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Palavras-chave:interatividade, website institucional, experiência do usuário. 
Este artigo verifica se a interatividade no website institucional pode influenciar os sentimentos do usuário em 

relação à empresa. A fundamentação teórica aborda os níveis de interatividade e de experiência do usuário, além 

da formação de comunidades. Como método, aplicou-se um experimento com dois websites institucionais, um com 

alta interatividade e outro com baixa, avaliados por 17 participantes cada. Ao final, constatou-se que o grupo com 

alta interatividade sentiu-se mais entusiasmado, satisfeito, próximo, interessado, participativo e estimulado que o 

grupo com baixa. 

 

Key-words in English: interactivity, institutional website, user experience. 
This article aims to verify whether the interactivity on a institutional website can influence the user's feelings toward 

the company. The theoretical review approaches the levels of interactivity and of user experience, besides the 

formation of communities. As method, was applied an experiment with two institutional websites, one with high 

interactivity and another with low. Each website was evaluated by 17 participants. At the end, it was found 

statistically that the group with high interactivity felt more excited, happy, close, interested, stimulated and 

participatory than the group with low interactivity. 

 

 

1. Introdução 
 

Desde o momento em que o usuário inicia no 

website, até o instante em que decide fechar a 

página, muitos estímulos geraram diferentes 

motivações na mente deste usuário e afetaram o 

modo como percebeu a experiência de uso. Em um 

contexto de website institucional, a percepção que 

o consumidor terá sobre a empresa pode ser 

modificada dependendo dessa série de estímulos 

proporcionados durante a interação. Do mesmo 

modo, a empresa pode utilizar isso a seu favor e 

tentar influenciar os sentimentos do usuário em 

relação a sua marca, uma vez que a percepção que 

o usuário terá da empresa é definida pelo modo 

como a empresa se manifesta e se apresenta na 

web (BATEY, 2010). 

 

Contudo, é preciso entender de que modo a 

experiência do usuário pode ser afetada, através de 

que tipo de estímulos e em quais níveis de uso. 

Neste artigo, procurou-se descobrir se a alteração 

dos níveis de interatividade podia ser capaz de 

influenciar os sentimentos que os usuários terão 

em relação à empresa. Especificamente, adotam-se 

os níveis de interatividade determinadas por Nassar 

e Padovani (2011), que conceituam a alta 

interatividade como a possibilidade de construir ou 

compartilhar conteúdo com outros usuários através 

da interface. A fim de obter um panorama sobre 

como avaliar estas experiências no website 

institucional, são apresentados também os 

conceitos de User Experience e os diferentes níveis 

de uso de uma interface, que visam fornecer 

parâmetros sobre como pode ser analisada a 

experiência e, consequentemente, também como 

empresas podem tentar influenciar a percepção dos 

consumidores sobre a marca.  

 

Como métodos utilizados, há a aplicação de um 
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experimento com variáveis controladas, no qual há 

dois protótipos de websites institucionais, um com 

alta e outro com baixa interatividade. Para realizar 

a avaliação, 34 participantes responderam em 

escala semântica como se sentiam em relação à 

empresa apresentada do website. Os dados 

coletados foram tratados de maneira estatística, 

com a aplicação de Test-t para aferir se houve 

diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos. Para finalizar, os resultados obtidos foram 

contrastados com a fundamentação teórica. 

 

2. Fundamentação teórica 
 

2.1 Classificação da interatividade 
 

Neste artigo, adota-se a definição de interatividade 

de Nassar e Padovani (2011), que a definem como 

o grau em que os usuários de um sistema de 

informação digital podem alterar ou construir a 

forma e/ou conteúdo deste ambiente e compartilhá-

los com outros usuários através da interface. A 

classificação da interatividade é proposta pelos 

autores com o objetivo de delimitar o quanto o 

usuário é ativo no conteúdo da interface e com os 

outros usuários. Assim, Nassar e Padovani (2011) 

propõem três níveis (baixa, média e alta), cujos 

critérios determinantes para a diferenciação de 

nível são a qualidade das ações (dividida em 

manipulação e construção) e a visibilidade das 

respostas (dividida em restrita ou total).   

 

A manipulação ocorre quando o usuário realiza 

ações que são predeterminadas pelo sistema, sem 

emitir suas próprias respostas. Já a construção 

ocorre a partir do instante em que o usuário pode 

emitir o seu próprio conteúdo. Tem-se a 

visibilidade total quando as respostas emitidas são 

compartilhadas a outros usuários na rede. Já a 

visibilidade restrita ocorre quando a resposta é 

visualizada apenas pelo próprio usuário em sua 

interface. Observa-se a classificação na tabela 1. 

 
Classificação 

Critérios 

Baixa Média Alta 

Visibilidade Restrita Restrita Total 

Qualidade Manipulação Construção 
Manipulação 

ou 
Construção 

Tabela 1 – Diferença entre os níveis de 

interatividade 

 

Esta classificação de Nassar e Padovani (2011) 

permite distinguir em níveis de maior ou menor 

intensidade o tipo de colaboração que uma 

empresa tentará estabelecer com seu público. Isso 

vai de encontro a uma das características 

destacadas por O’Really (2005), sobre a Web 2.0, 

que é a participação ativa do usuário, que deixa de 

ser somente espectador para se tornar produtor de 

conteúdo. Aliada à capacidade de produzir 

conteúdo, a Web 2.0 também evidencia a formação 

intensa de relacionamentos entre os usuários, 

constituindo comunidades. 

 

2.2 A formação de comunidades 
 

As redes sociais, assim como os blogs, fóruns e 

outros websites colaborativos, criam um fenômeno 

cultural em constante ascensão e transformação, ao 

integrar comunidades e criar uma sensação de 

proximidade entre todos. Pelo aspecto 

colaborativo, em que os usuários constroem juntos 

os conteúdos, há a tendência de constante 

construção (TORRES, 2009). Para atingir este 

caráter colaborativo, os websites proporcionam 

uma alta interatividade em seus sistemas, 

permitindo que os usuários participem ativamente 

de alguma forma no conteúdo em si, seja 

diretamente com o website ou com outros usuários. 

Assim, a aplicação da alta interatividade pode 

ajudar a criar uma rede de relacionamento nos 

websites, propiciando a formação de comunidades. 

 

Além dos interesses em comum, outra razão que 

propicia a formação de comunidade e o 

envolvimento das pessoas por algo em comum, é a 

necessidade de pertencer. De acordo com Bacon 

(2010), o sentimento de pertencer a algo que as 

próprias pessoas produzem é a recompensa por 

fazer parte de uma comunidade. Ao sentir a 

necessidade de se relacionar, os indivíduos podem 

procurar por pessoas com conceitos próximos aos 

seus, para facilitar a interação, conseguindo 

respeito e confiança no grupo. Com a aceitação 

social, há uma chance maior de o indivíduo obter a 

sensação de pertencer à comunidade. 

 

No entanto, como afirma Bacon (2010), não basta 

simplesmente que haja a formação de um grupo 

para que uma comunidade possa existir, mas é 

necessário que haja interações e envolvimento das 

pessoas dentro grupo. É a comunicação que faz 

com que a comunidade funcione. Por isso, 

entende-se que quando um website propicia a alta 



 
 

 

interatividade, através da construção ou 

compartilhamento de conteúdo, pode propiciar 

também a formação de comunidades. E para tentar 

descobrir se a alteração dos níveis de interatividade 

pode ser um fator capaz de influenciar em como o 

usuário se sente em relação à empresa, é necessário 

compreender ainda como a experiência pode ser 

afetada pelo uso. 

 

2.3 Níveis de concepção da experiência do 

usuário 
 

A User Experience (UX ou experiência do usuário) 

pode ser entendida como a experiência de uso de 

um indivíduo sobre um produto ou serviço, e que 

pode ser boa ou ruim. É a percepção que fica na 

mente da pessoa após uma série de interações 

(HASSENZAHL, 2011; REISS, 2011).  É através 

do que o usuário vive no momento em que usa um 

produto que este usuário poderá atribuir o real 

valor deste produto. Por exemplo, o usuário pode 

ter uma experiência ruim no momento do uso de 

um website por consequência de uma péssima 

usabilidade, uma estética desagradável ou um 

conteúdo de baixa relevância, e isso pode 

representar que o valor de todo este produto esteja 

comprometido. 

 

A fim de obter uma satisfação com o uso de um 

produto, tenta-se aproximar dos desejos dos 

usuários, do que gostam ou desgostam, do que 

poderá agradar ou não. Dessa forma, tenta-se 

conhecer ao máximo as características dos 

usuários, com o objetivo de tentar proporcionar 

uma boa User Experience. Hassenzahl (2011) 

distingue três níveis de concepção de experiência 

através da interação com um produto: O que, Por 

que e Como. Estes níveis são primeiramente 

explicados conforme a definição de Hassenzahl 

(2011), e posteriormente são exemplificados no 

contexto de um website institucional. 

 Nível "O que": aborda o que o usuário pode 

fazer através de um produto interativo. Reflete 

a funcionalidade do produto, muitas vezes 

ligada às características da tecnologia. Em um 

website institucional com alta interatividade, o 

usuário poderia contribuir com um conteúdo ou 

participar de uma votação, além de visualizar as 

informações básicas da empresa, como 

conhecer mais sobre seus produtos e serviços. 

 Nível "Como": representa o modo como a 

pessoa pode interagir com o produto, refletindo 

o nível operacional do produto. No website 

institucional, o usuário poderia contribuir com o 

conteúdo ao enviar uma imagem através da 

ativação da webcam ou simplesmente escrever 

textos. 

 Nível "Por que": aborda a real motivação das 

pessoas em utilizarem os produtos. Envolve as 

emoções dos indivíduos e as necessidades para 

com determinado produto. Ao relacionar ao 

website institucional, o nível "por que" encontra 

o fator motivador que levaria o usuário a querer 

contribuir com conteúdos, como, por exemplo, 

o interesse em emitir seu conhecimento sobre 

práticas esportivas, colaborando com os outros 

consumidores da marca e se sentindo parte 

importante daquela comunidade. 

 

A User Experience trata de primeiro começar com 

o "Por que", tentando esclarecer as necessidades e 

emoções envolvidas em uma atividade, procurando 

entender o significado de uma tarefa e a 

experiência que proporcionará ao usuário. Após 

tentar entender o porquê de uma pessoa utilizar um 

produto, é que será determinada a funcionalidade 

("O que") que é capaz de proporcionar essa 

experiência e o meio adequado ("Como") para 

realizar essa funcionalidade. Já a experiência 

abrange as três etapas, desde a motivação da 

pessoa ("Por que"), até a utilização propriamente 

dita do produto. Tem-se que os produtos 

concebidos sob este modelo são sensíveis às 

particularidades da experiência humana e são 

capazes de contar histórias agradáveis através da 

sua utilização e consumo. (HASSENZAHL, 2011). 

 

No entanto, por este modelo de Hassenzahl (2011), 

pode-se entender que as funcionalidades e o modo 

de utilização do produto são inerentes ao usuário, 

como se o usuário apenas aceitasse as condições 

impostas e usasse o produto do modo que foi 

projetado. Embora o produto procure direcionar o 

que o usuário pode fazer com o produto ("O que") 

e as ações do usuário durante o uso ("Como"), o 

próprio usuário pode estabelecer sua própria 

utilização ao produto. Como cada usuário possui 

suas próprias necessidades e características, que 

podem levá-lo a atribuir diferentes utilidades e 

modos de utilização ao produto, tanto o "O que" 

quanto o "Como" podem ser tão flexíveis quanto o 

próprio "Por que". Ainda que o modo de utilização 

("Como") possa ser limitado pela tecnologia 

imposta, em muitos casos, o usuário pode 

conseguir encontrar diferentes formas de utilização 

que não estavam previstas no projeto. Por 



 
 

 

exemplo, mesmo que o website ofereça uma 

ferramenta de chat para os usuários conversarem, 

pode ser que ignorem esta ferramenta e conversem 

através dos campos de comentários que haviam 

sido projetados para os usuários somente enviarem 

dicas em uma promoção. 

 

Em relação ao uso próprio que os usuários 

creditam ao produto, Norman (2011) alerta que, 

embora o produto possa fornecer exemplos de uso, 

estes produtos serão apenas suportes para as 

experiências das pessoas. Embora o website possa 

incitar experiências, são os usuários que irão 

decidir o que fazer e o porquê de fazer, por 

exemplo. Ainda que não seja possível saber 

exatamente o tipo de desejo que um indivíduo terá 

sobre o website, ao definir o público de interesse, 

como, por exemplo, o de "consumidores 

esportistas", tenta-se preparar o website para 

incitar boas experiências para a temática de 

esportes, mesmo com uma possível variação de 

motivação do usuário ou de modos de uso 

atribuídos. É para tentar destacar este papel de 

procurar conhecer bem os usuários que Hess 

(2011) propõe a adoção de mais um componente 

nos níveis de Hassenzahl (2011), o "Quem" 

("Who"). 

 

Além da importância de conceber projetos aos 

usuários, a fim de tentar projetar uma boa UX, 

tem-se também a variação da experiência com o 

tempo como outro ponto a ser discutido e que é 

abordado por Norman (2011). Além da experiência 

que cada indivíduo terá, Norman (2011) questiona 

se a experiência de um único indivíduo não será 

alterada conforme a utilização do produto. O 

primeiro contato do usuário com o website poderá 

proporcionar uma experiência de uso diferente 

daquela que acontecerá em um contato posterior. O 

desafio de proporcionar uma boa UX estará em 

conceber um produto que seja capaz de atingir o 

usuário positivamente em cada uso. Desse modo, 

ao promover ferramentas que permitem diferentes 

formas de colaboração e com a possibilidade de 

participar em momentos variados, o website 

institucional tenta atingir os usuários ao longo do 

tempo. Ao permitir a construção de conteúdo e 

possibilitar que outros usuários opinem sobre o 

conteúdo construído, o website incita um possível 

retorno daquele usuário que tem a curiosidade de 

conferir o desempenho do seu conteúdo 

construído.  

 

Assim, esta modificação de UX que pode ocorrer 

com o tempo de uso do website aponta para a 

necessidade de tentar projetar algo capaz de 

motivar o usuário conforme a utilização. Mas 

também exalta a virtude de realizar testes 

sucessivos com os usuários sempre que possível, a 

fim de tentar verificar se o produto continua 

agradando e tentar promover uma boa experiência 

com o passar do tempo. Por fim, tem-se que a 

percepção que o usuário tem sobre todos os 

elementos do website é um conceito da UX. 

Assim, este estudo tem o objetivo de verificar se a 

experiência do usuário em um website com alta 

interatividade é capaz de alterar a percepção deste 

usuário sobre os sentimentos que terá sobre a 

empresa. 

 

3. Métodos de pesquisa 
 

Os métodos adotados possuem o objetivo de 

verificar se a variação da interatividade no website 

institucional pode influenciar a percepção do 

usuário em relação à imagem da empresa. Com 

isso, sob o ponto de vista da natureza e abordagem 

do problema e conforme a classificação de Gil 

(2002), esta pesquisa caracteriza-se como: 

empírica (do tipo experimental) e qualitativa. 

Primeiramente, tem-se a aplicação de um 

experimento realizado em laboratório, no qual há 

dois protótipos de websites institucionais, com 

conteúdo, estética e usabilidade semelhantes, mas 

diferenciados pela presença de alta e baixa 

interatividade. Estes websites foram avaliados por 

34 participantes, em dois grupos separados, um 

para cada website. 

 

3.1 Websites desenvolvidos 
 

Os websites são da empresa fictícia de tênis 

esportivos, a “WAY” e são compostos por cinco 

páginas, “Home Page, “Sobre a Way”, “Produtos”, 

“Treinamento” e “Onde Encontrar”. No website do 

grupo A (figura 1), com alta interatividade, 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. Já no website do grupo B (figura 2), com 

baixa interatividade, 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. 



 
 

 

 

 
 

Figura 1. Páginas do website A – Alta interatividade. 

 

 

 

Figura 2. Páginas do website B – Baixa interatividade 

 

 



 
 

 

 

3.2 Avaliação 
 

Após a interação com os websites, cada 

participante respondia a pergunta "Como você 

imagina a empresa?", assinalando em uma escala 

semântica quais valores atribuía à empresa:  

1) Desanimado - Entusiasmado;  

2) Frustrado - Satisfeito;  

3) Distante - Próximo;  

4) Desinteressado - Interessado;  

5) Sem participação - Participativo;  

6) Entediado - Estimulado.  

 

Os itens de qualidade (ex. 

Entusiasmado/Desanimado) foram alternados nas 

ordens de qualidade positiva e negativa, para que o 

participante não se acostumasse a marcar um único 

lado (direito/esquerdo) e uma única qualidade 

(positiva/negativa). 

 

3.3 Tratamento estatístico 
 

Os dados coletados são tratados de maneira 

estatística, a fim de conferir confiabilidade à 

análise e interpretação dos resultados. Desse modo, 

verificou-se a normalidade da distribuição dos 

valores com a aplicação dos testes Skewness e 

Kurtosis. Em seguida, com a confirmação da 

normalidade dos dados, aplicou-se o Test t, para 

verificar se houve uma diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos. 

 

4. Resultados 

 
Após a tabulação dos dados e aplicação dos testes 

de normalidade e do Test-t, pode-se verificar que 

houve uma diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos. Com isso, conclui-se 

que a presença da alta interatividade influenciou a 

percepção que os usuários tiveram sobre como se 

sentiram em relação à empresa, a partir da 

construção ou compartilhamento de conteúdo do 

website.  

 

A seguir, apresenta-se o gráfico resultante da 

escala semântica, com o comparativo entre os 

grupos. Depois, tem-se o resultado do Test-t e, por 

fim, a discussão dos resultados, contrastados com a 

fundamentação teórica. 

 

 

 

 

4.1 Gráfico da escala semântica 
 

 

Figura 3. Comparativo entre os grupos no bloco. 

 

Verifica-se que o website com alta interatividade 

obteve notas melhores em todos os itens da escala 

semântica, configurando, portanto, que os usuários 

do grupo sentiram-se mais entusiasmados, 

satisfeitos, próximos, interessados, participativos e 

estimulados que os usuários que navegaram no 

website de baixa interatividade. Além disso, 

enquanto o website de alta interatividade despertou 

no usuário todas as qualidades positivas (acima de 

50cm), o website de baixa interatividade ainda 

despertou sentimentos negativos, fazendo com os 

usuários indicassem que estavam distantes, 

desinteressados e sem participação. 

 

4.2 Test-t 
 

A diferença observada entre os grupos na escala 

semântica é confirmada de maneira estatística pelo 

Test-t. Após a verificação da normalidade na 

questão “Como você se sente em relação à 

empresa?”, os resultados do Test-t indicaram t = 

2,543 e Sig. (2-tailled) = 0,016.  

 

Como o critério para o parecer estatístico prevê 

que deve-ser ter como resultado t > 2,160 e Sig. 

(2-tailled) < 0,05, significa que houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos, 

indicando que a presença da alta interatividade 

influenciou a percepção que os usuários tiveram 

sobre como se sentiam em relação à empresa. Vê-

se a figura 4 ilustrando o resultado do Test-t. 

 



 
 

 

 
Figura 4. Comparativo entre os grupos no bloco. 

 

5. Discussão 

 
Os resultados encontrados serão relacionados com 

os conceitos de Comunidades e User Experience. 

O fato dos participantes do grupo com alta 

interatividade terem sentido emoções mais 

positivas que os do grupo com baixa interatividade 

encontra-se de acordo com a ótica de Torres 

(2009), que destaca que as ferramentas 

colaborativas criam a sensação de proximidade, o 

que tende a motivar os consumidores ao ponto de 

se sentirem mais participativos e, 

consequentemente, mais estimulados. Com isso, 

entende-se o porquê do grupo de alta interatividade 

ter se sentido mais estimulado, participativo e 

próximo, do que o grupo com baixa interatividade.  

 

Ao conseguir compartilhar conteúdo com outros 

usuários e ainda criar seu próprio conteúdo no 

website, os usuários do grupo com alta puderam 

experimentar a ideia de estar em comunidade. As 

interações propiciadas pela ferramenta de “dicas” 

no website estimulavam a comunicação e o 

relacionamento entre os indivíduos, o que, de 

acordo com Bacon (2010) é fundamental para o 

conceito de comunidade. Assim, entende-se como 

os participantes do grupo com baixa interatividade 

puderem se sentir distantes, pois não conseguiam 

expressar suas opiniões nem interferir sobre a 

opinião dos outros. 

 

Outro ponto a ser destacado é o fato dos 

participantes dos grupos serem jovens, habituados 

a redes sociais e às características presentes no 

conceito de Web 2.0 de O‘Really (2005). Como os 

participantes estão acostumados à troca intensa de 

conteúdo, a navegação em um website que possuía 

o oposto disto, fatalmente se refletiu em 

desinteresse, distância e tédio, e em menores 

índices de satisfação, participação e estímulo. Ou 

seja, como os usuários possuíam certa experiência 

prévia de produzir conteúdo ou trocar informações 

com outras pessoas na rede, o contato com o 

website de baixa interatividade pode ter 

desapontado estes usuários. Por isso, Norman 

(2011) e Hess (2011) destacam a importância de se 

conhecer ao máximo “quem” irá utilizar o produto, 

a fim de se tentar projetar uma User Experience 

capaz de atender melhor as expectativas dos 

usuários. 

 

Já ao analisar a experiência do usuário de maneira 

mais intrínseca aos websites, pode-se inferir por 

Hassenzal (2011) que o website com alta 

interatividade talvez possuísse questões mais claras 

e mais profundas em relação ao “por que” utilizar 

o website. Assim, o website com alta interatividade 

procurava despertar a motivação dos usuários de 

contribuir com dicas de práticas esportivas e de se 

fazer presente na comunidade, oferecendo a 

possibilidade de indicarem em que grupo de 

público fazem parte, qual tênis gostaram, o tipo de 

treinamento que fariam e em que cidade gostariam 

de encontrar os produtos.  

 

Já o website com baixa interatividade procurava 

despertar apenas a motivação dos usuários de 

conhecerem um produto novo e se informarem 

sobre práticas esportivas e a própria empresa, o 

que o website com alta interatividade também 

oferecia. Além do nível de “por que” utilizar, o 

website com alta ainda abordava os usuários de 

mais maneiras nos níveis de “o que” eles poderiam 

fazer no website e “como” poderiam. No nível “o 

que”, embora os usuários do grupo de baixa 

pudessem visualizar o conteúdo e interagir com os 

tênis e os “cards” na página de treinamento, os 

usuários do grupo de alta, além disso, ainda 

podiam deixar comentários e votar nas enquetes. Já 

o nível “como” apresenta pequenas diferenças, 

com a principal diferença no fato de que enquanto 

o website com baixa permitia apenas a navegação 

com o mouse, o website com alta também permitia 

a escrita.  

 

Portanto, de acordo com os níveis de Hassenzal 

(2011) para a User Experience, infere-se que o 

website com alta interatividade despertou 

sentimentos mais positivos nos usuários em virtude 

de abordar mais motivações de uso aos 

participantes, maiores funcionalidades no website e 



 
 

 

meios para exercer estas as funções. 

 

6. Conclusão 
 

Este trabalho teve o objetivo principal de avaliar se 

um website institucional com alta interatividade 

influenciaria os sentimentos que os usuários teriam 

em relação à empresa, o que realmente se 

confirmou após o experimento, uma vez que se 

sentiram mais entusiasmados, satisfeitos, 

próximos, interessados, participativos e 

estimulados que os usuários que navegaram no 

website de baixa interatividade. 

 

Embora o processo criativo dos protótipos seja um 

elemento que mereça uma atenção maior para a 

replicação do estudo, tem-se que os métodos 

utilizados atingiram seus objetivos. A adoção do 

tratamento estatístico propiciou uma delimitação 

segura para a interpretação dos resultados. Assim, 

pode-se afirmar que o fato do usuário construir ou 

compartilhar conteúdo em um website 

institucional, em condições similares a deste 

estudo, pode alterar a percepção inicial que este 

usuário terá sobre como se sente em relação à 

empresa. Espera-se que este artigo tenha 

contribuído como relevante discussão a respeito da 

aplicação da interatividade como fator de 

influência na percepção dos usuários em websites 

institucionais. Assim, também se propõe como 

estudos futuros, outras implicações que a 

construção e o compartilhamento de conteúdo 

possam afetar em interfaces digitais. 
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