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Este artigo verifica a influência da alta interatividade na percepção do usuário sobre a imagem da 
empresa no website institucional. É apresentada uma revisão de literatura sobre o website institucional, a 
percepção da imagem da empresa e a classificação de baixa e alta interatividade.Também são 
apresentados os métodos e resultados do experimento piloto realizado. Os resultados vistos no 
experimento piloto apontaram como maior dificuldade o procedimento de marcação da escala semântica 
do questionário. Como indicações para o experimento completo, o procedimento será corrigido, 
demonstrando como realizar a marcação antes da entrega do questionário. 
 
 
Interactivity, institutional website, experiment 
 
This paper evaluates the influence of the high interactivity in the user perception about the company's 
image in an institutional website. It presents a review of literature on the institutional website, the 
perception of company image and the classification of low and high interativity. Also presents the methods 
and results of the pilot experiment performed. The results seen in the pilot experiment showed greater 
difficulty with the procedure of marking semantic scale of the questionnaire. As indications to the complete 
experiment, the procedure will be corrected, demonstrating how to make the marking before delivery of the 
questionnaire. 
 

1 Introdução 

Este artigo discute uma pesquisa experimental acerca dos efeitos da interatividade na 
percepção do usuário sobre a imagem da empresa no website institucional. O objetivo deste 
trabalho é tentar responder ao problema de pesquisa: a presença da alta interatividade pode 
influenciar na percepção do usuário sobre a imagem da empresa no website institucional?  

 Desse modo, primeiramente, a fim de construir um referencial teórico, abordam-se 
definições de website institucional e de percepção da imagem da empresa.  Após isso, tem-se 
os conceitos utilizados na classificação de baixa e alta interatividade, que são construídas com 
base em um agrupamento de definições de interatividade e estabelecidas a partir do 
envolvimento do usuário com o conteúdo e da visibilidade de suas ações na interface. 

 Além do referencial teórico, este trabalho abrange os métodos utilizados, os resultados 
obtidos no experimento piloto e conclui com as alterações necessárias a serem realizadas para 
e as expectativas para o resultado do experimento final. 

2 Website institucional 

O website institucional tem como principal característica a divulgação de uma empresa, 
organização ou instituição, de seus produtos e serviços prestados. O website institucional tem 
por objetivo ser o ambiente da empresa na Web, o ponto de contato com o público, em que a 
empresa pode apresentar sua personalidade e seu modo de agir.  

 Embora o website institucional possa apresentar características de outras categorias de 
websites, como redes sociais, buscas, fóruns, comércio eletrônico, entre outros, o que o difere 
dos demais é a temática e o objetivo de existência. Enquanto uma rede social se propõe, por 
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exemplo, a ser um ambiente de relacionamento de indivíduos, o website institucional se propõe 
sempre a abordar temas da empresa ou relevantes à empresa. Assim, o conteúdo de um 
website institucional é toda a informação que a empresa irá exibir nesse seu site. São os 
assuntos abordados, os textos, as fotos, o áudio, os vídeos. Por exemplo, o conteúdo pode ser 
a divulgação detalhada do que empresa faz; os serviços que oferece aos seus clientes; uma 
explicação sobre sua área de atuação; o seu fluxograma de trabalho; etc. 

  Ainda que as características de um website institucional possam variar de acordo com a 
empresa e seus objetivos para o website, acredita-se que o ponto em comum nos websites 
institucionais é o de possuir a temática da empresa e servir como endereço próprio da empresa 
na Web. 

3 Percepção da imagem da empresa 

A percepção, para Solomon (2008), é um processo pelo qual as sensações físicas são 
selecionadas e organizadas na mente do consumidor, para serem, posteriormente, 
interpretadas. Estas sensações, que podem ser através de imagens, sons e odores, por 
exemplo, são os estímulos que serão interpretados pelo consumidor. A interpretação final dos 
estímulos é que irá conferir à marca um significado na mente do consumidor. Assim, para 
Assael (1998), estes estímulos serão, provavelmente, mais bem percebidos quando: se 
adequam às experiências passadas dos consumidores e às crenças atuais sobre uma marca; 
são confiáveis; se relacionam a um conjunto de necessidades atuais; não são muito complexos 
e nem produzem medos excessivos e ansiedades. 

 Portanto, as associações que o consumidor faz à marca são o caminho para atingir a mente 
e a preferência dos consumidores. A dificuldade consiste no fato de cada pessoa ter as suas 
próprias necessidades e experiências anteriores, que irão influenciar a construção da 
percepção da marca. Desse modo, por mais que as marcas queiram atingir os consumidores 
de forma personalizada, pode ser mais fácil tentar atingir um determinado grupo de 
consumidores, através de estímulos comuns a este grupo, esperando que a imagem da marca 
seja processada, posteriormente, por cada um destes consumidores que vivenciaram os 
estímulos. 

 Com isso, as empresas oferecem propostas de valores, através de benefícios funcionais e 
emocionais, para tentar convencer o consumidor da qualidade de sua marca e estabelecer um 
relacionamento de credibilidade com seu público (SEMPRINI, 2006; AAKER, 2007). Em termos 
emocionais, oferecer experiências aos consumidores pode representar a conexão emocional e 
cognitiva que as empresas procuram para conquistar e estabelecer a marca na mente do 
consumidor. Ao experimentar algo que lhe é significativo, o consumidor tem essa experiência 
armazenada na memória emocional, no inconsciente. Esta experiência torna-se então a 
responsável pela conexão mental entre a marca e a emoção sentida durante a experiência 
(BATEY, 2010). 

 No entanto, muitos estímulos advindos das marcas competem por atenção no mercado. 
Para que um estímulo seja detectado e possa ser diferenciado da concorrência, ele deve ser 
apresentado em certa intensidade, a fim de tentar atingir os diferentes limiares de percepção 
que as pessoas tem. Desse modo, quanto maior for o envolvimento da pessoa e a intensidade 
dos estímulos, maior será o nível de aprendizagem cognitiva da pessoa, levando a uma 
mudança maior de comportamento em relação à marca. A experiência causa uma mudança de 
comportamento pela aprendizagem, que pode ser positiva ou negativa, de acordo com o tipo de 
experiência que a pessoa teve (SOLOMON, 2008). 

4 Baixa e alta interatividade 

A qualidade da interatividade que é propriamente abordada neste estudo é a capacidade do 
sistema em permitir que o usuário possa construir seu próprio conteúdo na interface do 
website, ao ponto deste conteúdo construído ficar visível a outros usuários que acessam o 
website ou pelo menos ao próprio usuário que construiu. Entende-se como o compartilhamento 
de conteúdo também se a manipulação de conteúdo na interface de um website pelo usuário 
ficar visível a outros usuários que acessam este website. Portanto, tem-se como objeto de 
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estudo da interatividade neste trabalho a capacidade do sistema em permitir que o usuário 
possa construir ou compartilhar conteúdo com outros usuários através da interface do website.  

 Desse modo, procura-se estabelecer uma classificação qualitativa da interatividade. Os 
critérios para realizar as classificações de baixa e alta interatividade são o grau de 
envolvimento do usuário com o conteúdo de um website e a visibilidade das respostas dos 
usuários no website, que serão descritos a seguir. Este trabalho apresenta nomes para os 
critérios que podem ser diferentes dos nomes adotados pelos autores, ainda que possuam 
significados semelhantes. 

 Qualidade das ações - Manipulação: refere-se ao tipo de ações que os usuários 
podem executar em um sistema. A manipulação ocorre quando o usuário realiza ações 
que são predeterminadas pelo sistema, sem emitir suas próprias respostas ao sistema. 
Por exemplo, tem-se a manipulação quando o usuário clica em botão para mudar de 
página ou altera uma cor de fundo dentre as pré-selecionadas pelo sistema, Dá-se a 
manipulação, pois o usuário apenas respondeu aos estímulos apresentados e não 
criou seu próprio conteúdo (RAFAELLI, 1988; VAUGHAN, 1994; JENSEN, 1999; LEVY, 
2000; LEMOS, 2004; PRIMO, 2007). 

 Qualidade das ações - Construção: A construção ocorre a partir do instante em que o 
usuário pode emitir o seu próprio conteúdo no sistema e não apenas responde às 
ações pré-estabelecidas pelo sistema. Por exemplo, tem-se a construção quando o 
usuário consegue criar um texto ou enviar uma imagem própria, a partir do seu próprio 
entendimento e não apenas a partir de uma seleção proposta pelo sistema. Dá-se a 
construção, pois o usuário conseguiu emitir suas próprias respostas, sem que o 
sistema tenha lhe apresentado uma série de opções (RAFAELLI, 1988; JENSEN, 1999; 
LEVY, 2000; MACIAS, 2003; LEMOS, 2004; PRIMO, 2007).   

 Visibilidade da resposta no sistema – Restrita: refere-se ao tipo de visibilidade que 
as ações executadas pelo usuário terão no sistema. Entende-se como visibilidade 
restrita quando as respostas dos usuários ficam visíveis apenas ao próprio usuário. Por 
exemplo, quando o usuário passa para outra página no website, o sistema torna essa 
ação visível, mas apenas ao próprio usuário e não a toda a rede de computadores 
(RAFAELLI, 1988; VAUGHAN, 1994; JENSEN, 1999; LEVY, 2000; KIOUSIS, 2001; 
LEMOS, 2004; PRIMO, 2007). 

 Visibilidade da resposta no sistema – Total: Entende-se como visibilidade total 
quando as respostas dos usuários ficam visíveis a todos os outros usuários na rede. 
Por exemplo, quando usuário pode deixar um comentário na página do website e este 
comentário fica visível na página para todos os usuários que estão conectados à 
internet. É através da visibilidade total que se tem o compartilhamento de conteúdo 
entre os usuários (RAFFAELLI, 1988; JENSEN, 1999; LEVY, 2000; KIOUSIS, 2001; 
MACIAS, 2003; PRIMO, 2007). 

 Assim, os critérios apresentados anteriormente são enquadrados na tabela 1 a seguir, com 
a classificação de baixa e alta interatividade adotadas neste trabalho, que é estabelecida sob a 
perspectiva do envolvimento do usuário com o conteúdo da interface (qualidade das ações) e a 
visibilidade das suas ações.  

Tabela 1: Classificação entre Baixa e Alta interatividade 

Critérios Baixa Interatividade Alta Interatividade 

Qualidade Manipulação Construção 
Manipulação e 
Construção 

Visibilidade Visibilidade restrita 
Visibilidade 
restrita 

Visibilidade 
total 
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5 Métodos 

Esta pesquisa possui um caráter explicativo (GIL, 2002) e empírico (REEVES, 2011), em 
método qualitativo (REEVES, 2011) e com procedimento realizado através de um experimento 
com protótipos de websites institucionais de uma empresa fictícia de tênis esportivos, seguido 
de um questionário sobre a imagem da empresa. A amostra da pesquisa é composta por 30 
participantes (divididos em dois grupos) e definida por Duarte e Barros (2005) como não-
probabilística, em seleção por conveniência com informantes-padrões. 

 Os websites (figuras 1 e 2) possuem conteúdo, estética e usabilidade semelhantes. No 
entanto, somente um website tem alta interatividade, apresentando ferramentas que 
proporcionam construção e compartilhamento de conteúdo entre os usuários. Os websites são 
da empresa “WAY” e são compostos por cinco páginas, “Home Page, “Sobre a Way”, 
“Produtos”, “Treinamento” e “Onde Encontrar”. 

 No website  do grupo A, com alta interatividade (figura 1), os usuários podem deixar um 
comentário na página inicial e podem votar em: qual público pertencem, modelo de tênis mais 
gostam, o tipo de nível de treinamento que aceitam participar e a cidade em que gostariam de 
encontrar os produtos da empresa.  

Figura 1: Páginas do Website A – Alta Interatividade 

 

 

 Já no website do grupo B, com baixa interatividade (figura 2), os usuários apenas podem 
interagir com os modelos de tênis e com os “cards” da página de treinamento, sem, no entanto, 
construir ou compartilhar conteúdo na interface. 
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Figura 2: Páginas do Website B – Baixa Interatividade 

  

 O questionário é utilizado para mensurar a percepção entre os grupos. Além disso, tem-se 
uma entrevista com os participantes ao término do questionário, a fim de procurar perceber a 
qualidade do experimento e de encontrar possíveis equívocos de desenvolvimento. As 
questões 1 e 2 (figura 3) visam descobrir se a presença da alta interatividade influencia nas 
percepções dos usuários sobre a imagem da empresa. Os exemplos de escalas semânticas 
presentes no questionário podem ser conferidos a seguir: 

Figura 3: Questões 1 e 2 do questionário 
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 O questionário também apresenta questões que visam tentar descobrir outras relações 
existentes entre a alta interatividade e a percepção dos usuários. Há perguntas sobre o que o 
usuário achou do website e de cada página do website, que visam descobrir se a presença da 
alta interatividade influencia as percepções dos usuários sobre o website como um todo. Outras 
perguntas questionam o usuário se gostaria de votar (ou postar) nas dicas, público, modelos, 
treinamento ou cidade, e tem o objetivo de avaliar a atitude do usuário para a construção ou 
compartilhamento de conteúdo. Já as perguntas sobre se o usuário voltaria ou indicaria o 
website a outras pessoas procura identificar se a presença da alta interatividade afetaria a 
possibilidade de voltar ao website ou de compartilhá-lo. Os exemplos do tipo das outras 
perguntas presentes no questionário são observados na figura 4. 

Figura 4: Exemplo das outras perguntas presentes no questionário 

 

 Para a análise dos dados quantitativos coletados, é feita a aplicação do teste t, a fim de 
verificar se a diferença entre os dados dos grupos é válida para determinar se a alta 
interatividade influenciou a percepção dos usuários. 

 Como primeira etapa, são apresentados os resultados do experimento piloto realizado 

6 Experimento Piloto 

O objetivo do experimento piloto é avaliar se o procedimento e os websites desenvolvidos 
possuem erros e dificuldades ou se estão condizentes para a proposta de avaliar se a presença 
da alta interatividade pode influenciar a percepção que os usuários tem da imagem da empresa 
no website institucional.  

 O experimento piloto foi realizado em laboratório de pesquisa, com quatro estudantes de 
design, que representam o perfil de público da amostra e foram escolhidos aleatoriamente para 
participar da pesquisa. Com os participantes acomodados em seus lugares, foi dito que a 
empresa Way era uma empresa nova no mercado de tênis esportivos e que estava 
desenvolvendo seu website, mas que podiam conferir o layout gráfico, ler os textos e interagir 
com todas as páginas. Também foi dito aos participantes que teriam em torno de 5 minutos 
para a navegação e que depois seria entregue os questionários.  

 Logo após o preenchimento do questionário, foram realizadas breves entrevistas individuais. 
Perguntou-se o que incomodou o participante no layout de cada website apresentado, quais as 
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dificuldades na navegação e o que gostou em cada um. Os participantes responderam que 
gostaram do layout gráfico e em especial das páginas de “Treinamento” e “Produtos” do 
website. Um dos participantes também relatou que sentiu dificuldade no início da marcação do 
questionário. Outro problema apontado foi o não funcionamento de um botão no menu inferior 
do website. Com isso, para o experimento completo, o menu será corrigido e o pesquisador irá 
demonstrar um exemplo de como realizar a marcação no questionário.  

7 Considerações 

Após os resultados do experimento piloto, com as correções no website e no procedimento do 
questionário, será realizada a aplicação do experimento completo conforme o previsto nos 
métodos. 

 Desse modo, com base em Batey (2010), acredita-se que a presença da alta interatividade 
possa ser significativa para estabelecer uma conexão cognitiva e emocional suficiente para que 
os usuários do grupo A percebam a imagem da empresa de maneira diferente dos usuários do 
grupo B. Do mesmo modo, com Semprini (2006) e Aaker (2007),espera-se que a presença da 
alta interatividade seja suficiente para conseguir propor um valor próprio e estabelecer uma 
imagem da empresa diferente na mente dos usuários entre os grupos. Com Assael (1998), 
acredita-se que os estímulos proporcionados pela alta interatividade atendam as necessidades 
dos usuários mais do que os estímulos da baixa interatividade. Como Solomon (2008) sugere, 
também espera-se que os estímulos proporcionados pelas ferramentas de alta interatividade no 
website A sejam suficientemente intensos, ao ponto de envolver os usuários mais do que com 
os estímulos proporcionados pela baixa interatividade. 

 Espera-se que esta pesquisa tenha contribuído para a discussão acerca da influência da 
interatividade na percepção dos usuários sobre a empresa no website institucional. 
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