41 16,1% 32 13,2% 

Às Vezes 61 24% 70 28,8% 

Sempre 89 35% 62 25,5% 

Defender 

Nunca 111 43,7% 97 39,9% 

Raramente 54 21,3% 51 21% 

Às Vezes 47 18,5% 42 17,3% 

Sempre 35 13,8% 35 14,4% 

Total 254 100,0% 243 100,0% 

Nota: 25 pessoas (5%) da amostra foram deixadas de fora por não utilizarem redes sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Quando se trata das experiências dos visitantes e de seus amigos no evento, conforme 

dados apresentados na Tabela 20, novamente o engajamento dos visitantes se mostrou 

parecido em ambos os gêneros. Quando se trata de Compartilhar e Defender, ambos os 

gêneros nunca realizam essas ações. Mas costumam comentar às vezes e sempre curtem. Mas 

quando se trata de apenas acompanhar as publicações relacionadas às experiências, as 

mulheres sempre acompanham (35%) enquanto os homens acompanham apenas às vezes 

(28,8%). Os dados referentes à dimensão Status estão especificados na Tabela 21. 

 
Tabela 21 - Cruzamento de dados: Dimensão Status X Gênero 

Variáveis Notas 

Gênero 

Feminino Masculino 

Freq. % Freq. % 

Curtir 

Nunca 27 10,6% 33 13,6% 

Raramente 20 7,9% 27 11,1% 

Às Vezes 71 28% 76 31,3% 

Sempre 129 50,8% 89 36,6% 

Comentar 

Nunca 61 24% 61 25,1% 

Raramente 38 15% 51 21% 

Às Vezes 103 40,6% 81 33,3% 

Sempre 45 17,7% 32 13,2% 

Compartilhar 

Nunca 101 39,8% 98 40,3% 

Raramente 54 21,3% 41 16,9% 

Às Vezes 64 25,2% 58 23,9% 

Sempre 28 11% 28 11,5% 

Acompanhar 

Nunca 61 24% 64 26,3% 

Raramente 35 13,8% 36 14,8% 

Às Vezes 74 29,1% 78 32,1% 

Sempre 77 30,3% 47 19,3% 

Defender 

Nunca 113 44,5% 103 42,4% 

Raramente 65 25,6% 50 20,6% 

Às Vezes 43 16,9% 43 17,7% 

Sempre 26 10,2% 29 11,9% 

Total 254 100,0% 243 100,0% 

Nota: 25 pessoas (5%) da amostra foram deixadas de fora por não utilizarem redes sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Em relação às Postagens de fotos e vídeos dos respondentes e de seus amigos no 

Festival Brasileiro da Cerveja, conforme exposto na Tabela 21, nota-se que os dados se 

mostraram muito parecidos com os da dimensão Experiência, visto que, em ambos os gêneros 

quando se trata de Compartilhar e Defender, ambos nunca realizam essas ações. Mas também 

costumam comentar às vezes e sempre curtem.  

Porém, quando se trata de apenas acompanhar as publicações relacionadas às postagens 

de vídeos e fotos, as mulheres sempre acompanham (30,3%) enquanto os homens 

acompanham apenas às vezes (32,1%). Os dados referentes à dimensão Amizade estão 

apresentados na Tabela 22. 

 

Tabela 22 - Cruzamento de dados: Dimensão Amizade X Gênero 

Variáveis Notas 

Gênero 

Feminino Masculino 

Freq. % Freq. % 

Curtir 

Nunca 108 42,5% 77 31,7% 

Raramente 41 16,1% 44 18,1% 

Às Vezes 47 18,5% 69 28,4% 

Sempre 51 20,1% 35 14,4% 

Comentar 

Nunca 127 50% 107 44% 

Raramente 51 20,1% 54 22,2% 

Às Vezes 48 18,9% 50 20,6% 

Sempre 21 8,3% 14 5,8% 

Compartilhar 

Nunca 134 52,8% 120 49,4% 

Raramente 58 22,8% 48 19,8% 

Às Vezes 39 15,4% 42 17,3% 

Sempre 16 6,3% 15 6,2% 

Acompanhar 

Nunca 121 47,6% 108 44,4% 

Raramente 44 17,3% 47 19,3% 

Às Vezes 49 19,3% 50 20,6% 

Sempre 33 13% 20 8,2% 

Defender 

Nunca 156 61,4% 129 53,1% 

Raramente 49 19,3% 47 19,3% 

Às Vezes 30 11,8% 33 13,6% 

Sempre 12 4,7% 16 6,6% 

Total 254 100,0% 243 100,0% 

Nota: 25 pessoas (5%) da amostra foram deixadas de fora por não utilizarem redes sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 22, quando se trata de compartilhar 

e/ou procurar por pessoas que estejam no evento por meio das mídias sociais virtuais, ambos 

os gêneros nunca curtem, comentam, compartilham, acompanham e defendem. 

Por meio desses dados pode-se afirmar que quando os visitantes encontram amigos 

dentro do evento, isto se dá por coincidência e não por eles terem visto qualquer tipo de 

informação sobre o amigo nas mídias sociais que fizesse com que eles se encontrassem dentro 



86 

 

do Parque Vila Germânica. Por fim, os dados referentes à dimensão Novidade estão 

apresentados na Tabela 23. 

 

Tabela 23 - Cruzamento de dados: Dimensão Novidade X Gênero 

Variáveis Notas 

Gênero 

Feminino Masculino 

Freq. % Freq. % 

Curtir 

Nunca 49 19,3% 37 15,2% 

Raramente 21 8,3% 27 11,1% 

Às Vezes 77 30,3% 88 36,2% 

Sempre 100 39,4% 73 30% 

Comentar 

Nunca 86 33,9% 80 32,9% 

Raramente 60 23,6% 53 21,8% 

Às Vezes 66 26% 62 25,5% 

Sempre 35 13,8% 30 12,3% 

Compartilhar 

Nunca 105 41,3% 88 36,2% 

Raramente 55 21,7% 44 18,1% 

Às Vezes 59 23,2% 58 23,9% 

Sempre 28 11% 35 14,4% 

Acompanhar 

Nunca 61 24% 65 26,7% 

Raramente 30 11,8% 38 15,6% 

Às Vezes 69 27,2% 62 25,5% 

Sempre 87 34,3% 60 24,7% 

Defender 

Nunca 128 50,4% 112 46,1% 

Raramente 55 21,7% 41 16,9% 

Às Vezes 41 16,1% 39 16% 

Sempre 23 9,1% 33 13,6% 

Total 254 100,0% 243 100,0% 

Nota: 25 pessoas (5%) da amostra foram deixadas de fora por não utilizarem redes sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Quando se trata de Ficar por dentro das Novidades Cervejeiras, conforme dados 

apresentados na Tabela 23, novamente alguns hábitos relacionados ao engajamento dos 

respondentes se demonstraram iguais para ambos os gêneros. Em relação a ficar por dentro 

das novidades cervejeiras, tanto homens quanto mulheres costumam nunca Comentar, 

Compartilhar e Defender.  

Porém, quando se trata de Curtir, as mulheres sempre curtem (39,4%) enquanto os 

homens curtem às vezes (36,2%).  E quando se trata apenas de acompanhar, as mulheres 

novamente costumam sempre acompanhar (34,3%) enquanto os homens nunca acompanham 

(26,7%). Por meio desses dados, é possível perceber que as mulheres se demonstram mais 

interessadas nas novidades do mundo cervejeiro do que os homens. 

Para verificar se os participantes que estavam no Festival Brasileiro da Cerveja pela 

primeira vez tiveram maior ou menor engajamento online em relação àqueles que já foram em 

outras edições, realizou-se um cruzamento de dados entre o construto e a quantidade de vezes 
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que os respondentes foram ao evento. Para melhor visualização das tabelas, optou-se por 

separá-las por dimensão e apresentar os dados apenas em porcentagem. Os dados referentes à 

dimensão Informação estão demonstrados na Tabela 24.  

 

Tabela 24 - Cruzamento de dados: Dimensão Informação X Quantas vezes participou do Festival 

Variáveis Notas 

Quantas vezes participou do Festival 

1ª vez no 

festival 

Visitou em 

outras 2 

edições 

Visitou de 3 

a 5 edições 

Visitou de 

6 a 9 

edições 

Visitou 

todas as 

10 edições 

% % % % % 

Curtir 

Nunca 16,6% 12,4% 10,1% 7,7% 0,0% 

Raramente 13,8% 9,7% 8,9% 12,8% 15,8% 

Às Vezes 38,1% 36,3% 30,4% 35,9% 26,3% 

Sempre 28,7% 33,6% 44,3% 33,3% 57,9% 

Comentar 

Nunca 45,7% 40,7% 35,4% 33,3% 31,6% 

Raramente 25,5% 31% 29,1% 35,9% 26,3% 

Às Vezes 16,2% 17,7% 21,5% 17,9% 21,1% 

Sempre 9,7% 2,7% 7,6% 2,6% 21,1% 

Compartilhar 

Nunca 41,3% 42,5% 30,4% 33,3% 21,1% 

Raramente 19,8% 27,4% 21,5% 17,9% 21,1% 

Às Vezes 23,9% 16,8% 30,4% 25,6% 36,8% 

Sempre 12,1% 5,3% 11,4% 12,8% 21,1% 

Acompanhar 

Nunca 24,3% 16,8% 19% 10,3% 10,5% 

Raramente 13% 8% 15,2% 15,4% 10,5% 

Às Vezes 32% 30,1% 25,3% 17,9% 21,1% 

Sempre 27,9% 37,2% 34,2% 46,2% 57,9% 

Defender 

Nunca 47,0% 41,6% 44,3% 46,2% 31,6% 

Raramente 17,8% 23,9% 25,3% 25,6% 21,1% 

Às Vezes 20,2% 15,9% 13,9% 7,7% 26,3% 

Sempre 12,1% 10,6% 10,1% 10,3% 21,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: 25 pessoas (5%) da amostra foram deixadas de fora por não utilizarem redes sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Como exposto na Tabela 24, notam-se variações nos níveis de engajamento de 

acordo com a quantidade de vezes que o respondente esteve no evento. Os visitantes que já 

participaram de 3 a 5 edições do Festival (44,3%) e todas as 10 edições (57,9%) costumam 

sempre curtir Informações sobre o Festival, enquanto pessoas que estiveram em 2 edições 

(36,3%), de 6 a 9 edições (35,9%) e pela primeira vez no evento (38,1%) às vezes curtem. 

Quando se trata de Comentar, visitantes que participaram de 6 a 9 edições raramente 

comentam (35,9%), enquanto as outras frequências de participação nunca comentam. Já 

quando se trata de compartilhar, quem esteve em 3 a 5 edições costuma às vezes compartilhar 

(30,4%) e nunca compartilhar (30,4%), quem esteve em todas as 10 edições também às vezes 

compartilha (36,8%). 
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Porém quando a intenção é apenas acompanhar, quem estava pela primeira vez no 

evento às vezes acompanha (32%), enquanto os outros respondentes costumam sempre 

acompanhar, indicando que os visitantes frequentes do festival buscam ficar por dentro das 

informações referentes ao evento. E quando se trata de defender, todas as frequências de 

participação no Festival Brasileiro da Cerveja nunca defendem. Por meio desses dados 

afirma-se que, dependendo de qual ação o respondente pretende realizar nas mídias digitais, 

quem já esteve em outras edições do evento tem maior probabilidade de se engajar. Os dados 

referentes à dimensão Experiência foram apresentados na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Cruzamento de dados: Dimensão Experiência X Quantas vezes participou do Festival 

Variáveis Notas 

Quantas vezes participou do Festival 

1ª vez no 

festival 

Visitou em 

outras 2 

edições 

Visitou de 3 

a 5 edições 

Visitou de 

6 a 9 

edições 

Visitou 

todas as 

10 edições 

% % % % % 

Curtir 

Nunca 10,9% 10,6% 8,9% 7,7% 10,5% 

Raramente 11,7% 2,7% 6,3% 7,7% 0,0% 

Às Vezes 32,4% 22,1% 21,5% 30,8% 21,1% 

Sempre 42,1% 56,6% 57% 43,6% 68,4% 

Comentar 

Nunca 27,5% 23% 25,3% 23,1% 31,6% 

Raramente 18,2% 15% 13,9% 20,5% 15,8% 

Às Vezes 34,4% 37,2% 31,6% 30,8% 31,6% 

Sempre 17% 16,8% 22,8% 15,4% 21,1% 

Compartilhar 

Nunca 40,1% 38,1% 41,8% 35,9% 26,3% 

Raramente 19% 23,9% 19% 15,4% 15,8% 

Às Vezes 25,1% 19,5% 17,7% 25,6% 42,1% 

Sempre 13% 10,6% 15,2% 12,8% 15,8% 

Acompanhar 

Nunca 26,7% 18,6% 21,5% 20,5% 26,3% 

Raramente 16,6% 10,6% 15,2% 12,8% 15,8% 

Às Vezes 27,1% 25,7% 26,6% 23,1% 26,3% 

Sempre 26,7% 37,2% 30,4% 33,3% 31,6% 

Defender 

Nunca 43,3% 40,7% 39,2% 43,6% 36,8% 

Raramente 20,6% 18,6% 25,3% 23,1% 21,1% 

Às Vezes 19,4% 15,9% 15,2% 10,3% 36,8% 

Sempre 13,8% 16,8% 13,9% 12,8% 5,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: 25 pessoas (5%) da amostra foram deixadas de fora por não utilizarem redes sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Quando se trata das Experiências vividas no evento, conforme dados apontados na 

Tabela 25, a quantidade de vezes que os visitantes participaram do Festival não demonstrou 

ter influência, visto que, quando se trata de Curtir, Comentar e Defender, todos tiveram suas 

maiores notas concentradas nas mesmas respostas. Apenas em relação a Comentar que 
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pessoas que estiveram em todas as 10 edições costumam Nunca comentar (31,6%) e assim 

como as outras frequências de participação, às vezes comentar (31,6%). 

Quando se trata de Compartilhar, quem esteve em todas as edições do evento às vezes 

compartilha (42,1%), enquanto todos os outros nunca compartilham. Já em relação à 

Acompanhar, quem estava pela primeira vez no Festival às vezes acompanha (27,1%) 

enquanto as outras pessoas sempre acompanham. Os dados da dimensão Status estão 

apresentados na Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Cruzamento de dados: Dimensão Status X Quantas vezes participou do Festival 

Variáveis Notas 

Quantas vezes participou do Festival 

1ª vez no 

festival 

Visitou em 

outras 2 

edições 

Visitou de 3 

a 5 edições 

Visitou de 

6 a 9 

edições 

Visitou 

todas as 

10 edições 

% % % % % 

Curtir 

Nunca 15,8% 8,8% 8,9% 7,7% 5,3% 

Raramente 10,9% 7,1% 7,6% 12,8% 5,3% 

Às Vezes 29,6% 30,1% 26,6% 28,2% 42,1% 

Sempre 40,9% 46% 50,6% 41% 47,4% 

Comentar 

Nunca 29,6% 20,4% 19% 15,4% 26,3% 

Raramente 17% 17,7% 17,7% 25,6% 15,8% 

Às Vezes 36,8% 39,8% 38% 30,8% 31,6% 

Sempre 13,8% 14,2% 19% 17,9% 26,3% 

Compartilhar 

Nunca 42,5% 41,6% 36,7% 30,8% 31,6% 

Raramente 18,6% 20,4% 21,5% 12,8% 21,1% 

Às Vezes 25,1% 21,2% 19% 35,9% 36,8% 

Sempre 10,9% 8,8% 16,5% 10,3% 10,5% 

Acompanhar 

Nunca 29,1% 18,6% 26,6% 15,4% 26,3% 

Raramente 13,4% 13,3% 13,9% 20,5% 21,1% 

Às Vezes 31,6% 32,7% 26,6% 30,8% 21,1% 

Sempre 23,1% 27,4% 26,6% 23,1% 31,6% 

Defender 

Nunca 45,3% 41,6% 41,8% 41% 42,1% 

Raramente 23,1% 21,2% 24,1% 23,1% 31,6% 

Às Vezes 16,6% 18,6% 17,7% 15,4% 21,1% 

Sempre 12,1% 10,6% 10,1% 10,3% 5,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: 25 pessoas (5%) da amostra foram deixadas de fora por não utilizarem redes sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Em relação às Postagens de fotos e vídeos dos respondentes e seus amigos no Festival 

Brasileiro da Cerveja, conforme exposto na Tabela 26, percebe-se que quando se trata de 

Curtir, Comentar e Defender, a opinião dos respondentes se mostrou igual, 

independentemente da quantidade de vezes que participou do evento. Porém, quando se trata 

de Compartilhar, os respondentes que estiveram de 6 a 9 edições (35,9%) e em todas as 10 
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edições (36,8%) costumam às vezes compartilhar enquanto as outras frequências de 

participação no evento, nunca compartilham.  

Na dimensão Acompanhar, novamente pessoas que participaram de todas as edições 

sempre acompanham (31,6%), pessoas que foram de 3 a 5 edições também costumam sempre 

acompanhar (26,6%), bem como às vezes (26,6%) e nunca (26,6%). Enquanto as outras 

frequências de participação costumam às vezes acompanhar. Os dados referentes à dimensão 

Amizade estão na Tabela 27. 

 

Tabela 27 - Cruzamento de dados: Dimensão Amizade X Quantas vezes participou do Festival 

Variáveis Notas 

Quantas vezes participou do Festival 

1ª vez no 

festival 

Visitou em 

outras 2 

edições 

Visitou de 3 

a 5 edições 

Visitou de 

6 a 9 

edições 

Visitou 

todas as 

10 edições 

% % % % % 

Curtir 

Nunca 40,1% 33,6% 41,8% 25,6% 26,3% 

Raramente 17% 19,5% 16,5% 20,5% 0,0% 

Às Vezes 22,3% 25,7% 15,2% 25,6% 52,6% 

Sempre 17,8% 13,3% 20,3% 17,9% 21,1% 

Comentar 

Nunca 48,2% 46,9% 51,9% 35,9% 36,8% 

Raramente 19,4% 24,8% 19% 23,1% 26,3% 

Às Vezes 22,3% 15% 15,2% 20,5% 31,6% 

Sempre 7,3% 5,3% 7,6% 10,3% 5,3% 

Compartilhar 

Nunca 51% 56,6% 54,4% 38,5% 31,6% 

Raramente 20,2% 22,1% 19% 25,6% 31,6% 

Às Vezes 18,6% 10,6% 12,7% 20,5% 26,3% 

Sempre 7,3% 2,7% 7,6% 5,1% 10,5% 

Acompanhar 

Nunca 47,8% 45,1% 50,6% 35,9% 31,6% 

Raramente 16,2% 18,6% 20,3% 28,2% 15,8% 

Às Vezes 21,9% 18,6% 10,1% 20,5% 42,1% 

Sempre 11,3% 9,7% 12,7% 5,1% 10,5% 

Defender 

Nunca 58,7% 61,1% 55,7% 43,6% 52,6% 

Raramente 18,2% 16,8% 22,8% 28,2% 15,8% 

Às Vezes 13,8% 8,8% 10,1% 12,8% 31,6% 

Sempre 6,5% 5,3% 5,1% 5,1% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: 25 pessoas (5%) da amostra foram deixadas de fora por não utilizarem redes sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Em relação à dimensão Amizade, conforme dados apresentados na Tabela 27, percebe-

se que quanto mais vezes o respondente esteve no evento, mais se engajou a Curtir (Às 

vezes), Compartilhar (Raramente) e Acompanhar (Às vezes), visto que tiveram porcentagens 

maiores nessas ações quando comparadas com os outros respondentes.  
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Diferentemente disso, o ato de Comentar e Defender não influenciou muito, pois todos 

os entrevistados não costumam realizar essas ações. Por fim, os dados referentes à dimensão 

Novidade estão apresentados na Tabela 28. 

 

Tabela 28 - Cruzamento de dados: Dimensão Novidade X Quantas vezes participou do Festival 

Variáveis Notas 

Quantas vezes participou do Festival 

1ª vez no 

festival 

Visitou em 

outras 2 

edições 

Visitou de 3 

a 5 edições 

Visitou de 

6 a 9 

edições 

Visitou 

todas as 

10 edições 

% % % % % 

Curtir 

Nunca 20,6% 15% 12,7% 15,4% 10,5% 

Raramente 8,9% 8,8% 12,7% 10,3% 10,5% 

Às Vezes 34% 35,4% 30,4% 30,8% 26,3% 

Sempre 33,6% 32,7% 38% 33,3% 52,6% 

Comentar 

Nunca 35,6% 33,6% 27,8% 30,8% 31,6% 

Raramente 21,9% 26,5% 22,8% 17,9% 21,1% 

Às Vezes 25,5% 24,8% 26,6% 28,2% 26,3% 

Sempre 14,2% 7,1% 16,5% 12,8% 21,1% 

Compartilhar 

Nunca 43,3% 35,4% 31,6% 35,9% 36,8% 

Raramente 15% 28,3% 22,8% 20,5% 21,1% 

Às Vezes 25,1% 20,4% 24,1% 23,1% 21,1% 

Sempre 13,8% 8% 15,2% 10,3% 21,1% 

Acompanhar 

Nunca 29,6% 21,2% 21,5% 20,5% 21,1% 

Raramente 11,7% 14,2% 15,2% 20,5% 15,8% 

Às Vezes 28,3% 28,3% 25,3% 17,9% 10,5% 

Sempre 27,5% 28,3% 31,6% 30,8% 52,6% 

Defender 

Nunca 51% 50,4% 39,2% 43,6% 47,4% 

Raramente 17,8% 17,7% 26,6% 17,9% 21,1% 

Às Vezes 16,6% 14,2% 17,7% 15,4% 15,8% 

Sempre 11,7% 9,7% 10,1% 12,8% 15,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: 25 pessoas (5%) da amostra foram deixadas de fora por não utilizarem redes sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Quando se trata de Ficar por dentro das Novidades Cervejeiras, conforme dados 

apresentados na Tabela 28, novamente alguns hábitos relacionados ao engajamento dos 

respondentes se demonstraram iguais em relação à quantidade de vezes que participou do 

evento.  

Os dados se demonstraram diferentes apenas nas ações: Curtir, pessoas que estavam 

pela primeira vez no evento (34%) e estiveram em outras 2 edições (35,4%) costumam às 

vezes curtir, enquanto que pessoas que estiveram em mais de 3 edições sempre curtem. 

Quando se trata de Acompanhar, pessoas que estiveram apenas uma vez no evento costumam 

nunca acompanhar (29,6%), enquanto as pessoas que já estiveram em outras edições 

costumam sempre acompanhar, sendo que, quem esteve em todas as edições teve maior 

porcentagem. 
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Em relação às ações Comentar, Compartilhar e Defender, os dados são iguais, sendo 

que todos nunca costumam realizar essas ações. 

 

4.2.7 Festival - Cruzamento com Característica da Amostra 

 

Para melhor compreensão dos comportamentos dos visitantes no Festival Brasileiro da 

Cerveja, realizaram-se cruzamentos de dados entre a quantidade de vezes que participou do 

evento e alguns dados demográficos dos respondentes, os cruzamentos foram realizados entre: 

gênero, renda familiar e idade. Os dados referentes agênero estão na Tabela 29. 

 

Tabela 29 - Cruzamento de dados: Quantas vezes foi ao evento X Gênero 

Quantas vezes visitou o Festival 

Brasileiro da Cerveja 

Gênero 

Feminino Masculino 

Freq. % Freq. % 

1ª vez no festival 133 52,4% 114 46,9% 

Visitou em outras 2 edições 53 20,9% 60 24,7% 

Visitou de 3 a 5 edições 42 16,5% 37 15,2% 

Visitou de 6 a 9 edições 16 6,3% 23 9,5% 

Visitou todas as 10 edições 10 3,9% 9 3,7% 

Total 254 100% 243 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Conforme dados apresentados na Tabela 29, apesar de um pouco próximos, vê-se que a 

maior parte das mulheres estava no Festival pela primeira vez (52,4%), bem como os homens 

(46,9%). Entre as pessoas que foram em 2 edições do evento, os homens tiveram maior 

participação (24,7%), já os participantes de 3 a 5 edições foram melhores representados pelas 

mulheres (16,5%), enquanto que de 6 a 9 edições, tiveram maior participação dos homens 

(9,5%) e por fim, as mulheres participaram das 10 edições (3,9%) do evento.  

O cruzamento entre a renda familiar foi demonstrado na Tabela 30, para melhor 

visualização desta tabela, optou-se por representar os valores apenas em porcentagem. 

 

Tabela 30 - Cruzamento de dados: Quantas vezes foi ao evento X Renda familiar 

Edições 

Até R$ 

937,00 

de R$937,00 

até 

R$2.811,00 

de 

R$2.811,00 

até 

R$5.622,00 

de 

R$5.622,00 

até 

R$8.433,00 

de 

R$8.433,00 

até 

R$14.055 

Mais de 

R$14.055 

Prefiro 

não 

responder 

Porcentagem 

1ª vez no 

festival 
66,7% 37,1% 52,0% 55,7% 48,9% 38,4% 56,7% 

2 edições 33,3% 25,7% 17,3% 25,0% 19,1% 22,1% 28,9% 

3 a 5 0,0% 20,0% 20,4% 11,4% 18,1% 17,4% 11,1% 
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edições 

6 a 9 

edições 
0,0% 8,6% 9,2% 3,4% 8,5% 15,1% 3,3% 

Todas as 

10 

edições 

0,0% 8,6% 1,0% 4,5% 5,3% 7,0% 0,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Quando analisada a quantidade de vezes que os respondentes visitaram o evento e a 

renda familiar, percebem-se variações nos dados. As pessoas com renda mais baixa, que 

recebem até R$937 reais, estavam pela primeira vez no evento, bem como pessoas que 

recebem de R$5.622,00 até R$8.433,00 (55,7%), R$8.433,00 até R$14.055 (48,9%) e que 

preferiram não responder a renda (56,7%). Enquanto que as pessoas de baixa renda, que 

recebem até R$937 reais também estiveram em 2 edições do festival. Pessoas que recebem de 

R$937,00 até R$2.811,00 participaram de todas as 10 edições. Quem possui renda de 

R$2.811,00 até R$5.622,00 participou de 3 a 5 edições. Pessoas que ganham mais de 

R$14.055,00 reais participaram de 6 a 9 edições do evento.  

Por meio desses dados, pode-se perceber que o valor do salário não significa que teria 

participado do evento em edições passadas, visto que as pessoas que participaram de todas as 

edições não possuem um salário considerado alto. 

O cruzamento de dados entre a quantidade de vezes que participou do evento e a idade 

dos visitantes também foi demonstrado apenas por meio de porcentagem, para melhor 

visualização, conforme Tabela 31. 

 

Tabela 31 - Cruzamento de dados: Quantas vezes foi ao evento X Idade 

 
18 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos mais de 60 anos 

1ª vez no festival 54,4% 49,7% 39,8% 48,8% 54,5% 

Visitou em outras 2 edições 25,7% 22,2% 19,3% 20,9% 18,2% 

Visitou de 3 a 5 edições 9,9% 18,0% 22,9% 16,3% 18,2% 

Visitou de 6 a 9 edições 5,8% 7,4% 10,8% 11,6% 9,1% 

Visitou todas as 10 edições 4,1% 2,6% 7,2% 2,3% 0,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se que, por meio dos dados apresentados na Tabela 31, pessoas com mais de 60 

anos (54,5%) e com idade entre 31 e 40 anos (49,7%) estavam participando pela primeira vez 

do Festival Brasileiro da Cerveja, enquanto os mais jovens de 18 a 30 anos (25,7%) visitaram 

outras duas edições. Já pessoas com idade de 41 a 50 anos visitaram de 3 a 5 edições.  Pessoas 
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com idade entre 51 a 60 anos visitaram de 6 a 9 edições do festival e pessoas com 41 a 50 

anos estiveram em todas as edições do evento. 

 

4.3 Resultados Multivariados 

 

Neste subcapítulo serão apresentados os resultados multivariados da pesquisa, 

inicialmente serão apresentados o Alpha de Cronbach para verificar a viabilidade estatística 

para dar continuidade às análises, posteriormente os dados serão apresentados por meio das 

análises: Correlação de Pearson, Correlação de Spearman, Regressão Linear, Análise Cluster 

e por fim, Modelagem de Equações Estruturais.  

 

4.3.1 Alpha de Cronbach 

 

Inicialmente utilizou-se o Alpha de Cronbach para verificar a confiabilidade dos 

construtos utilizados. Conhecido como indicador de veracidade dos dados, o Alpha verifica o 

grau de concordância dos respondentes em relação a um construto teórico aplicado. Sendo 

assim, os índices superiores a 0,60 são considerados aceitáveis para validação da 

convergência interna da dimensão (CRONBACH, 1951).  

Destaca-se que, neste estudo, gerou-se o índice de 0,935. Com isso, baseando-se nas 

descrições de Cronbach (1951), Hair Jr et. al. (2009) e Malhotra (2001), esse escore possui 

alta validade para dar continuidade no estudo estatístico, visto que, os autores indicam que os 

alphas de Cronbach devem ser superiores a 0,50, 0,60 e 0,70 respectivamente. A Tabela 32 

demonstra os escores encontrados nas dimensões e construtos do estudo. 

 
Tabela 32 - Alphas de Cronbach das Dimensões do Estudo 

Construto Dimensão Alpha de Cronbach 
Alpha de Cronbach 

Construto 

Satisfação 

Segurança ,532 

,875 

Empatia ,870 

Confiabilidade ,637 

Atendimento ,782 

Tangibilidade ,584 

Festival ,617 

Engajamento 

Informação ,866 

,967 

Experiência ,892 

Status ,890 

Amizade ,927 

Novidade ,904 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Esses mesmos dados podem ser encontrados quando são avaliadas as dimensões 

separadamente, ou seja, foram calculados os Alphas para cada dimensão dos construtos de 

Satisfação e Engajamento. De acordo com a Tabela 32, pode-se perceber que nenhuma 

dimensão obteve índice inferior a 0,50, valor mais baixo proposto pelos autores, tornando 

possível dar continuidade aos testes estatísticos. 

 

4.3.2 Correlação de Pearson e Spearman 

 

Para verificar possíveis correlações entre os construtos, entre os construtos e as 

variáveis sociodemográficas dos pesquisados, realizaram-se as análises de: Correlação de 

Pearson (entre construtos) e Spearman (com o perfil sociodemográfico). Os dados estão 

demonstrados nos subcapítulos 4.3.3.1 e 4.3.2.2 a seguir. 

 

4.3.2.1 Correlação de Pearson 

 

A Correlação de Pearson é a maneira mais ampla utilizada pra calcular as correlações 

ou covariâncias entre variáveis manifestas. É a forma mais comum de correlação utilizada na 

análise estatística, facilitando a computação das matrizes de correlação (HAIR JR et. al., 

2009). As correlações devem ser classificadas desta forma conforme proposto por Pestana e 

Gageiro (2003) são: 

a) Menores que 0,2 indicam correlação muito baixa;  

b) Entre 0,2 e 0,39 baixa;  

c) Entre 0,40 e 0,69 moderada;  

d) Entre 0,7 e 0,9 alta e  

e) Acima de 0,9 muito alta. 

Destaca-se que, junto a cada correlação, apresenta-se o nível de significância estatística, 

que de acordo com Hair Jr et. al. (2009), quanto menor o índice mais verdadeiro são os 

resultados matemáticos: 

a) >0,05 – Não significante; 

b) 0,01 a 0,05 – Significante; 

c) 0,001 a 0,01 – Muito Significante; 

d) <0,001 – Extremamente Significante; 
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Para verificar se o construto de Satisfação possui correlação entre si, realizou-se a 

Correlação de Pearson entre as dimensões do estudo, os dados foram demonstrados na Tabela 

33. 

 

Tabela 33 - Correlação de Pearson com as dimensões do construto Satisfação 

 
Segurança Empatia Confiabilidade Atendimento Tangibilidade Festival Construto 

Segurança 1 ,448** ,506** ,503** ,340** ,449** ,708** 

Sig. 

(bicaudal) 
- ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Empatia ,448** 1 ,492** ,615** ,421** ,380** ,716** 

Sig. 

(bicaudal) 
,000 - ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Confiabilidad

e 
,506** ,492** 1 ,599** ,553** ,505** ,786** 

Sig. 

(bicaudal) 
,000 ,000 - ,000 ,000 ,000 ,000 

Atendimento ,503** ,615** ,599** 1 ,554** ,521** ,822** 

Sig. 

(bicaudal) 
,000 ,000 ,000 - ,000 ,000 ,000 

Tangibilidade ,340** ,421** ,553** ,554** 1 ,525** ,743** 

Sig. 

(bicaudal) 
,000 ,000 ,000 ,000 - ,000 ,000 

Festival ,449** ,380** ,505** ,521** ,525** 1 ,779** 

Sig. 

(bicaudal) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 - ,000 

Construto ,708** ,716** ,786** ,822** ,743** ,779** 1 

Sig. 

(bicaudal) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 - 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Conforme dados demonstrados na Tabela 33, nota-se que quase todas as dimensões 

tiveram correlações consideradas baixas e moderadas. As dimensões que tiveram maior 

correlação foram Empatia e Atendimento, com uma correlação moderada. Já as dimensões 

Tangibilidade e Segurança obtiveram uma correlação baixa (,340), sendo a menor entre as 

dimensões. 

Quando se analisa as correlações entre o construto de Satisfação em conjunto com as 

dimensões do estudo, obteve-se as maiores correlações, consideradas altas com todas as 

dimensões, sendo a dimensão Atendimento (,822) a correlação mais forte e a Segurança 

(,708) a correlação mais baixa entre elas. Para verificar o grau de correlação entre o construto 

de Engajamento e suas dimensões, também se realizou a Correlação de Pearson, os dados 

estão demonstrados na Tabela 34. 
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Tabela 34 - Correlação de Pearson com as dimensões do construto Engajamento 

 
Informação Experiência Status Amizade Novidade Construto 

Informação 1 ,816** ,759** ,668** ,781** ,905** 

Sig. (bicaudal) - ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Experiência ,816** 1 ,799** ,615** ,737** ,895** 

Sig. (bicaudal) ,000 - ,000 ,000 ,000 ,000 

Status ,759** ,799** 1 ,679** ,777** ,905** 

Sig. (bicaudal) ,000 ,000 - ,000 ,000 ,000 

Amizade ,668** ,615** ,679** 1 ,720** ,827** 

Sig. (bicaudal) ,000 ,000 ,000 - ,000 ,000 

Novidade ,781** ,737** ,777** ,720** 1 ,906** 

Sig. (bicaudal) ,000 ,000 ,000 ,000 - ,000 

Construto ,905** ,895** ,905** ,827** ,906** 1 

Sig. (bicaudal) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 - 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Conforme dados demonstrados na Tabela 34, nota-se que as correlações entre o 

construto de Engajamento e suas dimensões são mais fortes quando comparadas com as de 

Satisfação. Todas as correlações entre as dimensões são moderadas e altas, sendo a menor 

correlação entre as dimensões Amizade e Experiência (,615), considerada uma correção 

moderada e entre a correlação mais forte, destaca-se as dimensões Informação e Experiência 

(,816) consideradas altas. 

Assim como no construto de Satisfação, quando analisado o construto de Engajamento 

total e as dimensões do estudo, todas as correlações ficaram mais altas que as demais, ficando 

na referência de alta e muito alta. Entre a correlação mais baixa com o construto está a 

dimensão Amizade (,827) mas sendo considerada uma correlação alta e a de maior destaque 

está dimensão Novidade (,906) com correlação muito alta, e em seguida as dimensões 

Informação e Status, ambas com correlação muito alta (,905). 

 

4.3.2.2 Correlação de Spearman 

 

Para verificar as correlações entre as variáveis do estudo, utilizou-se o coeficiente de 

Spearman para medir a intensidade entre as variáveis ordinais, ou seja, o construto versus as 

características sociodemográficas dos entrevistados. As determinações de valores, de acordo 

com Hair Jr et al. (2009) devem seguir:  

a)  correlação leve, quase imperceptível (0,01 a 0,20);  

b)  correlação pequena, mas definida (0,21 a 0,40);  
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c)  correlação moderada (0,41 a 0,70);  

d)  alta correlação (0,71 a 0,90);  

e)  correlação muito forte (0,91 a 1,00). 

Destaca-se que, junto a cada correlação, apresenta-se o nível de significância 

estatística, que de acordo com Hair Júnior et. al. (2009), quanto menor o índice mais 

verdadeiro são os resultados matemáticos: 

e) >0,05 – Não significante 

f) 0,01 a 0,05 – Significante 

g) 0,001 a 0,01 – Muito Significante 

h) <0,001 – Extremamente Significante 

A Tabela 35 apresenta os valores encontrados com as correlações entre o construto de 

Satisfação e as variáveis sociodemográficas dos pesquisados. 

 

Tabela 35 - Correlação de Spearman: Satisfação com perfil sociodemográfico 

Perfil/ 

Dimensões 
Gênero Faixa Etária Escolaridade 

Ocupação 

Profissional 

Região de 

Residência 

Faixa 

Salarial 

Familiar 

Segurança  -,012 ,061 ,022 ,000 ,130** ,026 

Sig. (bicaudal) ,787 ,171 ,622 ,994 ,004 ,567 

Empatia  ,010 ,024 ,007 ,011 ,072 -,017 

Sig. (bicaudal) ,818 ,593 ,878 ,804 ,108 ,708 

Confiabilidade  ,004 ,008 ,058 -,028 ,118** -,025 

Sig. (bicaudal) ,932 ,863 ,198 ,534 ,008 ,581 

Atendimento  ,014 ,029 -,019 ,008 ,128** -,036 

Sig. (bicaudal) ,749 ,515 ,667 ,853 ,004 ,424 

Tangibilidade  -,001 -,069 ,017 -,073 ,027 -,049 

Sig. (bicaudal) ,985 ,123 ,700 ,106 ,552 ,277 

Festival -,062 -,017 -,006 -,061 ,169** -,035 

Sig. (bicaudal) ,165 ,707 ,893 ,171 ,000 ,435 

Construto -0,011 0,020 0,026 -0,054 0,149** -0,019 

Sig. (bicaudal) ,814 ,656 ,560 ,226 ,001 ,672 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Como é possível perceber na Tabela 35, todas as dimensões, quando correlacionadas 

com as variáveis sociodemográficas dos pesquisados, tiveram grau de correlação leve, quase 

imperceptível. Alguns dados alcançaram índices negativos, representando que essa variável se 

comporta em sentido contrário ao das dimensões. 

Em relação às significâncias, destaca-se que as regiões de residência tiveram índices 

considerados muito significantes com as dimensões: Segurança (,004), Confiabilidade (,008), 
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Atendimento (,004). E um índice extremamente significante com a dimensão Festival (,000) e 

com o próprio construto (,001). Entretanto, como percebido na Tabela 35 e nas referências 

estatísticas, não houve correlação significativa nessa pesquisa aplicada. 

Para verificar o grau de correlação entre o construto de Engajamento e o perfil 

sociodemográfico dos pesquisados, também foi realizado a Correlação de Spearman, os dados 

estão demonstrados na Tabela 36. 

 

Tabela 36 - Correlação de Spearman: Engajamento com perfil sociodemográfico 

Perfil/ 

Dimensões 
Gênero Faixa Etária Escolaridade 

Ocupação 

Profissional 

Região de 

Residência 

Faixa  

Salarial 

Familiar 

Informação  -,071 ,026 ,061 -,027 ,134** ,032 

Sig. (bicaudal) ,113 ,563 ,175 ,546 ,003 ,476 

Experiência  -,113* -,028 ,047 ,002 ,149** ,014 

Sig. (bicaudal) ,012 ,529 ,294 ,959 ,001 ,763 

Status -,097* ,021 ,058 ,011 ,181** ,040 

Sig. (bicaudal) ,031 ,635 ,193 ,800 ,000 ,372 

Amizade -,005 -,001 -,007 -,046 ,110* -,040 

Sig. (bicaudal) ,906 ,978 ,882 ,307 ,014 ,371 

Novidade -,047 ,018 ,028 -,062 ,157** ,022 

Sig. (bicaudal) ,295 ,682 ,538 ,165 ,000 ,621 

Construto -0,075 0,019 0,036 -0,024 0,165** 0,018 

Sig. (bicaudal) ,093 ,671 ,423 ,599 ,000 ,681 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Novamente, conforme dados apresentados na Tabela 36, todas as dimensões quando 

correlacionadas com as variáveis sociodemográficas dos pesquisados, tiveram grau de 

correlação leve, quase imperceptível. Alguns dados alcançaram índices negativos, 

representando que essa variável se comporta em sentido contrário ao das dimensões. Dentre 

as características sociodemográficas que obtiveram correlações um pouco melhores, porém 

ainda quase imperceptíveis, foram entre as dimensões de Engajamento e a Região de 

Residência dos pesquisados. 

Em relação às significâncias, o gênero dos pesquisados obteve índice significante com 

as dimensões experiência, e assim como as dimensões de Satisfação, as regiões de residência 

também tiveram maior destaque com o engajamento, sendo em sua maioria índices 

significantes: com a dimensão Amizade (,014), muito significantes com a dimensão 

Informação (,003) e extremamente significantes com as dimensões: Experiência (,001), Status 

(,000), Novidade (,000) e com o próprio construto. Entretanto, como percebido na Tabela 36 e 

nas referências estatísticas, não houve correlação significativa nessa pesquisa aplicada. 
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4.3.3 Regressão Linear 

 

A Regressão Linear é a análise de relação que responde uma pergunta, como por 

exemplo: “quanto Y irá mudar, se X mudar?”, ou seja, se X mudar em determinado valor, 

pode-se ter uma estimativa do quanto Y mudará (DANCEY; REIDY, 2013). O nível de 

significância estatística para Regressão Linear, de acordo com Hair Jr et al. (2009), quanto 

menor o índice mais verdadeiro são os resultados matemáticos.  

a) >0,05 – Não significante; 

b) 0,01 a 0,05 – Significante; 

c) 0,001 a 0,01 – Muito Significante; 

d) <0,001 – Extremamente Significante; 

Com o intuído de identificar possíveis relações entre as variáveis dependentes e os 

preditores, utilizou-se a Regressão Linear para verificar possíveis relações entre o construto 

de Engajamento e Satisfação. Para verificar qual dimensão de engajamento possui melhor 

relação com o construto de Satisfação, optou-se por realizar uma regressão para cada 

dimensão da escala de Engajamento, e posteriormente entre os construtos. Os dados referentes 

à Informação estão demonstrados na Tabela 37. 

 

Tabela 37 - Regressão Linear: Informação X Satisfação 

Resumo do Modelo 

 
R R² R² ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Durbin-

Watson 

,215a ,046 ,036 ,74181 1,826 

ANOVA 

 Soma dos Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

Regressão 13,090 5 2,618 4,758 ,000b 

Resíduo 270,185 491 ,550  

Total 283,275 496  

a) Variável dependente: Satisfação 

b) Preditor constante: Dimensão Informação (Curtir, Comentar, Compartilhar, Acompanhar e 

Defender) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Após realizar análise de Regressão Linear, nota-se que a significância é de 0,000, 

demonstrando que a análise possui extrema significância. Obteve-se, assim, como resultado 

da regressão: R de 0,215 e R² de 0,046. Estes resultados indicam que as variáveis apresentam 

21,5% de grau de associação e apenas 4,6% da Satisfação dos visitantes depende da dimensão 

Informação. Os dados referentes à dimensão Experiência estão na Tabela 38. 
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Tabela 38 - Regressão Linear: Experiência X Satisfação 

Resumo do Modelo 

 
R R² R² ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Durbin-

Watson 

,189a ,036 ,026 ,74586 1,864 

ANOVA 

 Soma dos Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

Regressão 10,128 5 2,026 3,641 ,003b 

Resíduo 273,146 491 ,556   

Total 283,275 496   

a) Variável dependente: Satisfação 

b) Preditor constante: Dimensão Experiência (Curtir, Comentar, Compartilhar, Acompanhar e 

Defender) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Realizou-se a análise de Regressão Linear também para verificar se há relações entre o 

construto de Satisfação e a dimensão Experiência. Verificou-se que a significância obtida pelo 

teste foi de 0,003, ou seja, possui significância estatística. Obteve-se, assim, como resultado 

da regressão R de 0,189 e R² de 0,036. Estes resultados indicam que as variáveis apresentam 

18,9% de grau de associação e que 3,6% da Satisfação dependem da dimensão Experiência. 

Os resultados obtidos para a dimensão Status estão demonstrados na Tabela 39. 

 

Tabela 39 - Regressão Linear: Status X Satisfação 

Resumo do Modelo 

 
R 

R 

quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Durbin-

Watson 

,187a ,035 ,025 ,74616 1,833 

ANOVA 

 Soma dos Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

Regressão 9,905 5 1,981 3,558 ,004b 

Resíduo 273,369 491 ,557   

Total 283,275 496   

a) Variável dependente: Satisfação 

b) Preditor constante: Dimensão Status (Curtir, Comentar, Compartilhar, Acompanhar e Defender) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 39, referente à dimensão Status, 

verificou-se a significância obtida pelo teste foi de 0,004, ou seja, possui significância. Como 

resultado da regressão obteve-se o R de 0,187 e R² de 0,035. Estes resultados indicam que as 

variáveis apresentam 18,7% de grau de associação e que 3,5% da Satisfação dependem da 

dimensão Status. Nota-se que esta Regressão ficou muito próxima à realizada com a dimensão 

Experiência. Os resultados obtidos para a dimensão Amizade estão demonstrados na Tabela 

40. 
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Tabela 40 - Regressão Linear: Amizade X Satisfação 

Resumo do Modelo 

 
R 

R 

quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Durbin-

Watson 

,192a ,037 ,027 ,74539 1,833 

ANOVA 

 Soma dos Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

Regressão 10,474 5 2,095 3,770 ,002b 

Resíduo 272,801 491 ,556   

Total 283,275 496   

a) Variável dependente: Satisfação 

b) Preditor constante: Dimensão Amizade (Curtir, Comentar, Compartilhar, Acompanhar e 

Defender) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Após realizar análise de Regressão Linear com a dimensão Amizade, nota-se que a 

significância é de 0,002, demonstrando que a análise possui muita significância. Obteve-se, 

assim, como resultado da regressão: R de 0,192 e R² de 0,37. Estes resultados indicam que as 

variáveis apresentam 19,2% de grau de associação e apenas 3,7% da Satisfação dependem da 

dimensão Amizade. Por fim, os dados referentes à dimensão Novidade estão na Tabela 41. 

 

Tabela 41 - Regressão Linear: Novidade X Satisfação 

Resumo do Modelo 

 
R 

R 

quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Durbin-

Watson 

,192a ,037 ,027 ,74541 1,822 

ANOVA 

 Soma dos Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

Regressão 10,458 5 2,092 3,764 ,002b 

Resíduo 272,817 491 ,556   

Total 283,275 496   

a) Variável dependente: Satisfação 

b) Preditor constante: Dimensão Novidade (Curtir, Comentar, Compartilhar, Acompanhar e Defender) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Nota-se, nos dados apresentados na Tabela 41, que os valores encontrados por meio da 

Regressão Linear realizada com a dimensão Novidade ficaram muito próximos dos 

encontrados na dimensão Amizade. A significância também é de 0,002, demonstrando que a 

análise possui muita significância. Como resultado da regressão obteve-se: R de 0,192 e R² de 

0,37. Estes resultados indicam que as variáveis apresentam 19,2% de grau de associação e 

apenas 3,7% da Satisfação dos visitantes depende da dimensão Novidade. 
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Por meio desta análise foi possível perceber que a dimensão que possui maior relação 

com a Satisfação é Informação, pois foi a dimensão que demonstrou maior significância, grau 

de associação e dependência em relação ao construto. Para melhor compreender as relações 

entre os dois construtos e verificar se o grau de associação entre eles é maior do que apenas 

com as dimensões, optou-se por realizar também uma Regressão Linear utilizando todas as 

dimensões de ambos os estudos. Os dados estão demonstrados na Tabela 42. 

 

Tabela 42 - Regressão Linear: Engajamento X Satisfação 

Resumo do Modelo 

 
R 

R 

quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Durbin-

Watson 

,276a ,076 ,027 ,74544 1,821 

ANOVA 

 Soma dos Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

Regressão 21,547 25 ,862 1,551 ,045b 

Resíduo 261,728 471 ,556   

Total 283,275 496   

a) Variável dependente: Satisfação 

b) Preditor constante: Dimensões Informação, Experiência, Status, Amizade e Novidade (Curtir, 

Comentar, Compartilhar, Acompanhar e Defender) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Quando analisados os dois construtos, nota-se o valor de 0,045 demonstrando que a 

análise possui significância. Como resultado da regressão, obteve-se o R de 0,276 e R² de 

0,76. Ou seja, se analisarmos o Engajamento como um todo, os valores encontrados 

demonstraram-se maiores do que todas as regressões realizadas anteriormente, os resultados 

indicam que as variáveis apresentam 27,6% de grau de associação e apenas 7,6% da 

Satisfação depende do Engajamento dos visitantes.  

A partir dos dados apresentados com a Regressão Linear é possível afirmar que a 

dimensão do Engajamento que possuir maior associação com a Satisfação é a dimensão 

Informação, e a que possui menor associação é a dimensão Status. Quando avaliados apenas 

os construtos, estes possuem um grau de associação e dependência maior do que as 

dimensões. 

 

4.3.4 Regressão Logística 

 

A Regressão Logística tem como princípio encontrar o melhor relacionamento entre as 

variáveis de resposta em um conjunto de variáveis exploratórias, ou seja, buscar uma forma 
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especializada de regressão que é formulada para prever e explicar uma variável categórica 

binária (dois grupos), e não somente uma medida dependente métrica. 

Esta análise é apropriada para as situações em que as variáveis dependentes são 

categóricas e assumem um entre dois resultados possíveis, ou seja, dados binários (para esse 

estudo: engajamento e satisfação). Esses dados devem gerar uma função matemática, pois as 

respostas permitirão criar e estabelecer a probabilidade desses dados binários pertencerem a 

um construto ou a outro (HAIR JR et al., 2009). 

A aplicação do modelo é apropriada, pois, como aponta Hair Jr et al., (2009), a logística 

investiga tanto os dados métricos quanto as variáveis categóricas ou binárias, ou seja, seus 

resultados explicam o comportamento de uma variável em função de outra. Nesse sentido, a 

Regressão Logística caracteriza-se como uma técnica estatística que permite estimar a 

probabilidade de ocorrência de determinado evento em face de um conjunto de variáveis 

explanatórias, além de auxiliar na classificação de objetos ou casos. Esta análise é 

recomendada para as situações em que a variável dependente é de natureza dicotômica ou 

binária. Quanto às independentes, podem ser categóricas ou métricas (CONRRAR; PAULO 

FILHO, 2007). 

Dessa maneira, com a aplicação da Regressão Logística, buscou-se verificar qual 

dimensão do engajamento possui maior poder de explicação para satisfação dos respondentes. 

Para tanto, utilizou-se do método Wald (indicação de quais variáveis são estatisticamente 

significativas), com 5% de confiabilidade como critério de entrada das análises e 10% de 

confiança de saída. As variáveis dicotômicas (1= satisfeito e 0= não satisfeito) foram testadas 

em dummys, sendo as notas 1 a 4 para as pessoas não satisfeitas e de 5 a 7 para as pessoas 

satisfeitas. 

O teste estatístico utilizado para essa análise logística foi o de Hosmer e Lemeshow 

(1980), pois se utiliza da distribuição do X2 (qui-quadrado) para examinar se existe bom 

ajuste dos dados que foram esperados e os dados observados. A Tabela 43 destaca esses 

valores. 

 

Tabela 43 - Regressão logística: análise do modelo (teste de Hosmer e Lemeshow) 

X² (qui-quadrado) Df Sig. 

14,890 5 ,011 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Na Tabela 43, os indicadores do teste de Hosmer e Lemeshow (1980) são extraídos a 

partir de um teste de qui-quadrado, ou seja, a finalidade da sua aplicação é verificar se são 
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encontradas diferenças significativas entre as classificações do modelo e os índices 

observados. Caso existissem diferenças, a aplicação da regressão não seria válida (HOSMER; 

LEMESHOW, 1980). Para esta pesquisa, o teste aponta que os valores preditos não são 

diferentes dos observados, ou seja, tem-se a indicação de que o modelo pode ser utilizado para 

explicar a probabilidade de um construto ou outro responder melhor aos indivíduos satisfeitos. 

Nos dados da Tabela 44 observam-se os valores da Regressão Logística aplicada com os 

construtos. 

 

Tabela 44 - Resultados dos construtos na Equação Logística 

Coeficientes e Testes 

Construtos B1
 S.E.2 Wald3 Df4 Sig.5 Exp(B)6 

Informação -,760 ,430 3,133 1 ,077 ,468 

Experiência ,883 ,392 5,086 1 ,024 2,418 

Status -,306 ,357 ,736 1 ,391 ,736 

Amizade ,783 ,351 4,973 1 ,026 2,188 

Novidade ,030 ,368 ,007 1 ,935 1,031 

Constante 1,827 ,441 17,197 1 ,000 6,218 

Notas: (1) Coeficientes das variáveis – indica o valor da ocorrência do evento. 

(2) Erro padrão. 

(3) Teste Wald que indica quais variáveis são estatisticamente significativas. 

(4) Graus de liberdade para o teste aplicado. 

(5) Valor P: probabilidade de obter-se uma estatística tão ou mais crítica quanto a observada. 

(6) Razão de Chance: É a probabilidade de um evento ocorrer em um grupo e a probabilidade 

de ocorrer em outro grupo, ou seja, ocorrência dividida pela não ocorrência. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

A partir dos dados da Tabela 44, obtiveram-se os valores da Regressão. Os dados 

indicados no coeficiente B representam os valores da ocorrência do evento, ou seja, quanto 

maior o número no construto, melhor a representação da satisfação perante o engajamento dos 

visitantes. Neste estudo, tem-se: Informação (-,760), Experiência (,883), Status (-,306), 

Amizade (,783) e Novidade (0,030). 

O teste Wald serve para testar a significância da equação estimada, pois busca verificar 

se cada parâmetro estimado é significativamente diferente de zero (HAIR JÚNIOR et. al., 

2009). Os valores encontrados foram Informação (3,133), Experiência (5,086), Status (,736), 

Amizade (4,973) e Novidade (,007). 

Dessa forma, com os valores descritos na Tabela 44 (valor B), a regressão logística que 

representa a relação dos construtos é: 

 

SATISFAÇÃO = (1,827 constante) + (-0,760 Informação) + (0,883 Experiência) +  

(-0,306 Status) + (0,783 Amizade) + (0,030 Novidade). 
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Conforme equação gerada e disposta anteriormente, percebe-se que o modelo possui um 

erro preditivo aportado pela constante de 1,827. Com os resultados, afirma-se que as 

dimensões do engajamento que melhor representam a satisfação dos visitantes são 

Experiência (0,883) e Amizade (0,783). Ou seja, os entrevistados indicaram que quanto mais 

satisfeitos com o evento, maior a probabilidade de se engajarem online quando se trata das 

suas experiências e de seus amigos, e para encontrar e conhecer pessoas no evento. 

 

4.3.5 Análise Cluster 

 

A análise Cluster, ou agrupamento, visou identificar as classes que se enquadravam com 

os construtos desta pesquisa. Esse agrupamento, como sugere Hair Jr et. al. (2009), destina-se 

a segmentar ou agrupar indivíduos de uma amostra, com o objetivo de formar conjuntos 

mutuamente excludentes que apresentem similaridade ou igualdade. Ainda cabe destacar que 

essa aplicação estatística multivariada permite que se classifiquem objetos de uma seleção, do 

qual cada objetivo é semelhante, com base em algum critério predeterminado pelo 

pesquisador.  

“Os grupos determinados por uma métrica de qualidade devem apresentar alta 

homogeneidade interna e alta separação (heterogeneidade externa)” (LINDEN, 2009, p. 18). 

Isto quer dizer que os “elementos de um determinado conjunto devem ser mutuamente 

similares e, preferencialmente, muito diferentes dos elementos de outros conjuntos” (2009, p. 

18-19). Caso a conglomeração seja bem-sucedida, os objetos dentro dos grupos estarão bem 

próximos entre si e os demais grupos estarão afastados. 

Existem vários métodos de análise de conglomerados, para Hair Jr et. al. (2009) os 

principais são: o de hierarquização e os não hierárquicos. Os não hierárquicos também são 

nomeados de k-médias ou k-means clustering. Neste estudo, optou-se por aplicar o método 

não hierárquico (k-means) para, através das médias das afirmações, verificar se existe 

influência das dimensões e variáveis de acordo com a percepção dos entrevistados.  

As variáveis que medem a Satisfação dos visitantes do Festival Brasileiro da Cerveja 

estão dispostas em seis dimensões: Segurança, Empatia, Confiabilidade, Atendimento, 

Tangibilidade e Festival. Já o construto de Engajamento está disposto em cinco dimensões: 

Informação, Experiência, Status, Amizade e Novidade. Optou-se por separar os construtos 

para realizar esta análise, ou seja, fizeram-se dois agrupamentos, sendo cada um deles 

destinado a um construto. Os agrupamentos foram rotulados por gênero e optou-se por gerar 
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dois agrupamentos de pessoas, para poder verificar quais grupos avaliam o Festival de forma 

mais positiva ou negativa e qual dos grupos é mais engajado nas mídias digitais virtuais.  

Nas Tabelas 45 e 46 é possível identificar os grupos gerados a partir das similaridades 

entre as dimensões. Para o construto de Satisfação atribuiu-se os valores para as médias: 

Baixo (1 e 2), Médio Baixo (3), Médio (4), Médio Alto (5) e Alto (6 e 7). Já para o construto 

de Engajamento foram atribuídas as médias: (1) Muito Baixo, (2) Baixo, (3) Médio e (4) Alto. 

 

Tabela 45 - Agrupamento entre os grupos - Satisfação 

GRUPOS FEMININO MASCULINO Descrição 

Grupo 1 

Indiferentes 
37,0% 40,7% 

Segurança 4,430 Médio 

Empatia 5,337 Médio Alto 

Confiabilidade 4,981 Médio 

Atendimento 4,763 Médio 

Tangibilidade 5,509 Médio Alto 

Festival 4,001 Médio 

Grupo 2 

Satisfeitos 
63,0% 59,3% 

Segurança 5,784 Médio Alto 

Empatia 6,444 Alto 

Confiabilidade 6,207 Alto 

Atendimento 6,148 Alto 

Tangibilidade 6,326 Alto 

Festival 6,001 Alto 

TOTAL 100,0% 100,0%   

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Na Tabela 45 é possível identificar dois grupos gerados a partir das similaridades entre 

as dimensões. O Grupo 1, chamado de Indiferentes, teve predomínio de pessoas do gênero 

masculino, o nome do grupo foi baseado nas médias encontradas, as quais possuem médias 

consideradas de nível médio nas dimensões: Segurança (4,430), Confiabilidade (4,981), 

Atendimento (4,763) e Festival (4,001). E médias altas nas dimensões: Empatia (5,337) e 

Tangibilidade (5,509). Nota-se que as pessoas deste grupo estão mais satisfeitas com as 

opções de cerveja, refeições e lanches, além de atrações musicais do evento, bem como sua 

organização e limpeza. 

Esses valores quando comparados com o Grupo 2, chamado de Satisfeitos, são um 

pouco diferentes, mas nota-se que, neste grupo, de predominância maior feminina, as pessoas 

se demonstraram mais satisfeitas com todas as dimensões do construto quando comparamos 

com o Grupo 1, dado demonstrado por meio das Médias Altas em quase todas as dimensões. 

Apenas a dimensão Segurança (5,784) teve média alta neste grupo, mas ainda maior quando 

comparada com o Grupo 1. Todas as outras dimensões tiveram índices Altos: Empatia (6,444) 

sendo a maior média do grupo, Confiabilidade (6,207), Atendimento (6,148), Tangibilidade 

(6,326) e Festival (6,001) sendo a menor média entre o grupo. 
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A partir desse tratamento estatístico, podem-se observar os diferentes comportamentos 

em relação à satisfação dos visitantes com o evento, mas afirma-se que de maneira geral todos 

estão relativamente satisfeitos com o evento, uns de forma mais indiferentes e outros 

satisfeitos. Entre os grupos criados, o Grupo 2, com predominância feminina, está mais 

satisfeito do que o Grupo 1, que tem predominância de homens. 

Em relação ao Engajamento dos visitantes também foram criados dois grupos para 

verificar qual se demonstrou mais engajado nas mídias digitais virtuais. Os dados estão 

demonstrados na Tabela 46. 

 

Tabela 46 - Agrupamento entre os grupos - Engajamento 

GRUPOS FEMININO MASCULINO Descrição 

Grupo 1 

Pouco 

engajados 

37,40% 44,45% 

Informação 1,44 Muito Baixo 

Experiência 1,52 Muito Baixo 

Status 1,46 Muito Baixo 

Amizade 1,04 Muito Baixo 

Novidade 1,32 Muito Baixo 

Grupo 2 

Engajados 
62,60% 55,55% 

Informação 2,76 Baixo 

Experiência 2,97 Baixo/Médio 

Status 2,90 Baixo/Médio 

Amizade 2,31 Baixo 

Novidade 2,86 Baixo 

TOTAL 100% 100%   

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Percebe-se que em ambos os grupos o nível de engajamento foi considerado muito 

baixo, baixo e muito próximo de médio. No primeiro grupo gerado, chamado de Pouco 

Engajados, teve predominância masculina e todas as dimensões demonstraram valores Muito 

Baixos: Informação (1,44), Experiência (1,52), Status (1,46), Amizade (1,04) e Novidade 

(1,32). Percebe-se que as pessoas deste grupo se demonstraram mais propensas ao 

engajamento online quando se trata de suas experiências e de seus amigos no Festival. 

Já no Grupo 2, dos Engajados, teve predominância feminina, as pessoas demonstraram 

um grau um pouco maior de engajamento quando comparados com o Grupo 1, três dimensões 

obtiveram índices baixos: Informação (2,76), Amizade (2,31) e Novidade (2,86). Já as 

dimensões Experiência (2,97) e Status (2,90) alcançaram índices próximos dos médios, 

demonstrando que este grupo está mais propenso a compartilhar suas experiências online 

quando se trata das suas experiências e de seus amigos, além de postar imagens e vídeos seus 

e de amigos no Festival. 
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A partir desses agrupamentos é possível afirmar que o Grupo dos Poucos Engajados, 

com maioria masculina, tem menos propensão a compartilhar suas experiências online do que 

o Grupo dos Engajados, cuja predominância é feminina. 

 

4.3.6 Modelagem de Equação Estrutural 

 

A verificação da relação entre as escalas foi feita por meio da Modelagem de Equações 

Estruturais (MEE). Essa técnica, de acordo com Hair Jr et al. (2009), combina os aspectos da 

Análise Fatorial e a Regressão Linear, com o intuito de verificar estatisticamente as possíveis 

relações entre os construtos.  

A modelagem permite aos pesquisadores responderem questionamentos de uma forma 

sistemática e abrangente, pois – por meio da sua aplicação –, é possível modelar, ao mesmo 

tempo, diversas dimensões e construtos, que podem ser dependentes ou independentes 

(GEFEN; STRAUB; BORDREAU, 2000). Nesse sentido, Ullman (2006, p. 38) destaca sua 

importância, “quando o fenômeno de interesse é complexo e multidimensional, a MEE é a 

única técnica que permite o teste completo e simultâneo de todas as relações”.  

Gefen, Straub e Bordreau (2000) ainda justificam que sua aplicação representa a 

identificação de uma série de relações hipotéticas de causa-efeito entre as variáveis estudadas, 

ou seja, os relacionamentos dessa composição estatística são descritos pela magnitude do 

efeito – direta ou indiretamente – para as variáveis e dimensões de análise. Byrne (2009) 

relata que a Modelagem de Equação Estrutural é uma metodologia estatística que possui uma 

abordagem de confirmação para a análise de uma teoria estrutural, sobre algum fenômeno. 

Usualmente, essa teoria representa um modelo causal, a partir do qual os processos podem 

gerar observações múltiplas de uma ou mais situações.  

Vale apontar que, em cada situação da modelagem dessas estruturas, existem códigos 

para representar ou identificar esquematicamente as relações entre as variáveis. Esses códigos 

são demonstrados por formas geométricas. Setas indicam qual o tipo de relação entre as 

variáveis do estudo, ou seja, se for unidirecional indica uma relação única entre as variáveis. 

Caso seja bidirecional, representa uma relação mútua e recíproca entre as dimensões do 

estudo (BYRNE, 2009). Círculos e quadrados também possuem leituras diferentes. Esses 

códigos são expostos no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Legenda de formas da Modelagem de Equação Estrutural 
 

Identificam variáveis observadas 

 

Identificam variáveis latentes 

 

Erro residual na predição de um fator não 

observado 
 

Relação única entre as variáveis e/ou dimensões 

 

Relação mútua entre as variáveis e/ou dimensões 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Como exposto, cada imagem possui uma representação dentro do modelo da Equação 

Estrutural. Variáveis observadas são indicativos indiretos de variáveis latentes, ou seja, dos 

construtos ou fatores. As variáveis latentes, não são diretamente mensuráveis, podendo ser 

estimadas diretamente pelas variáveis observadas. Já os erros residuais na predição de um 

fator (identificados pelo círculo e flecha) são considerados, de acordo com Hair Jr et. al. 

(2009), pois como são improváveis os perfeitos ajustamentos dentro do modelo proposto, 

considera-se a existência de tais erros. 

Para esse estudo optou-se por adotar a estratégia denominada desenvolvimento de 

modelos. Esse é um modelo proposto que deve ser testado e melhorado por meio de seguidas 

modificações, com o intuito da melhor adequação, para evitar vieses e erros diversos (HAIR 

JR et. al., 2009). Nesse sentido, os autores ainda destacam que se deve empregar essa 

modelagem não apenas para testar o modelo empiricamente, mas também para fornecer 

subsídios às melhorias e adequações das estruturas. Assumiu-se para a estrutura analisada: a 

satisfação influencia no engajamento dos participantes. Sendo assim, Figura 4 representa essa 

informação: 
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Figura 4 - Modelo desenvolvido: Relações entre os construtos 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2018). 

 

A partir da criação do modelo a ser testado na Modelagem de Equações Estruturais, o 

modelo foi rodado e testado por meio do software Smart PLS 3. Por se tratar de um modelo 

nunca testado anteriormente, optou-se por mantê-lo em sua totalidade, ou seja, não foram 

retiradas quaisquer variáveis que de alguma maneira pudessem estar prejudicando o modelo 

com seu baixo impacto. Para montar o modelo, utilizou-se apenas as variáveis que fazem 

parte do construto proposto por Moretti et al. (2016), ou seja, a dimensão Festival foi deixada 

de fora por englobar variáveis que não fazem parte do estudo original. 

Após a rodagem da MEE têm-se o R2 no valor de 0,558 e o R ajustado 0,557, que são 

aceitáveis para os estudos quantitativos. A avaliação do modelo de mensuração mostrou-se 

consistente de acordo com os valores de R² e f² que estão expostos na Tabela 47. 

 

Tabela 47 - Testes de confiabilidade, Confiabilidade Composta, R² e f² 

Dimensões Alpha RHO F² Variância Média Extraída R² 

Satisfação 0.884 0.897 0.903 0.376 1,000 

Segurança 0.545 0.548 0.766 0.522 - 

Empatia 0.871 0.871 0.921 0.795 - 

Confiabilidade 0.659 0.668 0.815 0.595 - 

Atendimento 0.783 0.786 0.874 0.699 - 

Tangibilidade 0.617 0.622 0.775 0.463 - 

Engajamento 0.967 0.968 0.970 0.560 1,000 

Curtir 0.901 0.903 0.927 0.719 0,029 

Comentar 0.882 0.883 0.913 0.679 0,558 

Compartilhar 0.895 0.896 0.923 0.705 - 

Acompanhar 0.901 0.902 0.927 0.719 - 

Defender 0.932 0.932 0.948 0.786 - 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Para o Coeficiente de determinação de Pearson (R²), consideram-se os seguintes 

percentuais, 2% pequeno, 13% médio e 25% grande e o Indicador de tamanho do efeito (f²) 

considera os valores de 0,02 para pequeno, 0,15 para médio e 0,35 para grande (HAIR et.al, 

2010). Os escores encontrados nesse estudo se demonstraram positivos para a execução e a 

Modelagem de Equação Estrutural é apresentada, conforme a Figura 5 a seguir.
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Figura 5 - Modelagem de Equações Estruturais 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Como percebido na Figura 5 e na Tabela 47, que apresenta a fidedignidade do modelo 

(F²), pode-se perceber que o construto de Satisfação possui impacto negativo e nulo no 

Engajamento (Ӷ-0,000) dos visitantes, ou seja, a Satisfação não possui nenhum impacto no 

construto de Engajamento, refutando o modelo proposto inicialmente para o estudo. 

O nível de Satisfação do consumidor em relação ao evento é mais bem representado 

pela apresentação e cordialidade dos atendentes do evento (Empatia = Ӷ0,318) e pelo 

atendimento (Ӷ0,302) do festival. A dimensão que possui menos impacto na Satisfação é a de 

Segurança (Ӷ0,180). 

Já o construto de Engajamento é mais bem representado pela ação Defender (Ӷ0,244), 

Comentar (Ӷ0,226), Acompanhar (Ӷ0,225) e Compartilhar (Ӷ0,224). A ação que possui menor 

impacto no Engajamento é a ação Curtir (Ӷ0,169).  

É possível perceber ainda que o Atendimento possui impacto (Ӷ0,169) na ação Curtir, 

ou seja, quanto melhor o atendimento que o visitante recebe no evento, maior a probabilidade 

de este curtir informações sobre o Festival Brasileiro da Cerveja nas mídias sociais. A ação 

Curtir possui impacto (Ӷ0,747) na ação Comentar, por meio destes dados afirma-se que 

quando alguém curte as informações sobre o Festival nas mídias digitais, normalmente ela 

também comenta. 

Por meio dos dados apresentados na Modelagem de Equações Estruturais, verificou-se 

que o nível de satisfação do consumidor em relação ao Festival Brasileiro da Cerveja é mais 

bem representado pelo atendimento no festival. A sensação de segurança não influencia na 

satisfação do evento. A ação que mais representa o engajamento é a ação defender. 

 

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para apresentar de forma mais clara a discussão dos resultados, optou-se por separar as 

duas temáticas neste subcapítulo, então o item 4.4.1 foi destinado as discussões referentes às 

temáticas que envolvem o engajamento e o item 4.4.2 a satisfação. 

 

4.4.1 Redes sociais, mídias sociais e Engajamento 

 

Torna-se importante para os festivais marcar presença nas mídias digitais e, por meio 

delas, além de manter contato e interagir com seus “fãs”, buscar meios de como atrair novos 

visitantes para as próximas edições do evento, visto que em 2011 mais de 50% dos usuários 
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de redes sociais seguiam marcas em mídias sociais (VAN BELLEGHEM et al, 2011). Assim, 

as empresas estão investindo cada vez mais nesta alternativa de mídia, para promover 

relacionamentos e interagir com consumidores (WILLIAMSON, 2011). É importante destacar 

que autores afirmam que os festivais podem ser tratados como marca (MOSSBERG; GETZ, 

2006). 

A literatura sobre o uso das mídias sociais pelos organizadores do festival é bastante 

limitada, mas um estudo de 2011 descobriu que, para organizações de marketing de destino 

(DMOs) em geral, as ferramentas de mídia social mais influentes foram o Facebook (64%), o 

Twitter (26%) TripAdvisor (4%), YouTube (3%) e Foursquare (1%) (SPARKLOFT MEDIA, 

2011). Como se pode notar com os resultados desta pesquisa, o Facebook e o Twitter estão 

entre as redes sociais mais utilizadas pelos respondentes, isso demonstra o quanto os 

organizadores podem explorar o público que faz parte destas redes. Mesmo o Foursquare, 

atualmente chamado de Swarm, também apareceu nas respostas dos entrevistados. Esses 

dados também vão ao encontro ao perfil traçado pelo SEBRAE (2017), cuja pesquisa buscou 

verificar as boas práticas do marketing digital no turismo e, de acordo com os dados 

encontrados, as redes sociais que têm maior alcance entre os brasileiros são: Facebook, 

Instagram, Youtube e Twitter. 

No estudo de Choe, Kim e Fesenmaier (2017), os autores buscaram descobrir 

informações sobre o uso das mídias sociais antes, durante e depois das viagens dos 

respondentes. Eles foram abordados de forma online, por meio de agências de turismo dos 

EUA. Os autores descobriram que os respondentes utilizam seis tipos de mídias sociais por 

estágio de viagem: 10,9% dos viajantes usaram avaliações de viagens (TripAdvisor ou Yelp) 

para postar comentários sobre seus planos de viagem antes de sua viagem. As redes sociais 

(Facebook, Myspace, Foursquare e Pinterest) são as mais populares em todas as etapas da 

experiência de viagem. Além disso, o uso de redes sociais, revisões de viagens e sites de 

compartilhamento de fotos ou vídeos diferem ligeiramente na fase de viagem.  

Durante a viagem, o uso de redes sociais e o compartilhamento de fotos/vídeos 

aumentam muito mais do que outros tipos, enquanto o uso de sites de revisões de viagem cai 

para metade do período anterior. Após a viagem, o uso de redes sociais é o mais proeminente 

em relação ao primeiro estágio (antes da viagem). Compartilhamento de foto/vídeo e blogs 

pessoais também foram usados com mais frequência do que nas duas etapas anteriores. O uso 

de revisões de viagem após a viagem é consistente com o da viagem anterior, mas 

substancialmente maior do que durante a viagem. Por fim, aproximadamente 20% dos 
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viajantes usam mídias sociais antes da viagem, 25% dos viajantes usam mídias sociais durante 

a viagem e um terço (32%) dos viajantes usam pelo menos um tipo de mídia social virtual 

para suas viagens (CHOE; KIM; FESENMAIER, 2017). Os dados encontrados pelos autores 

podem justificar o fato de o nível de engajamento dos visitantes do Festival não ter sido tão 

alto, talvez, se os mesmos tivessem sido entrevistados pós-evento, o índice poderia ter sido 

maior, principalmente entre os turistas. 

A mídia social muda a forma como os viajantes vêem e experimentam sua viagem, no 

estudo de Kim e Fesenmaier (2017), os autores propõe um quadro que descreve as relações 

entre as mídias sociais e a experiência do turismo. Com base nessa estrutura, examinam o 

impacto das mídias sociais quando os viajantes compartilham suas emoções e percepções 

após a viagem. Os resultados do estudo confirmam que compartilhar experiências positivas 

pós-viagem aumenta o efeito positivo dos viajantes, ao mesmo tempo em que diminui o efeito 

negativo e, portanto, leva a avaliações globais mais positivas. Além disso, observaram que 

compartilhar experiências de viagem insatisfatórias através da mídia social ajuda a reduzir as 

percepções negativas da viagem, o que, por sua vez, aumenta as avaliações posteriores à 

viagem. 

Os dados encontrados nesta pesquisa referentes ao engajamento online dos visitantes do 

evento são de suma importância para a área, principalmente por não existirem muitos estudos 

que envolvam o engajamento online com os festivais. Zailskaite-Jakste e Kuvykaite (2012) 

afirmam que o engajamento do consumidor nas mídias sociais está se tornando um tópico 

especialmente relevante, já que as mídias sociais oferecem às empresas muitas oportunidades 

de se tornarem mais notáveis e interagirem com os consumidores. A mídia social virtual ajuda 

a garantir a interatividade, ou seja, oferece uma oportunidade para manter conversas entre os 

consumidores e engajá-los no desenvolvimento de conteúdo e brand equity, aumentando a 

conscientização da marca e reforçando associações de marcas positivas e construindo a 

lealdade do consumidor à marca. 

Por meio dos dados é possível perceber sobre quais assuntos os visitantes estão mais 

propensos a interagir nas mídias sociais e, ainda, perceber quais ações que envolvem o 

engajamento são mais utilizadas por eles. Os autores que criaram as cinco ações do 

engajamento reforçam a importância de se entender como as empresas podem promover o 

engajamento do consumidor e aprimorar a marca. As empresas devem observar e conhecer 

seus consumidores para se preparar adequadamente para a interação com os consumidores, 

pois os consumidores ficarão engajados quando forem motivados criativamente pela marca a 
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se envolverem, serem incentivados por outros consumidores ou receberem certos benefícios 

para a comunicação ativa nas plataformas de opinião dos consumidores. As ações de 

engajamento do consumidor nas mídias sociais devem estar associadas a estágios de 

envolvimento do consumidor nas mídias sociais (assistir, compartilhar, comentar, produzir, 

defender) (ZAILSKAITE-JAKSTE; KUVYKAITE, 2012). 

As autoras Zucco e Kessler (2013) fizeram um monitoramento das redes sociais em 

2012 para verificar se as mensagens postadas nas redes sociais sobre a Oktoberfest Blumenau 

eram positivas ou negativas. Os achados mostraram que as redes sociais mais utilizadas pelos 

usuários para fazer seus comentários online (tanto positivos, quanto neutros e negativos) 

foram Facebook e Twitter, ficando a Blogosfera em segundo lugar. As autoras ressaltam os 

bons resultados atingidos pelo evento em relação ao índice de comentários nas mídias sociais, 

apontando para a utilização desse meio como decisão estratégica correta a ser adotada como 

complemento das campanhas de divulgação do evento. O baixo índice de ocorrências 

negativas também comprovou a boa posição da marca perante os usuários. Os resultados 

encontrados no estudo demonstram a importância de se verificar o engajamento online dos 

visitantes, pois nem sempre quando o frequentador do evento posta alguma coisa nas redes 

sociais, significa que fez um comentário positivo sobre o evento, por isso esses 

monitoramentos são necessários. 

 

4.4.2 Satisfação em festivais 

 

Os achados encontrados na pesquisa realizada no Festival Brasileiro da Cerveja vão ao 

encontro aos resultados encontrados por Moretti et al. (2016) na pesquisa aplicada nas 

Oktoberfest de Blumenau e Munique. Os dados se mostraram muito parecidos em todas as 

dimensões do estudo. Em relação à Modelagem de Equações estruturais, no estudo dos 

autores as variáveis que envolvem a dimensão Empatia também foram as que obtiveram os 

melhores coeficientes (quando analisado a amostra referente à Blumenau), em contra partida 

às variáveis “Vendas de ingressos e tickets”, “Shows e atrações musicais” e “opções de 

refeições e lanches” apresentaram coeficientes baixos no estudo dos autores, enquanto os 

índices do Festival Brasileiro da Cerveja se mantiveram altos para essas afirmações. 

Conforme dados encontrados pela Regressão Logística, que verificaram quais variáveis 

do engajamento melhor representa a satisfação dos visitantes, percebeu-se que a Experiência e 

a Amizade são as dimensões principais para deixar os visitantes satisfeitos. Avaliar a 
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satisfação do visitante de evento é importante, pois segundo pesquisa realizada pelo SEBRAE 

(2018), a imagem da cidade sede do evento permaneceu positiva ou chegou a melhorar para 

78,8% dos participantes após a viagem, 81,7% pretendem voltar à cidade do evento, sendo 

que destes, 82,6% querem retornar a lazer. Ou seja, manter uma avaliação positiva do evento 

pode fazer com que o turista retorne não somente para o evento, mas também procure visitar a 

cidade-sede em outras oportunidades fora do calendário de eventos da cidade. 

No estudo de Moretti, Zucco e Pozo (2016), cujo objetivo era identificar as motivações 

dos visitantes em participar das Oktoberfest (de Blumenau e Munique), nos achados 

encontrados pelos autores, no construto Socialização, a maioria dos visitantes de ambas as 

amostras considerou que estar na companhia de alguém é mais divertido do que estar sozinho 

e algumas pessoas (mais do que a metade de ambas as amostras) manifestaram não gostar de 

ir a festas como essas, sozinhos. Os achados pelos autores podem justificar a porcentagem 

baixa de pessoas que estavam no Festival Brasileiro da Cerveja sozinhas, e a alta porcentagem 

que foi com casal ou em grupos de amigos e/ou familiares. 

O estudo de Yürük, Akyol e Şimşek (2017), cujo objetivo era examinar os impactos 

sociais dos eventos na satisfação dos participantes e se a lealdade é resultado dessa satisfação,  

mostraram um efeito direto nas preocupações com a qualidade de vida e no atendimento ao 

evento. Notou-se também que a satisfação possui efeito direto na lealdade. Criar a 

necessidade, motivação para participar do evento e ter um maior nível de satisfação deve ser o 

objetivo dos organizadores. Isso resultará em um aumento da visitação ao festival, criando 

assim maiores receitas. Com base nesses achados, fica claro que se os respondentes 

participarem de eventos terão maior probabilidade de serem satisfeitos, e os clientes 

satisfeitos têm maior probabilidade de comparecer novamente e se tornarem clientes fiéis. 

Os autores Zucco, Magalhães e Moretti (2010) avaliaram a satisfação dos visitantes da 

Oktoberfest Blumenau, o estudo fez uma comparação temporal de três edições (2006, 2007 e 

2008), os dados encontrados pelos autores na Oktoberfest se mostraram muito parecidos com 

os encontrados nesta pesquisa. As variáveis e dimensões que obtiveram os maiores índices de 

satisfação em relação ao Festival Brasileiro da Cerveja (Segurança e Organização e limpeza) 

também obtiveram ótimos índices na pesquisa dos autores. O mesmo se deu com as opções de 

cervejas e atendimento. Em relação às variáveis que obtiveram índices preocupantes, os 

resultados foram os mesmos encontrados pelos autores em relação à: estacionamentos e 

preços. Essas informações tornam-se interessantes pelo fato de serem dois eventos diferentes, 
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porém que acontecem na mesma cidade e local, mas com públicos relativamente diferentes, e 

quando se trata de satisfação, ambos os resultados se mostraram parecidos. 

A qualidade percebida em serviços de festivais também foi pesquisada pelos autores 

Zucco, Moretti e Camargo (2014), o estudo foi realizado na Oktoberfest de Blumenau e 

Munique. Em seus achados, a variável referente às opções de cervejas (na dimensão 

Tangibilidade) também foi a mais bem avaliada da dimensão, bem como os dados 

encontrados com a pesquisa aplicada no Festival Brasileiro da Cerveja. Os dados da 

Oktoberfest Blumenau se mostraram muito parecidos com os do Festival da Cerveja em todas 

as dimensões avaliadas nas pesquisas. 
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5 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 

 

Este capítulo é dividido em duas partes. Na primeira, apresentam-se as principais 

conclusões do estudo. Em seguida, levantam-se as limitações e sugerem-se temas para novas 

pesquisas. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Este estudo teve como objetivo analisar qual a influência da satisfação com o evento no 

nível de engajamento online dos visitantes nas mídias sociais. Para responder ao objetivo 

geral e aos específicos, realizou-se um levantamento survey com questionário, aplicado com 

os visitantes do Festival Brasileiro da Cerveja, durante o mês de março. Foram coletados 497 

questionários válidos na pesquisa.  

A amostra foi composta em sua maioria por mulheres, com idade entre 31 a 40 anos. 

Com grau de escolaridade avançado, sendo em sua maioria pessoas com Pós-Graduação 

completa e ensino superior completo. A ocupação profissional que teve maior representação 

foram os Assalariados, com renda familiar de R$2811,00 até R$5.622,00. E a região de 

residência com maior destaque foram pessoas da Região Sul.  

Em relação ao uso de redes sociais, quase todas as pessoas entrevistadas utilizam algum 

tipo de rede social, e utilizam todos os dias, mais de uma vez ao dia. As redes mais utilizadas 

são Whatsapp, Facebook, Instagram, Google+, Twitter e Snapchat. 

A maioria dos entrevistados estava pela primeira vez no evento, acompanhados do casal 

e ficaram sabendo sobre o Festival por meio das redes sociais. 

No geral a Satisfação dos visitantes foi boa, com médias que acima de 5,25 em uma 

escala de 1 a 7. A dimensão que mais agradou os visitantes foi a Empatia, que envolve a 

cordialidade e atendimento dos atendentes do evento, e a menor foi a de Segurança, que 

envolve a segurança da festa (maior média entre as variáveis), venda de ingressos e 

estacionamentos. Com o cruzamento de dados percebeu-se que, no geral, a opinião de homens 

e mulheres se mostrou parecida em quase todas as variáveis, apenas na variável Estrutura de 

apoio aos turistas as opiniões foram diferentes (homens mais satisfeitos que mulheres). 

Em relação ao engajamento, percebeu-se que os visitantes possuem um nível mediano 

de engajamento nas mídias digitais, com médias que veriaram de 1,79 a 2,37 (em uma escala 

de 1 a 4). A ação que os respondentes mais utilizam é Curtir, para todas as dimensões 
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estudadas. Foi possível perceber que homens e mulheres têm hábitos diferentes quando o 

assunto é se engajar online. Com o cruzamento de dados foi possível verificar que a 

quantidade de vezes que o visitante esteve no evento não influencia muito no fato de ele ser 

mais ou menos engajado. 

Por meio da Correlação de Pearson, foi possível verificar se há correlações entre as 

dimensões estudadas. As dimensões que tiveram maior correlação entre si foram de Empatia e 

Atendimento, com uma correlação moderada. Enquanto as dimensões Tangibilidade e 

Segurança obtiveram as menores correlações. As correlações de Engajamento se 

demonstraram mais altas do que as de Satisfação, sendo que todas as correlações foram 

moderadas e altas, sendo as mais fortes entre Informação e Experiência enquanto as mais 

fracas (porém com níveis moderados): Amizade e Experiência.  

As correlações de Spearman (para ambos os construtos) com as variáveis 

sociodemográficas dos pesquisados foram leves, quase imperceptíveis, demonstrando que não 

houve correlação significativa nessa pesquisa. 

A partir dos dados apresentados com a Regressão Linear, afirma-se que a dimensão do 

Engajamento que possuir maior associação com a Satisfação é Informação, e a que possui 

menor associação é a dimensão Status. Quando avaliado apenas os construtos, estes possuem 

um grau de associação e dependência maior do que quando verificadas as dimensões 

separadamente. 

Por meio da Regressão Logística percebeu-se que as dimensões que melhor representam 

a Satisfação são Experiência e Amizade, indicando que quanto mais satisfeitos com o evento, 

maior a probabilidade de se engajarem online quando se trata das suas experiências e de seus 

amigos, e para encontrar e conhecer pessoas no evento. 

A análise de Cluster fez dois agrupamentos, sendo um para Satisfação e outro para 

Engajamento, e cada um deles com dois grupos. O Grupo 1 com predominância de pessoas do 

gênero feminino se demonstrou mais satisfeita do que o Grupo 2 com predominância 

masculina. O mesmo ocorreu com os agrupamentos do construto de engajamento, cujo Grupo 

1 com predominância masculina se demonstrou menos engajado do que o Grupo 2 com 

predominâcia feminina. 

Por fim, por meio da Modelagem de Equações Estruturais, verificou-se que a Satisfação 

não possui nenhum impacto no construto de Engajamento. O nível de Satisfação do 

consumidor em relação ao evento é mais bem representado pela dimensão Empatia. Já o 

construto de Engajamento é mais bem representado pela ação Defender. E percebeu-se que 
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quanto melhor o atendimento que o visitante recebe no evento, maior a probabilidade de este 

curtir informações sobre o Festival Brasileiro da Cerveja nas mídias sociais e que quando 

alguém curte as informações sobre o Festival nas mídias digitais, normalmente ela também 

comenta. 

Quase todos os resultados encontrados foram de encontro aos achados pelos autores 

Moretti et al., (2016), no estudo que foi utilizado como base para o instrumento de coleta de 

dados, na parte destinada a satisfação dos visitantes. Também foi possível verificar que, 

apesar de os estudos dos autores Zailskaite-Jakste e Kuvykaite (2012) e Hollebeek, Juric e 

Tang (2017) serem empíricos, a presente pesquisa encontrou bons índices estatísticos que 

validaram a utilização dessas teorias em formato quantitativo. 

O Quadro 8 apresenta a síntese dos objetivos propostos para a presente pesquisa, bem 

como os resultados alcançados. 

 

Quadro 8 - Objetivos do trabalho e resultados alcançados 

Objetivo Geral Resultados 

Analisar qual a influência da 

satisfação com o evento no nível de 

engajamento online dos visitantes 

nas mídias sociais virtuais. 

Verificou-se que a Satisfação não possui nenhuma influência 

no engajamento online dos visitantes.  

Objetivos Específicos Resultados 

Verificar o grau de satisfação e do 

engajamento online dos visitantes do 

Festival Brasileiro da Cerveja 

Percebeu-se que o nível de satisfação dos visitantes do Festival 

Brasileiro da Cerveja é moderado e alto, com o escore das 

médias que variam entre 5,27 a 6,01 em uma escala de 1 a 7. O 

nível de engajamento dos visitantes também se demonstrou 

moderado, com médias que variam de 1,79 a 2,37 em uma 

escala de 1 a 4. 

Identificar os diferentes 

comportamentos da característica da 

amostra apontando o seu grau de 

correlação de tais perfis com a 

satisfação e o engajamento online 

Por meio da Correlação de Spearman percebeu-se que as 

correlações foram leves quase imperceptíveis para ambos os 

construtos, mas, apesar de baixos, as melhores correlações 

foram encontradas quando correlacionadas com a região de 

residência. Por meio da análise de Cluster, criou-se dois grupos 

para verificar os níveis de satisfação, o Grupo 1 com 

predominância de pessoas do gênero masculino se demonstrou 

menos satisfeita do que o Grupo 2 com predominância 

feminina. O mesmo ocorreu com os agrupamentos do construto 

de engajamento, cujo Grupo 1 com predominância masculina 

se demonstrou menos engajado do que o grupo 2 com 

predominâcia feminina. 

Apontar o grau de influência dos 

construtos e das dimensões de 

satisfação em relação ao 

engajamento online dos visitantes do 

Festival Brasileiro da Cerveja 

Verificou-se, por meio da MEE que a Satisfação não possui 

nenhum impacto no construto de Engajamento. O nível de 

Satisfação do consumidor em relação ao evento é mais bem 

representado pela dimensão Empatia. Já o construto de 

Engajamento é mais bem representado pela ação Defender. E 

percebeu-se que quanto melhor o atendimento que o visitante 

recebe no evento, maior a probabilidade de este curtir 
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informações sobre o Festival Brasileiro da Cerveja nas mídias 

sociais e que quando alguém curte as informações sobre o 

Festival nas mídias digitais, normalmente ela também comenta. 

Retratar quais das dimensões do 

engajamento melhor representam a 

satisfação dos consumidores 

Por meio da Regressão Logística afirma-se que as dimensões 

do engajamento que melhor representam a satisfação dos 

visitantes são Experiência e Amizade. Ou seja, os entrevistados 

indicaram que, quanto mais satisfeitos com o evento, maior a 

probabilidade de se engajarem online quando se trata das suas 

experiências e de seus amigos, e para encontrar e conhecer 

pessoas no evento. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A partir dos dados apresentados no Quadro 8, verifica-se que os objetivos propostos 

para o trabalho foram alcançados. 

 

5.2 Limitações e Sugestões para Futuros Estudos 

 

Essa pesquisa, que se propôs a compreender a satisfação do Festival Brasileiro da 

Cerveja e o seu engajamento nas redes sociais, é de extrema relevância, tanto para as 

produções científicas, quanto para a práxis das organizações que administram tais eventos e 

festivais. Entretanto, como qualquer estudo científico, algumas limitações são descritas e 

precisam ser explicitadas nesse momento, como por exemplo:  

i) As pesquisas aconteceram dentro do Festival e sabe-se que para medir a 

satisfação de um acontecimento é necessário que os dados sejam coletados dentro do 

estabelecimento, pois as reações humanas podem ser medidas no momento do consumo do 

produto ou serviço. Em relação ao tipo de Festival, algumas dificuldades foram encontradas, 

como por exemplo:  

a) Abranger todo o festival e fazer com que as pessoas não fossem entrevistadas 

duas vezes. Embora a pesquisadora tenha realizado um processo inicial estratégico de coleta 

de dados, a distribuição das pessoas e os horários de coleta podem ter impactado com a 

percepção da qualidade. 

b) Diferentes atividades que compõem o Evento. O Festival Brasileiro da Cerveja 

possui uma programação muito específica e, partes delas, não são abertas ao grande público 

(Feira da Cerveja). Especificamente nesses acontecimentos fechados, não houve abordagem 

de pesquisa por possuir baixa adesão da população. 
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ii) Não limitar uma amostra ou por se tratar de uma pesquisa com amostra 

aleatória também pode impactar diretamente nos resultados desse estudo. Entende-se nesse 

momento que, por se tratar de um Festival que foi objeto de um estudo, seria mais significante 

trabalhar com uma amostra por cotas de gênero e idade dos entrevistados, com base nas 

pesquisas dos festivais anteriores. Devido o curto tempo de coleta dos dados, se tornou 

impossível realizar uma pesquisa probabilística. 

iii) Tratar e medir a satisfação de consumo e o engajamento nas redes sociais a 

partir do emprego de uma escala Likert. Sabe-se que as escalas utilizadas por esse estudo são 

validadas e possuem escores aceitáveis de significância estatística. Entretanto, esse tipo de 

avaliação também poderia ocorrer de forma qualitativa. Alguns resultados, como a satisfação 

e a qualidade percebida, poderiam ser encontrados a partir do emprego de grupos focais ou 

entrevistas individuais, antes do festival (para medir as suas expectativas) e após frequentar o 

festival (a fim de medir o cumprimento de tais expectativas). 

Para futuros estudos, sugere-se aplicar os mesmos construtos utilizados por essa 

pesquisa, em outras cidades (e festivais) do Brasil. Essas percepções de satisfação, além de 

individuais, podem ser extremamente diferentes devido à realidade regional da qual a 

população está inserida. A avaliação das redes sociais utilizadas pelo Festival também poderia 

trazer resultados interessantes, bem como uma análise de campanha e das mídias utilizadas, 

frente à percepção dos consumidores do Festival.  

Além dessas oportunidades listadas, é extremamente importante compreender a 

satisfação e a qualidade percebida em diferentes grupos de comportamento, como por 

exemplo: as gerações (que são divididas pelos anos de nascimento); as diferenças entre os 

gêneros e, até mesmo, as classes sociais e o tipo de formação escolar. Algumas pesquisas têm 

apontado diferentes comportamentos nessas variáveis listadas e podem gerar resultados 

importantes, tanto para as produções científicas, quanto para as práticas organizacionais. 
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do Turismo. Disponível em: <http://www.revistaeventos.com.br/Feiras/Mark-Frary-discuti-a- 

importancia-das-midias-sociais-dentro-da-Industria-do-Turismo>. Acesso em: 19 jul. 2016.  

LINDEN, Ricardo. Técnicas de agrupamento. Revista de Sistemas de Informação da 

FSMA, v. 4, p. 18-36, 2009. 

LU, Tracy Ying; CAI, Liping A. An analysis of image and loyalty in convention and 

exhibition tourism in China. Event Management, v. 15, n. 1, p. 37-48, 2011. 

LUO, Qiuju; ZHONG, Dixi. Using social network analysis to explain communication 

characteristics of travel-related electronic word-of-mouth on social networking sites. Tourism 

Management, v. 46, p. 274-282, 2015. 

LYCK, L. Festival management in times of recession. In: LYCK, L.; LONG, P.; GRIGE, A. 

X. Tourism, Festivals and Culture Events in Times of Crisis. Dinamarca: Frederiksberg 

bogtrykkeri, 2012. 

MA, Will WK; CHAN, Albert. Knowledge sharing and social media: Altruism, perceived 

online attachment motivation, and perceived online relationship commitment. Computers in 

Human Behavior, v. 39, p. 51-58, 2014. 

http://www.revistaeventos.com.br/Feiras/Mark-Frary-discuti-a-%20importancia-das-midias-sociais-dentro-da-Industria-do-Turismo
http://www.revistaeventos.com.br/Feiras/Mark-Frary-discuti-a-%20importancia-das-midias-sociais-dentro-da-Industria-do-Turismo


134 

 

MAENG, Hae Yeong; JANG, Hyeong Yu; LI, Jinxi Michelle. A critical review of the 

motivational factors for festival attendance based on meta-analysis. Tourism Management 

Perspectives, v. 17, p. 16-25, 2016. 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Bookman 

Editora, 2012. 

MARUJO, N. Turismo e eventos culturais: A festa do fim-de-ano na ilha da Madeira e as 

experiências dos turistas. Investigaciones Turísticas, v. 7, p. 71-86, 2014. 

MASON, Michela C.; PAGGIARO, Adriano. Investigating the role of festivalscape in 

culinary tourism: The case of food and wine events. Tourism management, v. 33, n. 6, p. 

1329-1336, 2012. 

MCCARTHY, Jeff et al. Managing brand presence through social media: the case of UK 

football clubs. Internet Research, v. 24, n. 2, p. 181-204, 2014. 

MCDOWALL, Siriporn. A comparison between Thai residents and non-residents in their 

motivations, performance evaluations, and overall satisfaction with a domestic 

festival. Journal of Vacation Marketing, v. 16, n. 3, p. 217-233, 2010. 

MINISTÉRIO DO TURISMO BRASIL. Segmentação do Turismo: Marcos Conceituais. 

Brasília: Ministério do Turismo, 2006. 

MINISTÉRIO DO TURISMO. Blumenau ganha novas placas de sinalização turística. 

Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/6396-

blumenau-ganha-novas-placas-sinaliza%C3%A7%C3%A3o-tur%C3%ADstica.html>. Acesso 

em: 12 dez. 2017. 

MINISTÉRIO DO TURISMO. Oktoberfest: Blumenau celebra a maior festa alemã do 

Brasil!. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-

not%C3%ADcias/7151-oktoberfest-blumenau-celebra-a-maior-festa-alem%C3%A3-do-

brasil.html>. Acesso em: 12 dez. 2017. 

MOLLEN, Anne; WILSON, Hugh. Engagement, telepresence and interactivity in online 

consumer experience: Reconciling scholastic and managerial perspectives. Journal of 

business research, v. 63, n. 9, p. 919-925, 2010. 

MORAIS, Marizangela Gomes. Análise do Relacionamento da Cadeia de Suprimentos do 

Setor de Serviços de Eventos em Goiânia-GO/Relationship Analysis of Supply Chain 

Services Industry Event in Goiania-GO/Análisis de la relación de la cadena de suministro de 

eventos de la industria en Goiania-GO. Revista Turismo em Análise, v. 24, n. 2, p. 374, 

2013. 

MORETTI, Sérgio Luiz do Amaral et al. Hospitalidade em festivais: avaliação comparada das 

Oktoberfest de Munique (RFA) e Blumenau (SC/Brasil). Pasos, v. 14, n. 1, p. 213, 2016. 

MORETTI, Sérgio Luiz do Amaral; ZUCCO, Fabricia Durieux; POZO, Hamilton. 

Motivações para visitar a Oktoberfest de Blumenau (BR) e Munique (RFA): uma análise 

comparativa utilizando a técnica Partial Least Squares. Revista Brasileira de Pesquisa em 

Turismo, v. 10, n. 2, p. 374-393, 2016. 

SANTOS, T. Dos; MORETTI, SL do A.; KNIHS, J. Perceived quality in events: an 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/6396-blumenau-ganha-novas-placas-sinaliza%C3%A7%C3%A3o-tur%C3%ADstica.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/6396-blumenau-ganha-novas-placas-sinaliza%C3%A7%C3%A3o-tur%C3%ADstica.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7151-oktoberfest-blumenau-celebra-a-maior-festa-alem%C3%A3-do-brasil.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7151-oktoberfest-blumenau-celebra-a-maior-festa-alem%C3%A3-do-brasil.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7151-oktoberfest-blumenau-celebra-a-maior-festa-alem%C3%A3-do-brasil.html


135 

 

evaluation of visitors of the 1st Pub Festival of Blumenau-SC (2013). TURyDES: Revista 

Turismo y Desarrollo local, v. 7, n. 17, 2014. 

MOSSBERG, Lena; GETZ, Donald. Stakeholder influences on the ownership and 

management of festival brands. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, v. 6, n. 

4, p. 308-326, 2006. 

MOTA, Ana Maria Guimarães da; KYOKO WADA, Elizabeth; ESTEVAM FRAGA, Leonel. 

MÍDIAS SOCIAIS E A HOSPITALIDADE DESAFIOS E TENDÊNCIAS NO SÉCULO 

XXI. TURyDES, v. 6, n. 15, 2013. 

MUNAR, Ana María; JACOBSEN, Jens Kr Steen. Motivations for sharing tourism 

experiences through social media. Tourism management, v. 43, p. 46-54, 2014. 

MURDOUGH, Chris. Social media measurement: It’s not impossible. Journal of Interactive 

Advertising, v. 10, n. 1, p. 94-99, 2009. 

NARANGAJAVANA, Yeamduan et al. The influence of social media in creating 

expectations. An empirical study for a tourist destination. Annals of Tourism Research, v. 

65, p. 60-70, 2017. 

O GLOBO. Saiba como o Facebook se tornou um gigante de 2.3 bilhões de usuários. 

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-facebook-se-tornou-um-

gigante-de-23-bilhoes-usuarios-22511806>. Acesso em: 06 jun. 2018. 

OELDORF-HIRSCH, Anne; SUNDAR, S. Shyam. Posting, commenting, and tagging: 

Effects of sharing news stories on Facebook. Computers in Human Behavior, v. 44, p. 240-

249, 2015. 

OH, Sanghee; SYN, Sue Yeon. Motivations for sharing information and social support in 

social media: A comparative analysis of Facebook, Twitter, Delicious, YouTube, and Flickr. 

Journal of the Association for Information Science and Technology, v. 66, n. 10, p. 2045-

2060, 2015. 

OKTOBERFEST. Números de todas as edições da Oktoberfest de Blumenau. Disponível 

em: <http://www.oktoberfestblumenau.com.br/oktoberfest/estatisticas>. Acesso em: 29 set. 

2017. 

OKTOBERFEST. Números de todas as edições da Oktoberfest de Blumenau. Disponível 

em: <http://www.oktoberfestblumenau.com.br/oktoberfest/estatisticas>. Acesso em: 22 fev. 

2018. 

OLIVEIRA, Mauro José de; HUERTAS, Melby Karina Zuniga; LIN, Zhibin. Factors driving 

young users' engagement with Facebook: Evidence from Brazil. Computers in Human 

Behavior, v. 54, p. 54-61, 2016. 

OMT - Organização Mundial de Turismo. Introdução ao turismo. São Paulo: Roca, 2001. 

OPINIONBOX e Contentools. PESQUISA: HÁBITOS DE CONSUMO DE CONTEÚDO 

2017. Disponível em: https://blog.opinionbox.com/habitos-de-conteudo-2017/. Acesso em: 08 

jun. 2018. 

ÖZDEMIR BAYRAK, Gökçe. Festival motivators and consequences: a case of Efes Pilsen 

Blues Festival, Turkey. Anatolia, v. 22, n. 3, p. 378-389, 2011. 

https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-facebook-se-tornou-um-gigante-de-23-bilhoes-usuarios-22511806
https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-facebook-se-tornou-um-gigante-de-23-bilhoes-usuarios-22511806
http://www.oktoberfestblumenau.com.br/oktoberfest/estatisticas
https://blog.opinionbox.com/habitos-de-conteudo-2017/


136 

 

OZELAME; Ângela Carrion; PEREIRA, Lucimari Acosta; TOMELIN, Carlos Alberto. 

FESTIVAL BRASILEIRO DA CERVEJA 2016 BLUMENARU-SC-BRASL: ANALISE DO 

PERFIL DO VISITANTE. Anais do IV Fórum Científico de Gastronomia, Turismo e 

Hotelaria [recurso eletrônico] / Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) – Balneário 

Camboriú, SC: 2016. 

PAN, B.; FESENMAIER, D. R. Online Information Search: Vacation Planning Process. 

Annals of Tourism Research, v. 33, n. 3, p. 809–832, 2006.  

PARASURAMAN, Anantharanthan; BERRY, Leonard L.; ZEITHAML, Valarie A. 

Refinement and reassessment of the SERVQUAL scale. Journal of retailing, v. 67, n. 4, p. 

420, 1991. 

PARASURAMAN, Arun; ZEITHAML, Valarie A.; BERRY, Leonard L. Servqual: A 

multiple-item scale for measuring consumer perc. Journal of retailing, v. 64, n. 1, p. 12, 

1988. 

PARQUE VILA GERMÂNICA. O Parque. Disponível em: < 

http://www.parquevilagermanica.com.br/o-parque/#vilagermanica>. Acesso em: 29 set. 2017. 

PÉREZ GÁLVEZ, Jesús Claudio; MUÑOZ FERNÁNDEZ, Guzmán Antonio; LÓPEZ-

GUZMÁN GUZMÁN, Tomás. Motivación y satisfacción turística en los festivales del vino: 

XXXI ed. cata del vino Montilla-Moriles, España. Tourism & Management Studies, v. 11, 

n. 2, 2015. 

PERGOLINO, M. The Definitive Guide to B2B Social Media–A Marketo Workbook. 

Marketo. Inc, ISBN, p. 978-0615356556, 2010. 

PEW RESEARCH CENTER. The State of Social Media 2016. Washington, DC, disponível 

em http://www.pewresearch.org. Acesso em: 26 nov. 2017. 

POPESCU, Ruxandra-Irina; CORBOS, Razvan-Andrei. The role of festivals and cultural 

events in the strategic development of cities. Recommendations for urban areas in 

Romania. Informatica Economica, v. 16, n. 4, p. 19, 2012. 

PRATIWI, Andini Radisya; ZHAO, Shichen; MI, Xiaoyan. Quantifying the relationship 

between visitor satisfaction and perceived accessibility to pedestrian spaces on festival days. 

Frontiers of Architectural Research, v. 4, n. 4, p. 285-295, 2015. 

QUEVEDO, Mariana. Turismo na era do conhecimento. 1a ed. Florianópolis: Pandion, 

2007.  

QUINN, Bernadette. Arts festivals, urban tourism and cultural policy. Journal of Policy 

Research in Tourism, Leisure & Events, v. 2, n. 3, p. 264-279, 2010. 

RABELO, Leon. As mídias sociais e a esfera pública: mudanças de paradigma na 

comunicação contemporânea. Trabalho apresentado no XII Congresso de Ciências da 

Comunicação na Região Centro-Oeste. Goiânia, 2010. Disponível em: 

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/centrooeste2010/resumos/R21-0338-1.pdf. 

Acesso em: 06 jun. 2018. 

http://www.parquevilagermanica.com.br/o-parque/#vilagermanica
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/centrooeste2010/resumos/R21-0338-1.pdf


137 

 

RAZAVI, Seyed Mostafa; SAFARI, H.; SHAFIE, H. Relationships among service quality, 

customer satisfaction and customer perceived value: evidence from iran's software 

industry. Journal of Management and Strategy, v. 3, n. 3, p. 28, 2012. 

RECUERO, Raquel. Redes Sociais na Internet. Porto Alegre: Sulina, 2009. 

RECUERO, Raquel. O que é mídia social? Disponível em: 

http://www.pontomidia.com.br/raquel/arquivos/o_que_e_midia_social.html. Acesso em: 06 

jun. 2018. 

RIBEIRO, Aurea Helena Puga; HANNA, Anandy Kassis de Faria Alvim; MONTEIRO, 

Plinio Rafael Reis. O Valor Gerado na Experiência de Consumo e Lealdade: A 

Operacionalização dos Construtos e suas Relações. Anais do 30º EnANPAD. Salvador 

(BA), 2006. 

RICHARDS, Greg; WILSON, Julie. The impact of cultural events on city image: Rotterdam, 

cultural capital of Europe 2001. Urban studies, v. 41, n. 10, p. 1931-1951, 2004. 

ROBBINS, Derek; DICKINSON, Janet; CALVER, Steven. Planning transport for special 

events: A conceptual framework and future agenda for research. International Journal of 

Tourism Research, v. 9, n. 5, p. 303-314, 2007. 

RYCHALSKI, Aude; HUDSON, Sarah. Asymmetric effects of customer emotions on 

satisfaction and loyalty in a utilitarian service context. Journal of Business Research, v. 71, 

p. 84-91, 2017. 

SANTOS, Glauber Eduardo de Oliveira. O Que Determina a Satisfação dos Turistas 

Internacionais no Brasil?/What Causes International Tourists' Satisfaction in Brazil?/Qué 

Determina la Satisfacción de los Turistas Internacionales en Brasil?. Revista Turismo em 

Análise, v. 24, n. 3, p. 521, 2013. 

SANTOS, Thiago; ZUCCO, Fabrícia Durieux; KRAUS, Camila Belli. Imagem de eventos 

turísticos: Perspectivas do Festival Brasileiro da Cerveja, Blumenau-SC. Turismo, Visão e 

Ação, v. 17, n. 1, p. 128-149, 2015.  

SAVINOVIC, Ana; KIM, Sangkyun; LONG, Philip. Audience members’ motivation, 

satisfaction, and intention to re-visit an ethnic minority cultural festival. Journal of Travel & 

Tourism Marketing, v. 29, n. 7, p. 682-694, 2012. 

SCHAU, Hope Jensen; MUÑIZ JR, Albert M.; ARNOULD, Eric J. How brand community 

practices create value. Journal of marketing, v. 73, n. 5, p. 30-51, 2009. 

SCHOFIELD, Peter; THOMPSON, Karen. Visitor motivation, satisfaction and behavioural 

intention: the 2005 Naadam Festival, Ulaanbaatar. International journal of tourism 

research, v. 9, n. 5, p. 329-344, 2007. 

SEBRAE. MERCADO DE EVENTOS: OPORTUNIDADES PARA O SETOR DE 

ALIMENTOS E BEBIDAS. Disponível em: <https://sis.sebrae-sc.com.br/produtos/relatorios-

de-inteligencia/mercado-de-eventos-oportunidades-para-o-setor-de-alimentos-e-

bebidas/5a95a65a4b5dd61900caec56>. Acesso em: 15 jun. 2018. 

http://www.pontomidia.com.br/raquel/arquivos/o_que_e_midia_social.html


138 

 

SEBRAE SC. TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS (MICE). Disponível em: 

<https://sis.sebrae-sc.com.br/produtos/relatorios-de-inteligencia/turismo-de-negocios-e-

eventos-mice/5b22a05d06a0bf1800706124#download>. Acesso em: 15 jun. 2018. 

SEBRAE. Turismo: boas práticas de marketing digital. Disponível em: <https://sis.sebrae-

sc.com.br/produtos/relatorios-de-inteligencia/turismo-boas-praticas-de-marketing-

digital/5975e8ff93c4e61900dfeb20>. Acesso em: 15 jun. 2018. 

SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. Pesquisa Brasileira de Mídia 

PBM 2016. Disponível em: <http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-

quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016-

1.pdf/view>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

SECOM. PESQUISA BRASILEIRA DE MÍDIA 2016. Disponível em: 

http://pesquisademidia.gov.br/files/E-Book_PBM_2016.pdf. Acesso em: 08 jun. 2018. 

SEVERT, Denver et al. Examining the motivation, perceived performance, and behavioral 

intentions of convention attendees: Evidence from a regional conference. Tourism 

management, v. 28, n. 2, p. 399-408, 2007. 

SHARMA, Raj Bahadur. Customers satisfaction in telecom sector in Saudi Arabia: An 

empirical investigation. European Scientific Journal, ESJ, v. 10, n. 13, 2014. 

SIMON, Alan et al. Towards an adapted MHP strategic capabilities model for moderating 

challenges to quality music festival management. International Journal of Event and 

Festival Management, v. 8, n. 2, p. 151-171, 2017. 

SIU, Noel Yee-Man et al. New service bonds and customer value in customer relationship 

management: The case of museum visitors. Tourism Management, v. 36, p. 293-303, 2013. 

SMITH, Andrew N.; FISCHER, Eileen; YONGJIAN, Chen. How does brand-related user-

generated content differ across YouTube, Facebook, and Twitter?. Journal of interactive 

marketing, v. 26, n. 2, p. 102-113, 2012. 

SMITH, Rebekah E. The cost of remembering to remember in event-based prospective 

memory: investigating the capacity demands of delayed intention performance. Journal of 

Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, v. 29, n. 3, p. 347, 2003. 

SO, Kevin Kam Fung et al. The role of customer engagement in building consumer loyalty to 

tourism brands. Journal of Travel Research, v. 55, n. 1, p. 64-78, 2016. 

SOHN, Hae-Kyung; LEE, Timothy Jeonglyeol; YOON, Yoo-Shik. Relationship between 

Perceived Risk, Evaluation, Satisfaction, and Behavioral Intention: A Case of Local-Festival 

Visitors. Journal of Travel & Tourism Marketing, v. 33, n. 1, p. 28-45, 2016. 

SONG, Zibin; XING, Lijuan; CHATHOTH, Prakash K. The effects of festival impacts on 

support intentions based on residents’ ratings of festival performance and satisfaction: a new 

integrative approach. Journal of Sustainable Tourism, v. 23, n. 2, p. 316-337, 2015. 

SPARKLOFT MEDIA 2011. Disponível em: <http://course.festivals.coplacdigital.org/wp-

content/uploads/2016/01/hudson.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2018. 

https://sis.sebrae-sc.com.br/produtos/relatorios-de-inteligencia/turismo-de-negocios-e-eventos-mice/5b22a05d06a0bf1800706124#download
https://sis.sebrae-sc.com.br/produtos/relatorios-de-inteligencia/turismo-de-negocios-e-eventos-mice/5b22a05d06a0bf1800706124#download
http://pesquisademidia.gov.br/files/E-Book_PBM_2016.pdf
http://course.festivals.coplacdigital.org/wp-content/uploads/2016/01/hudson.pdf
http://course.festivals.coplacdigital.org/wp-content/uploads/2016/01/hudson.pdf


139 

 

SPROTT, David; CZELLAR, Sandor; SPANGENBERG, Eric. The importance of a general 

measure of brand engagement on market behavior: Development and validation of a 

scale. Journal of Marketing Research, v. 46, n. 1, p. 92-104, 2009. 

TAHERI, Babak; JAFARI, Aliakbar; O'GORMAN, Kevin. Keeping your audience: 

Presenting a visitor engagement scale. Tourism Management, v. 42, p. 321-329, 2014. 

TANFORD, Sarah; JUNG, Shinyong. Festival attributes and perceptions: A meta-analysis of 

relationships with satisfaction and loyalty. Tourism Management, v. 61, p. 209-220, 2017. 

TANFORD, Sarah; MONTGOMERY, Rhonda; HERTZMAN, Jean. Towards a model of 

wine event loyalty. In: Journal of Convention & Event Tourism. Taylor & Francis Group, 

2012. p. 77-99. 

TAPSCOTT, Don. Geração Digital. Ed. Makron Books, São Paulo, 1999. 

THEODORAKIS, Nicholas D.; KAPLANIDOU, Kyriaki; KARABAXOGLOU, Ioanna. 

Effect of event service quality and satisfaction on happiness among runners of a recurring 

sport event. Leisure Sciences, v. 37, n. 1, p. 87-107, 2015. 

THOMAZ, G. M. Processo de mineração de conteúdos em mídias sociais para auxílio na 

gestão de destinos turísticos. Disponível em: 

<http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/37396>. Acesso em: 29 out. 2016.  

THOUMRUNGROJE, Amonrat. The influence of social media intensity and EWOM on 

conspicuous consumption. Procedia-Social and Behavioral Sciences, v. 148, p. 7-15, 2014. 

TOMAÉL, Maria Inês; ALCARÁ, Adriana Rosecler; DI CHIARA, Ivone Guerreiro. Das 

redes sociais à inovação. Ciência da informação, v. 34, n. 2, p. 93-104, 2005. 

TRINDADE, Alice et al. Satisfaction Scoring Index for a musical festival during and after the 

event: The NOS Primavera Sound Case Study. European Journal of Applied Business and 

Management, v. 3, n. 2, 2018. 

TURISMO BLUMENAU. A Cidade. Disponível em: 

<http://www.turismoblumenau.com.br/blumenau/a-cidade>. Acesso em: 27 set. 2017. 

TURISMO BLUMENAU. Festival Brasileiro Da Cerveja. Disponível em: 

<http://turismo.sc.gov.br/evento/festival-brasileiro-da-cerveja-3>. Acesso em: 28 set. 2017. 

ULLMAN, J. B. Structural Equation Modeling: Reviewing the Basics and Moving Forward. 

Journal of Personality Assessment, v. 87, n. 1, p.35-50, 2006. 

UNWTO. 2016 Annual Report World Tourism Organization. Disponível em: < 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/annual_report_2016_web_0.pdf>. Acesso em: 12 

out. 2017. 

VAN BELLEGHEM, Steven; EENHUIZEN, Marloes; VERIS, Elias. Social media around the 

world 2011. InSites Consulting, 2011. 

VAN DOORN, Jenny et al. Customer engagement behavior: Theoretical foundations and 

research directions. Journal of service research, v. 13, n. 3, p. 253-266, 2010. 

http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/37396
http://www.turismoblumenau.com.br/blumenau/a-cidade
http://turismo.sc.gov.br/evento/festival-brasileiro-da-cerveja-3
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/annual_report_2016_web_0.pdf


140 

 

VEAL, Anthony J. Metodologia de pesquisa em lazer e turismo. São Paulo: Aleph, p. 29, 

2011. 

VILPPONEN, Antti; WINTER, Susanna; SUNDQVIST, Sanna. Electronic word-of-mouth in 

online environments: Exploring referral networks structure and adoption behavior. Journal of 

Interactive Advertising, v. 6, n. 2, p. 8-77, 2006. 

VINEREAN, Simona et al. The effects of social media marketing on online consumer 

behavior. International Journal of Business and Management, v. 8, n. 14, p. 66, 2013. 

VINNICOMBE, Thea; SOU, Pek U. Joey. Socialization or genre appreciation: the motives of 

music festival participants. International Journal of Event and Festival Management, v. 8, 

n. 3, p. 274-291, 2017. 

VIVEK, Shiri D. et al. A generalized multidimensional scale for measuring customer 

engagement. Journal of Marketing Theory and Practice, v. 22, n. 4, p. 401-420, 2014. 

WANG, Dan; PARK, Sangwon; FESENMAIER, Daniel R. The role of smartphones in 

mediating the touristic experience. Journal of Travel Research, v. 51, n. 4, p. 371-387, 

2012. 

WANG, Ming-Te; ECCLES, Jacquelynne S. Social support matters: Longitudinal effects of 

social support on three dimensions of school engagement from middle to high school. Child 

development, v. 83, n. 3, p. 877-895, 2012. 

WILLIAMS, Nigel L. Community crosstalk: an exploratory analysis of destination and 

festival eWOM on Twitter. Journal of Marketing Management, v. 31, n. 9-10, p. 1113-

1140, 2015. 

WILLIAMSON, Andy. Driving civic participation through social media. In: European 

workshop at perspectives of Web. 2011. 

WILSON, Juliette et al. Expanding the domain of festival research: A review and research 

agenda. International journal of management reviews, v. 19, n. 2, p. 195-213, 2017. 

WONG, Brian Kee Mun; MUSA, Ghazali; TAHA, Azni Zarina. Malaysia my second home: 

The influence of push and pull motivations on satisfaction. Tourism Management, v. 61, p. 

394-410, 2017. 

WONG, Jose; WU, Hung‐Che; CHENG, Ching‐Chan. An empirical analysis of synthesizing 

the effects of festival quality, emotion, festival image and festival satisfaction on festival 

loyalty: A case study of Macau Food Festival. International Journal of Tourism Research, 

v. 17, n. 6, p. 521-536, 2015. 

WORATSCHEK, Herbert et al. Innovations in Sport Management: The Role of Motivations 

and Value Cocreation at Public Viewing Events. Event Management, v. 21, n. 1, p. 1-12, 

2017. 

XIANG, Zheng; GRETZEL, Ulrike. Role of social media in online travel information search. 

Tourism management, v. 31, n. 2, p. 179-188, 2010. 

XIANG, Zheng; MAGNINI, Vincent P.; FESENMAIER, Daniel R. Information technology 

and consumer behavior in travel and tourism: Insights from travel planning using the internet. 

Journal of Retailing and Consumer Services, v. 22, p. 244-249, 2015. 



141 

 

YOLAL, Medet; ÇETINEL, Fatmagül; UYSAL, Muzaffer. An examination of festival 

motivation and perceived benefits relationship: Eskişehir International Festival. In: Journal 

of Convention & Event Tourism. Taylor & Francis Group, 2009. p. 276-291. 

YOO, Joanne Jung-Eun; WEBER, Karin. Progress in convention tourism research. Journal of 

Hospitality & Tourism Research, v. 29, n. 2, p. 194-222, 2005. 

YOON, Yoo-Shik; LEE, Jin-Soo; LEE, Choong-Ki. Measuring festival quality and value 

affecting visitors’ satisfaction and loyalty using a structural approach. International Journal 

of Hospitality Management, v. 29, n. 2, p. 335-342, 2010. 

YOON, Yoo-Shik; LEE, Jin-Soo; LEE, Choong-Ki. Measuring festival quality and value 

affecting visitors’ satisfaction and loyalty using a structural approach. International Journal 

of Hospitality Management, v. 29, n. 2, p. 335-342, 2010. 

YOON, Yooshik; UYSAL, Muzaffer. An examination of the effects of motivation and 

satisfaction on destination loyalty: a structural model. Tourism management, v. 26, n. 1, p. 

45-56, 2005. 

YÜKSEL, Atila; YÜKSEL, Fisun. Shopping risk perceptions: Effects on tourists’ emotions, 

satisfaction and expressed loyalty intentions. Tourism management, v. 28, n. 3, p. 703-713, 

2007. 

YÜRÜK, Pınar; AKYOL, Ayşe; ŞIMŞEK, Gülhayat Gölbaşı. Analyzing the effects of social 

impacts of events on satisfaction and loyalty. Tourism Management, v. 60, p. 367-378, 

2017. 

ZAILSKAITE-JAKSTE, L.; KUVYKAITE, R. Consumer Engagement in Social Media by 

Building the Brand. Electronic International Interdisciplinary Conference 2012, v. 3, n. 7, 

p. 194–202, 2012.  

ZANDAVALLE, Ana Claudia. In: SILVA, Tarcízio; STABILE, Max. Monitoramento e 

Pesquisa em Mídias Sociais: Metodologias, aplicações e inovações. Análise de redes em 

Mídias Sociais. São Paulo: Uva Limão, p. 237-260, 2016. 

ZENG, Benxiang; GERRITSEN, Rolf. What do we know about social media in tourism? A 

review. Tourism Management Perspectives, v. 10, p. 27-36, 2014. 

ZHANG, Lu; WU, Luorong; MATTILA, Anna S. Online reviews: The role of information 

load and peripheral factors. Journal of Travel Research, v. 55, n. 3, p. 299-310, 2016. 

ZUCCO, Fabricia Durieux; MORETTI, Sérgio Luís do Amaral.; LENZI, Fernando César. 

SUPERANDO LA ESTACIONALIDAD TURÍSTICA Planificación y gerenciamiento de 

eventos y comunicación integrada de marketing. Estudios y Perspectivas en Turismo 

Volumen, v. 22, p. 1214–1231, 2013.  

ZUCCO, Fabricia Durieux; KESSLER, Luciele Beatriz. Monitoramento de resultados em 

mídias sociais no turismo: estudo da Oktoberfest Blumenau/SC 2012. In: X Seminário da 

Associação Nacional Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo 15 a 18 de outubro de 2013 – 

Universidade de Caxias do Sul. 

ZUCCO, Fabrícia Durieux; MAGALHÃES, Maria dos Remédios Antunes; MORETTI, 

Sérgio Luiz do Amaral. Análise do nível de satisfação dos participantes: evidências das 



142 

 

últimas três edições da Oktoberfest em Blumenau (2006, 2007 e 2008). Turismo-Visão e 

Ação, v. 12, n. 3, p. 331-347, 2010. 

ZUCCO, Fabricia Durieux; MORETTI, Sérgio Luiz do Amaral; CAMARGO, Andyara Lena 

Paiva de Barros. Qualidade percebida em serviços de festivais: uma comparação com análise 

de equações estruturais entre a Oktoberfest de Munique (RFA) e Blumenau (SC/Brasil). In: 

XI Seminário da Associação Nacional Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo 2014. 

ZUCCO, Fabricia Durieux; MORETTI, Sergio Luiz do Amaral; SIEVERT, Marilde. 

Promoção de Eventos e Comunicação Integrada De Marketing como estratégia para 

diminuição da sazonalidade turística: Um Estudo do Festival Brasileiro da Cerveja em 

Blumenau. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-

2081-1.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2017. 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-2081-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-2081-1.pdf


143 

 

APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados do Pré-Teste (Oktoberfest Blumenau)  
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APÊNDICE B – Instrumento de Coleta de dados – Festival Brasileiro da Cerveja. 
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