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RESUMO
O surgimento de comunidades virtuais de marca como avenidas estabelecidas para as ações de
marketing de uma ampla gama de produtos e serviços é um tema atual e relevante; entretanto,
os estudos recentes ainda não responderam a uma importante questão: é melhor para as
organizações criar suas comunidades de marca ou deixá-las fluir por parte da iniciativa dos
consumidores? Buscando lançar luz sobre esse ponto, este trabalho propõe um framework
teórico para avaliar e comparar a participação do consumidor nos diferentes tipos de
comunidades de marca virtuais, gerenciadas pela empresa ou pelo consumidor. Levando em
consideração

seus

antecedentes-chave

(homogeneidade

demográfica

e

psicográfica

percebidas, liberdade de expressão e disponibilidade de avenidas virtuais) e o impacto destes
em comportamentos futuros por parte do consumidor. Para tanto, foram utilizados
procedimentos qualitativos, para desenvolvimento do framework teórico e indicadores de
mensuração, e a técnica de modelagem de equações estruturais para teste e validação dos
modelos de mensuração e estrutural. Como objeto de estudo, foram utilizadas duas
comunidades distintas para o mesmo produto – a plataforma de jogos XBOX da Microsoft.
Uma gerenciada pela própria empresa (XBOX Brasil) e outra gerenciada pelos consumidores
(Portal XBOX). Os resultados apontam para um impacto direto dos constructos antecedenteschave testados no modelo estrutural sobre as variáveis mediadoras e destas na variável
consequente. O efeito moderador da comunidade de origem também é confirmado através da
análise multigrupos, que apontou a comunidade oficial como mais efetiva em gerar lealdade
em suas diversas formas, porém a comunidade gerenciada por consumidores como mais
efetiva em gerar identificação, participação e efeitos comportamentais. Tais resultados
contribuem para o conhecimento acadêmico e gerencial em marketing, pois apresentam uma
nova abordagem de estudo para a gestão de comunidades de marca e, consequentemente, das
relações entre grupos de consumidores e organizações. Limitações encontradas no estudo e
encaminhamentos para futuros estudos também são discutidos.
Palavras-chave: comportamento do consumidor; comunidades virtuais; marcas; estratégias de
marketing.
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ABSTRACT
The Effects of Participating in Virtual Brand Communities on Consumer Behavior: a
Comparative Study of Firm-Managed and Customer-Managed Communities
The insurgence of virtual brand communities as established venues for marketing actions for
a wide range of products and services is an important relevant topic in the marketing field.
Despite its significance, recent studies have not addressed an important question: is it better
for companies to build, manage and support their own brand communities or let them be
developed and run entirely by customer enthusiasts? Looking for some insights about this
specific topic, this study proposes a theoretical framework to evaluate and compare customer
participation in the different virtual brand communities – company-managed and consumermanaged – considering its key antecedents (perceived demographic and psychographic
homogeneity, expressive freedom and availability of virtual venues) and their impact on
future consumer behaviors. To accomplish this goal: (1) qualitative procedures were applied
to develop the theoretical framework and measurement items, and (2) the structural equations
modeling technique was used to test and validate the measurement and structural models. To
test the research hypotheses, two different communities for the same product were used – the
Microsoft XBOX game console – one managed by the company (XBOX Brasil) and the other
managed by consumers (Portal XBOX). The findings indicate a direct impact of the key
antecedents tested in the structural model on to the mediators, and also a direct impact of the
mediators on to the consequent construct. The moderator effect of community of origin is also
confirmed through multi-group analysis, which indicated that the official community is more
effective in generating loyalty in its diverse forms, whereas the consumer-managed
community proves to be more effective in generating identification, participation and
behavioral effects. These findings contribute to the academic and managerial knowledge in
the marketing field, as they present a new perspective of study for the brand communities’
management, and for the relations between groups of consumers and organizations.
Limitations of this research and suggestions for future studies are also discussed.
Keywords: consumer behavior, brands, brand communities, marketing strategy.
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