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RESUMO 

 

Vivemos num momento em que as expectativas de pensadores como Lévy 

(1998), se concretizaram. O consumidor mudou, passou a exigir um diálogo entre a 

empresa e a sociedade. Esse novo cenário cobrou da tecnologia formas de 

aperfeiçoar e agilizar este processo de comunicação, plataformas baseadas na 

internet que propiciem e incentivam a troca de informações. Nesta esfera surgiu o 

crowdsourcing, com a disponibilização do capital intelectual das massas, que 

acabou por mudar a forma de interagir e se organizar das empresas que cada vez 

mais percebe a importância estratégica destas informações. Para compreender este 

novo cenário, elaborou-se três hipóteses que serviram de guia para a dissertação, 

sendo estas: H1 – Crowdsourcing afeta a performance de produtos; H2 – 

Comentários negativos originados pelo crowd voting apresentam os mesmos efeitos 

que os comentários positivos e H3- Crowd voting fornece dados sobre o que está 

sendo percebido pelo mercado consumidor frente ao produto anunciado. 

Objetivando assim compreender a partir da fundamentação teórica do crowdsourcing 

e a análise de um banco de dados com dados de avaliações realizadas por usuários 

ao longo de quatro anos se o crowdsourcing causa impactos na performance dos 

produtos ofertados por empresas que o pratiquem, e desta forma abrir caminhos 

para novas pesquisas, onde possa-se sugerir caminhos para o aprofundamento do 

conhecimento teórico e prático desta arte. A partir disto, mediante o estudo das 

correlações entre as variáveis obtidas pelo banco de dados da Amazon e a análise 

de sentimentos utilizada na formulação de nuvens de palavras feitas com os 

comentários fornecidos pelos usuários sobre os produtos, o estudo sugere que o 

crowdsourcing exerce sim impactos na performance de produtos das empresas.  

Palavras-chave: Crowdsourcing, Crowd Voting, Inovação aberta. 



 

 

ABSTRACT  

 

In the current time of information, we live in times that the expectations of 

thinkers as Lévy (1998) have become a reality. The profile of the consumer has 

changed as he connected with other consumers and begun to demand that there is a 

dialogue between the company and society. This new scenario required that 

technology was further developed and that the process of communication was made 

faster by means of online platforms that make the exchange of information viable and 

encourages it. The crowdsourcing arose with the availability of the crowd’s 

intellectual capital that has changed the way companies interact and organize 

themselves as they come to realize the strategic importance of this information. In 

order to fully understand this new scenario, we have created three hypothesis that 

have served as guide for this paper, which are: H1 – Crowdsourcing affects products’ 

performance; H2 – negative reviews from crowd voting provide the same effects that 

positive reviews; and H3- Crowd voting provides information about consumer`s 

perception of the product being offered. Therefore, this paper aims to understand if 

the crowdsourcing affects product’s performance of the companies that use 

crowdsourcing by analyzing the theoretical basis of crowdsourcing and also by 

reviewing a data-base with reviews made by consumers during a four year period. In 

addition, this work also aims at raising questions for new researches that may 

develop further the understanding of the effects of the crowdsourcing. Based on the 

review of the correlations between the variables obtained in Amazon’s data base and 

the analysis of the feelings used in the word clouds based on the reviews offered by 

the consumers, this work suggests that the crowdsourcing does affect the product’s 

performance. 

Key Words: Crowdsourcing, Crowd Voting, Open innovation. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios da economia, quando o escambo imperava e a 

manufatura era a única forma de comércio empreendida pelos artesões até a 

revolução industrial que nos levou ao processo produtivo estruturado, guiado, em 

parte, pela visão fordista da produção que se manteve até o século passado, o 

mercado apresentava um consumidor alienado, passivo no processo de escolha, o 

qual se contentava, ou tinha de se contentar, em absorver o que era oferecido ao 

mercado. Como o próprio Ford cultuou em sua visão frente a oferta e a demanda, o 

cliente podia desejar o carro na cor que quiser, contanto que esta cor fosse o preto.  

Com a revolução tecnológica disponibilizando informação para as massas, 

com ferramentas como a internet, a qual permite uma vinculação bilateral de 

informações com maior liberdade entre as pessoas, e pela democratização deste 

conteúdo como jamais visto no passado, esse consumidor, antes passivo, passa a 

tomar consciência de seu poder de escolha e passa a atuar como um cliente ativo, 

influenciando mercados e ditando as regras pelas quais está disposto a dispender 

recursos que são vitais as empresas. 

Prahalad e Ramaswamy (2004, p.1) descreveram sobre essa mudança no 

papel do consumidor destacando o seu caráter antagônico: “. (...) de isolado para 

conectado, de desavisado à informado, de passivo para ativo1”. Howe (2008) 

denominou esta mudança de renascimento do amadorismo, caracterizado pelo 

exercício de um papel mais ativo pelo consumidor/indivíduo na sociedade, na qual 

                                                           
1 Tradução livre pelo autor do trecho original em inglês: “(..) from isolated to connected, from unaware 

to informed, from passive to active”.  
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este utiliza seu tempo livre não só em distrações não-econômicas, mas também, em 

atividades economicamente produtivas e na criação de conteúdo. Ao utilizarem sites 

como Facebook, Google, Twitter, os consumidores no papel de usários geram um 

volume significativo de dados que são utilizados pelas referidas empresas para gerar 

rentabilidade.  

Esta nova atuação do consumidor que passa do estado passivo para o ativo 

e passa a interagir numa relação bilateral tem rompido paradigmas e aberto espaço 

para inovações; novas fronteiras a serem exploradas pelo marketing, pelo processo 

produtivo e administrativo, os quais, num mercado extremamente competitivo, que 

vive de inovação e da predileção dos consumidores por seus produtos, afeta a 

economia de uma forma nunca vista antes.  

Neste contexto, Howe (2008) denominou o processo de aproveitamento das 

capacidades produtivas de consumidores para fins específicos de “Crowdsourcing”. 

Brabham (2008) definiu esse conceito como um novo modelo de negócio baseado 

na internet, no qual se coleta soluções criativas distribuídas por indivíduos por meio 

de uma rede de relacionamento disponível a atender questionamentos feitos a elas.  

A ideia defendida por Brabham (2008) é que o crowdsourcing pode ser 

encarado como um grupo multicultural de indivíduos que partilham seu tempo e seu 

conhecimento na resolução de um problema exposto por um grupo que fornece 

dados e guia o processo, a fim de que, por meio do conhecimento da multidão, 

sejam obtidas respostas e pontos de vista que não seriam encontrados unicamente 

dentro do ambiente coorporativo. 

Seguindo este raciocínio de Brabham (2008), busca-se avaliar através do 

levantamento da teoria difundida sobre o tema de crowdsourcing, estudos de casos 

dentro da world wide web, e das aplicação de suas tipologias dentro do ambiente 
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corporativo, buscando fundamentos teóricos para a aplicação do crowdsourcing e e 

seus impactos. Após a revisão teórica do tema, objetiva-se efetuar a análise de um 

banco de dados de uma empresa de grande porte de comércio eletrônico, que 

disponibiliza uma plataforma para a avaliação de produtos, propiciando um ambiente 

favorável a obtenção de dados relativos ao crowd voting, para que com este 

histórico de reviews (avaliações) de produtos fornecidos pelos usuários do canal de 

comércio eletrônico desta empresa, analisar os impactos destas interações entre as 

populações que avaliam os produtos disponibilizados e a performance destes 

produtos frente ao mercado. 

 

I.1. RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

Como resultado da globalização da economia, ocorreu significativa 

intensificação da competição entre as empresas em todos os mercados, obrigando-

as a se adaptarem de forma cada vez mais rápida aos mercados, acelerando seu 

ciclo de inovação e otimizando os seus custos de operação a fim de poderem 

sobreviver neste novo ambiente econômico. Soma-se a isso, a ocorrência de 

diversas crises financeiras ao redor do mundo, ao exemplo da crise financeira de 

2008 que aumenta as incertezas e disputas econômicas.  

Nesse cenário, uma nova variável, que represente a aceleração do ciclo de 

inovação e desenvolvimento das empresas, junto com a maior proximidade de seu 

público alvo, possibilitando assim um maior entendimento de suas 

vontades/necessidades torna-se não só algo desejável, como representa uma nova 

prioridade a ser assimilada pelas empresas, para que com o conhecimento de seu 

processo, possa definir se isso representa uma vantagem competitiva. Tal vantagem 
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competitiva pode ser tanto por permitir o desenvolvimento de uma nova estratégia 

negocial como para possibilitar que a empresa a entenda melhor as estratégias de 

mercado de seus concorrentes e possa se posicionar de forma eficiente.  

Neste ponto, é importante notar que a maioria das estruturas organizacionais 

atuais são organizadas em unidades de negócio que se especializam com o objetivo 

de assumir a responsabilidade quanto à solução de determinados problemas. Na 

capacitação destas equipes, busca-se formar pessoas em determinadas áreas do 

conhecimento a fim de atuarem como especialistas. Por conseguinte, muitas vezes, 

os profissionais especializados possuem suas visões limitadas não só pelo contexto 

organizacional, como também pela sua experiência particular de vida e que, embora 

propiciem uma visão única e singular, muitas vezes é incompleta e não atende as 

perspectivas do seu público alvo. 

Ocorre que, frequentemente, a solução de problemas complexos não se 

limita a um campo específico do conhecimento humano à medida que demanda uma 

análise mais ampla por equipes multidisciplinares, as quais por sua natureza 

heterogenia, autorregulam-se a fim de evitar soluções simplistas ou tendenciosas. 

Essa abordagem permite uma melhor utilização do capital intelectual da empresa, o 

qual pode ser caracterizado, ainda que intangível em sua natureza, como uma das 

grandes riquezas da organização (cf. Sveiby,1998).  

Verifica-se, por conseguinte, que há a necessidade de uma abordagem mais 

completa de problemas sistêmicos, o que reflete de maneira mais exata o cenário 

nos quais as organizações estão situadas hoje, um mundo globalizado no qual a 

informação desloca-se e é disponibilizada rapidamente a uma grande massa de 

pessoas, de formações distintas e dispostas a compor uma comunidade 

colaborativa. 
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Neste cenário, o crowdsourcing apresenta-se como uma ferramenta útil para 

enfrentar os desafios pelos quais uma organização passa na formulação e aplicação 

de suas estratégias de produção ou da prática de um plano de marketing de baixo 

custo que seja efetivo e apresente resultados diferenciados aos seus consumidores. 

Desse modo, é possível afirmar que a civilização caminha para a formação 

de uma memória/inteligência coletiva, conforme sugerido por Lévy (1998). A 

formação destes grupos multidisciplinares é observada informalmente dentro e fora 

das organizações, e por diversas vezes tem seu potencial subutilizado. A correta 

utilização desta sinergia pode configurar uma vantagem competitiva que pode vir a 

permitir a melhora do processo de questionamento e de busca de soluções, tão 

vitais para a inovação e competitividade das empresas. 

Assim sendo, torna-se clara a importância do planejamento estratégico do 

capital intelectual contido dentro e fora das organizações, no qual a sua mensuração 

por meio de indicadores, e a criação de um ambiente em que haja o ferramental e a 

atitude cultural e social em prol da formação de uma memória coletiva, bem como a 

interação entre clientes, fornecedores e o corpo das organizações apontam para um 

diferencial que propiciam grande vantagem competitiva (cf. Edvisson; Malone,1998). 

As ferramentas que foram popularizadas através da internet, tais quais redes 

sociais, sistemas de apoio à decisão a executivos e a níveis gerenciais, a 

colaboração no aperfeiçoamento de softwares opensource (que permitem a criação 

de conhecimento através da colaboração participativa de interessados/reposta de 

usuários em tempo real), demonstraram que quando bem utilizado, o crowdsourcing, 

ou o uso de um grupo social multidisciplinar que atua em conjunto para atingir um 

objetivo pré-determinado, é uma ferramenta poderosa que pode representar a 
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diferença em uma disputa na qual a análise de problemas complexos pode 

representar a diferença entre prosperidade ou encerramento de operações. 

Por sua vez, observa-se que esta estrutura também apresenta certas 

desvantagens não identificadas por grupos de especialistas atuais, os quais estão 

menos expostos a problemas de ruído nas comunicações e desvio de foco do que 

grupos multidisciplinares.  

Este cenário requer uma análise mais detalhada dos prós e contras 

oferecidos no uso de uma massa de diversas pessoas com formações e grupos de 

conhecimentos distintos fornecendo visões e abordagens diferenciadas frente a 

problemas como vantagem competitiva, o qual é o objetivo do presente trabalho. Em 

outras palavras, o presente trabalho objetiva realizar uma pesquisa exploratória 

sobre os prós e os contras do uso desta estrutura para o universo corporativo. 

 

I.2 OBJETIVO GERAL 

Pesquisa exploratória sobre crowdsourcing visando, inicialmente, consolidar 

o quadro teórico que envolve o conceito de crowdsourcing, ampliando assim a visão 

paradigmática do conceito, uma vez que este, ainda relativamente novo e 

desconhecido, beneficia-se de uma análise qualitativa e exploratória que concentre 

em um trabalho pontos relevantes de posicionamentos teóricos sobre os prós e 

contras do conceito. 

Esta abordagem conceitual e descritiva compõe uma análise qualitativa, que 

foi redirecionada de acordo com a evolução da compreensão do tema e o 

surgimento de novos dados de pesquisa, os quais foram mesclados com a 

experiência adquirida no processo de pesquisa e vivência empresarial do 

pesquisador. Esta visão mista teve como objetivo garantir que a teoria, resultante do 
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estudo conduzido a partir de estudos elaborados por diversos outros autores sobre o 

tema, não distanciasse demasiadamente a teoria da prática.  

Após isso, o presente trabalho objetiva explorar conceitos sobre a aplicação 

prática do crowdsourcing, extrapolando a esfera teórica e buscando um contraponto 

na prática desta teoria, entendo os impactos de sua prática frente a performance dos 

produtos que uma empresa disponibiliza a estes mercados de forma prática e assim 

ter um vislumbre sobre os desafios que as empresas que decidem praticá-lo 

enfrentam. Buscar-se-á entender se o crowdsourcing pode representar uma 

vantagem competitiva real para as corporações bem como sugerir que viabilizem 

uma compreensão mais cabal de seus efeitos. Desta forma, para guiar esta 

pesquisa, pretende-se testar as seguintes hipóteses:  

H1 – Crowdsourcing afeta a performance de produtos. 

H2 – Comentários negativos originados pelo crowd voting apresentam os 

mesmos efeitos que os comentários positivos.  

H3- Crowd voting fornece dados sobre o que está sendo percebido pelo 

mercado consumidor frente ao produto anunciado. 

 

I.3 JUSTIFICATIVA 

Mediante o estudo das organizações e as diversas propostas sobre 

estruturas organizacionais (Daft, 2003), as empresas buscam se organizarem a fim 

de obter a melhor resposta frente aos problemas que devem solucionar e aos 

processos que devem desempenhar (Salerno, 1999). Dentro destes conceitos, as 

empresas geralmente formulam unidades de negócio nas quais grupos de 

especialistas abordam problemas específicos que impactam negativamente ou 

representam obstáculos no seu desempenho. 
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Tais grupos, geralmente homogêneos, têm uma formação acadêmica muito 

próxima, senão igual e, assim, acabam por desenvolver soluções equivalentes. Esta 

situação é retratada por Page (2009) que estudou problemas gerados por 

organizações que contém estruturas formadas por especialistas em um mundo 

globalizado. Os problemas enfrentados pelas grandes empresas atualmente tendem 

a funcionar como um sistema complexo elencado por diversas variáveis, as quais 

muitas vezes são mais bem tratadas por grupos multidisciplinares. Nesse cenário, a 

utilização de grupos internos e externos colaborativos representa uma vantagem 

competitiva na solução de problemas. 

Page (2009, p. 156) aponta uma possível vantagem no trabalho 

desempenhado por equipes multidisciplinares da seguinte forma: “Duas cabeças não 

pensam melhor do que uma quando juntas formam uma única cabeça”2. Já em um 

grupo heterogêneo – possível de se obter em uma comunidade aberta – perfis 

complementares melhoram substancialmente a capacidade de resolução de 

problemas. Nesse sentido, Page (2009) conclui que o a comunidade coleta o 

conhecimento disperso em cada indivíduo, de modo que a multidão é mais sábia do 

que os indivíduos mais inteligentes.  

No mesmo sentido, defende Howe (2008) que a disponibilidade de uma 

força mais ampla de saber fornece as empresas um universo de informações e 

recursos que supera e – em muito - sua estrutura própria, tanto em número de 

pessoas dispostas a focar um problema quanto em relação à análise de problemas 

complexos por equipe de especialistas. 

A globalização e a disseminação do conhecimento, favorecida pela internet e 

as ferramentas de comunicação atuais, reorganizaram o conceito de comunidade. 

                                                           
2 Tradução livre pelo autor do trecho original em inglês:  “Two heads are no better than one, when 
toguether they make one only head”.  
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Segundo Lévy (1998), essa adequação favorece a formação de memórias coletivas 

que podem ser analisadas através de modelos de árvores de conhecimento. Dentro 

deste universo temos a formação das inteligências coletivas, as quais, quando bem 

utilizadas, podem fornecedor soluções criativas e inovadoras que se adaptem a 

realidade das empresas neste mercado dinâmico e competitivo. Desse modo, saber 

explorar a diversidade destas comunidades pode ser o ponto chave para obter 

vantagem competitiva nos negócios, e isto passa a acontecer ao permitir a criação 

de um ambiente no qual, fornecedores, clientes e toda a equipe interna e externa a 

empresa possam interagir livremente. Com uma maior aproximação de seu público, 

permitindo entender melhor suas necessidades e obter sua ajuda no 

desenvolvimento de novas estratégias através de grupos dispostos a colaborar com 

as empresas em troca de status, sentimento de inclusão ou retorno financeiro. 

Essa análise realizada por um conjunto de pessoas com formações e grupos 

de conhecimentos distintos favorece o surgimento de visões e abordagens distintas 

frente a problemas específicos. Desse modo, as conclusões obtidas mediante essa 

análise pode representar uma vantagem competitiva e fornecer um capital, que 

embora seja intangível, pode apresentar um impacto real ao desempenho da 

empresa.  

Verifica-se, por conseguinte, que o estudo e análise das possíveis 

desvantagens e vantagens da utilização desse tipo de análise é de grande 

significância prática, à medida que se refere ao modo em que as empresas buscam 

analisar e solucionar seus problemas. Ademais, trata-se de importante tema de 

estudo para a academia tendo em vista que se refere a um novo modo de 

organização das empresas e de interação entre agentes econômicos na análise e 

solução de problemas.  
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Nesse cenário é que o presente trabalho tem como proposta realização de 

uma pesquisa exploratória sobre os prós e os contras do uso desta estrutura para o 

universo corporativo, procurando sugerir a aplicação de modelos que viabilizem a 

utilização de ferramentas coorporativas (tal como os sistemas de apoio a decisão e 

ferramentas de gestão do conhecimento), para o controle e o gerenciamento do 

capital intelectual. 

 

I.4. PROBLEMA DE PESQUISA 

No ambiente globalizado, com a crescente interação entre as massas, que 

assumem o comportamento de uma consciência coletiva, conforme exposto por 

Lévy (1998), acaba por abalar o fluxo usual da informação, com o qual as 

corporações estavam acostumadas, forçando o diálogo entre corporações e o 

mercado. Um mercado consumidor que passa a ser ativo, ao invés de efetuar a 

manutenção de seu estado passivo, e começa a exigir respostas as suas 

indagações, além de colaborar compartilhando seus conhecimentos, pensamentos e 

percepções a outros organismos que possam compor a massa de pessoas que 

interagem através de plataformas baseadas em tecnologia que os conecta e viabiliza 

esta comunicação. 

Dentro desta nova realidade, se faz necessária uma abordagem mais ampla 

dos problemas sistêmicos que esta nova relação causa dentro desse cenário 

globalizado, dependente de informação, a qual passou a ser disponibilizada em 

grande volume e rapidamente a todos os seus integrantes. Essa mudança no poder 

de escolha das pessoas resultou no questionamento de o quanto isto acaba por 

afetar na performance dos produtos, principalmente nos que são comercializados de 

forma a viabilizar uma resposta mais rápida das massas sobre o mesmo, como é o 
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caso das plataformas de comércio eletrônico que oferecem a possibilidade de 

avaliação dos seus produtos por parte dos usuários. 

Esta estrutura conhecida como crowd voting, possibilita um amplo registro 

de percepção dos usuários frente a um produto que acaba por ser consultado por 

outros usuários em seu processo decisório em relação a compra do produto 

ofertado. Além disto, os comentários enviados pelos usuários em relação aos 

produtos ou aos serviços prestados podem conter informações relevantes à 

estratégia das empresas que buscam conquistar e manter uma parcela do mercado 

a fim de efetuar a manutenção e o crescimento de sua presença no mercado. 

Assim, com o crescimento da importância do planejamento estratégico do 

capital intelectual contido dentro e fora das organizações, onde a mensuração 

através de indicadores, e a criação de um ambiente em que o ferramental 

tecnológico propicie a interação entre os participantes deste novo diálogo e o 

tratamento da informação resultante desta interação, bem como uma atitude cultural 

e social em pró da formação de uma memória coletiva, apontam para um diferencial 

que pode propiciar grande vantagem competitiva (Edvisson Malone,1998). 

Esta nova configuração convida a uma análise mais detalhadas dos prós e 

contras oferecidos no uso de uma massa de diversas pessoas com formações e 

grupos de conhecimentos distintos fornecendo visões e abordagens diferenciadas 

frente a produtos e serviços, onde esta relação pode afetar positiva ou 

negativamente a performance de empresas, de acordo com a percepção das 

populações que interagem com a mesma e passam a poder atuar como uma 

barreira a novos negócios, ou como um incentivador dos mesmos. A compreensão 

de como isto ocorre e se isto tem impactado a performance dos produtos sujeitos a 

avaliação do mercado consumidor é o objeto de estudo deste trabalho. Pretende-se 
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realizar uma pesquisa exploratória sobre os prós e os contras do uso desta estrutura 

para o universo corporativo e compreender se esta interação impacta a performance 

dos produtos ofertados ao mercado. 
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II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO: 

 

De acordo com Lévy (1998), a inteligência coletiva pode ser definida como 

uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada 

em tempo real, que resulta uma mobilização efetiva das competências. Numa 

reflexão sobre o arcabouço teórico de cada indivíduo, uma inteligência adquirida no 

decorrer de sua vida de forma única, cada indivíduo passa a ser detentor de uma 

sabedoria única, um conjunto de experiências pessoais que lançam uma visão única 

sobre qualquer problema que se apresente, não havendo assim um centro 

monopolizador da sabedoria, está que, em sua visão, erroneamente reprimida pelos 

métodos de avaliação sistemáticos da inteligência humana, e coordenadas para que 

tratem em conjunto de um problema específico, a partir da colaboração do saber 

individual, a fim de um resultado especifico ao problema apresentado, apontando 

assim que a soma das partes se torna maior do que o todo. 

Dentro desse universo, potencializamos a troca de conhecimento por irmos 

além do conhecimento explícito e explorando o conhecimento tácito de cada 

indivíduo que passa a ser uma variável a colaborar na busca da solução de um 

problema apresentado. De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), temos como o 

conhecimento explícito aquele feito por fatos, regras e relações políticas que podem 

ser codificadas e transmitidas em grande escala sem a necessidade de discussão. 

Esse pensamento também é corroborado por Wyatt (2001). Por sua vez, o 

conhecimento tácito é pessoal e complexo, originado da experiência de um indivíduo 

dentro de um contexto especifico (Vitelli, 2003). Neste último, temos as capacidades 

pessoais de cada indivíduo e uma transmissão diferenciada, que depende de 

interações prolongadas, erros e acertos (Castanheira, Peixoto e Cardoso, 2003). 
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Pressupõe-se desta forma que um grupo amplo de pessoas pode, em 

determinadas circunstâncias, ser mais “inteligente” do que qualquer um dos seus 

membros, conclusão essa firmada nos princípios da teoria Gestáltica, é confirmada 

por Wooley et al (2010), concluindo que a inteligência coletiva de um grupo de 

pessoas, ao ir explorar o conhecimento tácito deste grupo, se estende além das 

habilidades individuais de cada membro deste grupo, sendo isto conhecido como 

inteligência coletiva (Slawsby e Riviera, 2007).  

Pode-se observar esse conceito na prática com certa facilidade nos esportes 

que exigem prática em equipes, onde um time acaba por fortalecer-se por elencar 

cada integrante em seu ponto forte e ter seu ponto fraco protegido por um 

companheiro. Por exemplo, no futebol vemos uma equipe composta por diversos 

especialistas, que age de acordo com a sua visão e a sua especialidade durante o 

jogo, enquanto o time age como uma entidade homogénea e coordenada, sem 

estrutura hierárquica definida, permitindo assim que os objetivos, tal como os gols, 

sejam alcançados num ambiente complexo.  

Esta estrutura apresenta uma forma primária de inteligência coletiva, 

observada em pequenos grupos, que é o que Noubel (2004) chama de inteligência 

coletiva original. No entanto, segundo este, a inteligência coletiva original encontra 

dois limites naturais, o de número e o de espaço. No primeiro, apenas um número 

limitado de participantes pode interagir de forma eficiente, caso contrário o elevado 

nível de complexidade passa a gerar maior ruído que resultados efetivos. Por sua 

vez, no segundo, o espaço, os participantes necessitam de se encontrar no mesmo 

espaço físico e a curta distância para que possam interagir. Desta forma, quando o 

número de participantes e/ou a sua distância de intervenção se torna muito ampla, 

pode ocorrer a sua ruptura. 
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Estas limitações expostas pela visão de Noubel (2004) têm sido mitigadas 

pela tecnologia. A internet tem removido a barreira do espaço e as estratégias na 

abordagem de problemas e na disponibilização de ferramentas para o 

gerenciamento de massas tem colaborado na redução do ruído. Com a evolução da 

tecnologia e a maturação da internet, os seus participantes já não se posicionam 

como ouvintes passivos, mas atuam ativamente, manifestando sua opinião e 

compartilhando o conhecimento, seja através de blogs, vlogs, postagens em redes 

sociais ou em wikis.  

Desta forma vê-se a internet tomando a forma de uma rede neural, criando 

uma consciência coletiva e única, o que também pode ser chamado de inteligência 

coletiva. Como ensina Lévy (1998), as tecnologias propiciam o caminho para que a 

humanidade construa um novo espaço antropológico, onde todos os seres humanos 

estarão conectados em tempo real. 

 

II.1. CROWDSOURCING 

Dentro deste contexto, diversos teóricos se manifestaram quanto a possíveis 

tipologias e aplicações ao mais diversos tipos de crowdsourcing. Passa-se a análise 

do posicionamento dos principais autores: 

 

II.1.1 Tipologia de Howe (2008) 

Howe foi o primeiro autor a cunhar o termo de crowdsourcing, quando o fez 

de maneira genérica, como esperado de um conceito novo, adotando-o como um 

termo para um grupo muito variado de abordagens dentro do conceito de algo 

originado a partir da contribuição de multidões. Dentro desse conceito, Howe (2008) 
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descreve quatro categorias de crowdsourcing: crowd funding, crowd voting, crowd 

creation e crowd wisdom. 

 

Crowd Funding: 

Discorrendo sobre crowd funding, Howe (2008) define-o como uma 

abordagem em que uma ideia é apresentada às massas para que estas a financiem, 

isto podendo ser utilizado para os mais diversos fins, seja para ajuda e apoio a 

catástrofes naturais ou financiamento para o lançamento de novos produtos ou 

campanhas promocionais (Bons et al, 2010). 

Como introdutor ao conceito, Howe (2008), com sua tipologia, descreveu, 

sintetizou e organizava o crowd funding como um processo, o que não só colaborou 

para a divulgação do conceito e a aplicabilidade do conceito dentro do meio 

acadêmico, ainda que sua tipologia não apresente o rigor cientifico, conforme 

criticado por Brabham (2010) ao propor sua tipologia; ainda assim Howe propiciou 

uma maior aceitação do público através de suas ilustrações no uso deste método. 

De acordo com estudo realizado pela Massolution3, uma empresa especializada em 

soluções de crowd funding, em 2011 em torno de 1,5 bilhões de dólares foram 

arrecadados e financiaram projetos através do crowd funding4.  

 

Crowd Voting: 

O segundo tipo apresentado por Howe (2008) diz respeito ao crowd voting, 

onde é dada à uma massa de pessoas a possibilidade de manifestar a sua opinião 

através de uma votação ou classificação de dados. Estratégia utilizada na aquisição 

                                                           
3 Empresa especializada em soluções de crowdfunding (http://www.massolution4.com/)   
 
4 Dados Referentes a março de 2012 (Fonte: http://news.netcraft.com/)  
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de dados voltados a formulação de preferências populacionais e de propaganda 

direcionada, bem como para a organização de grandes bibliotecas, como é o caso 

do Google que utiliza o volume de páginas com links direcionados de outros sites 

para categorizar a relevâncias das páginas em seu mecanismo de busca.  

 

Crowd Creation: 

O terceiro tipo citado é o crowd creation envolvido na criação de valor a partir 

da inovação ou da colaboração participativa das multidões frente a uma tarefa, 

casos como esse podem ser observados na Wikipedia ou no Youtube que recebem 

o seu conteúdo, o qual acarreta na manutenção do fluxo de clientes da plataforma. 

 

Crowd Widsom: 

No quarto e último tipo de tipologia proposta por Howe (2008) temos o crowd 

wisdom que é literalmente a sabedoria das massas ou a inteligência coletiva em si, 

conforme apontada por Lévy (1998). Dentro dessa esfera, Howe (2008), propõe três 

tipos de exploração do conteúdo gerado, sendo eles: 

• Idea jam, que se traduz em uma grande sessão de brainstorm onde qualquer 

participante põe em voga qualquer questão/ideia que lhe venha a mente. 

• Crowd casting, onde uma pessoa/entidade relata um problema previamente 

identificado a massa na esperança de que algum dos integrantes e/ou a 

interação deles possa resolvê-lo. 

• Mercados de previsões, onde utiliza-se a sabedoria das massas, para prever 

acontecimentos e resultados com maior previsão, em sintonia de certa forma 

com o crowd voting. Previsões utilizando big-data, ou número de postagens 
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em fóruns para definir um possível ganhador para algum prêmio é uma das 

possíveis aplicações. 

 

II.1.2 Tipologia de Brabham (2010) 

 

Brabham (2010) sugere quatro tipos de crowdsourcing: Descoberta e 

gerenciamento de conhecimento, difusão de busca, produção criativa com vetos e 

distribuições de tarefas que necessitem de inteligência humana. 

 

Descoberta e gerenciamento de conhecimento: 

Nesta abordagem de acordo com Brabham (2010), desafia-se uma 

comunidade on-line a encontrar algum determinado tipo de informação e derivar a 

partir daí em conhecimento, ampliando a capacidade de descoberta de uma 

organização com poucos recursos. Parte-se da filosofia de que o conhecimento 

necessário existe e encontra-se fora da organização e que através de um processo 

bem gerido de utilização do conhecimento das massas para adquirir um 

conhecimento que encontra-se difundido na rede.  

 

Difusão de Busca: 

É uma técnica de procura de conhecimento em que é provável que a 

resposta já exista mas que esta não seja conhecida pela organização que a busca, 

desta forma a empresa busca encontrar o especialista, ou perito, no meio da massa 

para que este possa orientá-la no caminho da resposta. Tal processo é referido por 

Brabham (2010, p. 8) como encontrar “uma agulha em um palheiro”5. 

                                                           
5 Tradução livre pelo autor do original em inglês: “needle in the haystack”.  
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Produção criativa com vetos: 

É uma forma que através da participação das massas no processo criativo 

de uma empresa, possa-se encontrar entre milhares de ideias uma ideia que supere 

as demais, desta forma o processo de veto permite encontrar as melhores respostas 

e ir fechando o cone do processo produtivo de modo imediato, limando assim parte 

da pesquisa de mercado que seria necessária, onde a empresa e a massa 

participam em conjunto em um processo de co-criação. 

 

Distribuições de tarefas que necessitem de inteligência humana: 

É uma plataforma de solução de problemas complexos, onde estes são 

quebrados em tarefas com menor complexidade e dividida entre os indivíduos que 

compõe a massa de pessoas colaborando com o projeto, para que dessa forma 

possa-se utilizar a inteligência humana na abordagem de problemas complexos em 

grandes massas de dados. Nesse processo apesar de ser necessária a inteligência 

humana, normalmente os processos após serem divididos e simplificados exigem 

baixos níveis de criatividade e intelectualidade e ainda assim os componentes da 

massa são recompensados pela sua colaboração (Brabham, 2010). 

Brabham (2008, 2009 e 2010) examina as aplicações de crowdsourcing e 

baseado nas definições de Howe (2006, 2008), as generaliza como um modelo 

estratégico para resolução de problemas que pode e deve ser utilizado pelas 

empresas. Estes trabalhos colaboram na ampliação do conceito e na sua 

consolidação dentro do meio cientifico, apresentando o tema através de estudos 

sobre os aspetos sócio demográficos dos participantes e da motivação destes na 

participação do crowdsourcing. 
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II.1.3 Tipologia de Schenk e Guittard (2009, 2011): 
 

Schenk e Guittard (2009) definem suas tipologias através de duas 

dimensões:  

- A natureza do processo, se integrativa ou seletiva; 

- Tipo da tarefa a ser efetuada, simples, complexa ou criativa.  

Na natureza processual, o sistema se toma integrativo quando cada 

colaboração é tida como agregando valor a anterior e dirigidas a um resultado 

esperado, em contrapartida, se torna seletivo quando cada colaboração é 

comparada uma a uma para a escolha da melhor contribuição.  

Desta forma Schenk e Guittard (2009, 2011), propõem uma das distinções 

fundamentais do crowdsourcing. Esta distinção se relaciona intrinsicamente com o 

tipo de tarefa a ser executada pelas multidões, que se por um lado pode ser simples, 

tal qual a tradução de palavras, também pode apresentar alta complexidade como a 

inovação de um produto; ou criativa, como a roteirização de peças publicitárias. 

 

Utilizando crowdsourcing para tarefas simples: 

Nesse tipo de tarefa, o valor agregado não é derivado de habilidades 

individuais, mais se dá com a realização de tarefas simples em grande escala com 

baixo custo, ainda que o incentivo financeiro não vá além de um pequeno 

pagamento. (Schenk e Guittard, 2009). Desta forma, muitas vezes as pessoas 

atuam no crowdsourcing sem o perceberem que o estão fazendo.  

Um exemplo deste sistema é a solução fornecida pelo reCaptcha, a ideia 

evolui de uma barreira criada para distinguir os acessos de usuários humanos dos 

de usuários controlados por computadores com objetivos escusos. Para isto 



21 

 

apresenta-se uma palavra em uma imagem embaralhada de tal forma que 

representam dificuldades para os computadores convertê-las para texto.  

Ao perceber que milhares de pessoas dispendiam tempo ao digitá-las 

diversas vezes por dia para acessar seus serviços na web, a fim de aproveitar a 

inteligência humana dispendida em compreender a palavra, passou a utilizar as 

palavras e os trechos de livros que softwares de digitalização apresentavam 

dificuldade de digitalizar, propiciando assim primeiro a segurança necessária ao 

acesso e em segundo um produto - digitalização de material gráfico em larga 

quantidade (Schenk e Guittard, 2009). 

 

Crowdsourcing de tarefas complexas 

Tarefas complexas podem ser definidas como uma tarefa que pode 

apresentar vários resultados potenciais, várias soluções e a presença de incerteza 

que requerem a compreensão do problema e de conhecimentos e habilidades 

específicas para a sua resolução (Campbell, 1988). Neste momento, uma empresa 

pode decidir se o seu grupo interno de especialistas pode se beneficiar de uma 

maior quantidade de opiniões e de visões distintas quanto as respostas do problema 

a fim de obter uma resolução mais satisfatória frente a complexidade do problema 

(Schenk e Guittard, 2011).  

Neste modelo de crowdsourcing a empresa através de uma natureza 

seletiva das contribuições fornecidas pela multidão, seleciona as respostas mais 

condizentes com o problema para obter uma resposta adequada as suas 

necessidades. Este controle seletivo de massas de dados acaba por exigir um 

ferramental mais robusto por parte da empresa, e devido à necessidade de maior 
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empenho cognitivo dos indivíduos que compõem a multidão, também necessita de 

um maior incentivo por parte da empresa a estes. 

 

Crowdsourcing de tarefas criativas 

As empresas que optam por este modelo não esperam resoluções de 

problemas, mas sim, de poder fazer uso da criatividade e da proximidade ao público 

que as massas geram, e devido a esta característica as recompensas ao grupo 

podem ser variadas, não sendo ligadas exclusivamente ao retorno financeiro 

(Amabile et al., 2005). 

Pode-se ver este conceito em prática nas lojas de aplicativos para celulares 

dos sistemas operacionais IOS e Android. As empresas disponibilizam inúmeras 

ferramentas e tutoriais (“passo a passo”) para a criação dos aplicativos, reduzindo o 

conhecimento técnico necessário para seu desenvolvimento.  

Desta forma milhares de pessoas passam a ter acesso a ferramentas para 

desenvolver aplicativos que colaboram na experiência do usuário com seus 

produtos. Uma vez que o acesso é distribuído a todo aquele que manifeste interesse 

e há uma enxurrada de softwares disponibilizados as lojas de aplicativos, os mais 

criativos recebem um retorno positivo dos usuários.  

 

II.1.4 Tipologia Geiger, Rosemann e Fielt: 

 

Definem o crowdsourcing como um sistema em que uma multidão de 

pessoas ajuda a solucionar um problema definido pelos donos do sistema. Assim 

para resolver um problema, o sistema precisa avaliar diversos aspectos do processo 

de crowdsourcing (Doan et al., 2011), tais quais: 
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• Definir que tipo de contribuições são aceitáveis; 

• Como recrutar e manter os contribuidores; 

• Como combinar as contribuições de forma a resolver o problema; 

• Avaliar os contribuidores e suas contribuições. 

Geiger et al (2011) distingue quatro tipos de sistema de crowdsourcing, 

servindo cada um para um propósito distinto, onde o primeiro é destinado a 

avaliação de algo (crowd rating), a criação de algo (crowd creating), processamento 

de algo (crowd processing) e para resolução de alguma questão (crowd solving).  

Apesar de haverem quatro tipos distintos, na prática observa-se uma 

interação entre as formas a fim de atingir os objetivos das empresas, combinando 

entre eles os componentes qualitativos e quantitativos de cada abordagem; este uso 

misto de sistemas pode ser observado nas estratégias adotadas por companhias 

como a Dell, Apple e Fiat na utilização do crowdsourcing. Um exemplo do uso de 

estratégia mista bem conhecido é o próprio Wikileaks onde um sistema de crowd 

processing aliado ao crowd rating garantem o bom funcionamento da ferramenta 

(Geiger et al.,2011). 

Desta forma, constrói-se um sistema adaptativo que passeia por entre as 

visões paradigmáticas do crowdsourcing, a fim de que se possa adaptar a 

abordagem, através de um ajuste fino, e se atinja os resultados esperados conforme 

cada situação. 
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III. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Propõe-se uma pesquisa qualitativa, exploratória através do levantamento 

de dados secundários obtidos através da internet, artigos acadêmicos, estudos de 

caso, teses e livros sobre os conceitos relacionados ao crowdsourcing, direcionando 

o foco dos estudos à construção de hipóteses. Está abordagem está pautada pelos 

estudos de Reto e Nunes (2001), pela evidência teórica pouco robusta do tema, a 

pesquisa apresentada assumirá um caráter mais exploratório e as hipóteses geradas 

nos direcionaram a objetivos de investigação a atingir. 

Seguiu-se assim uma estratégia de investigação compreensiva, 

direcionando as investigações através de uma lógica dedutiva, utilizando a teoria 

existente para prover fatos que colaborem para os constructos teóricos propostos, 

bem como uma lógica indutiva, quando os fatos são utilizados para construir uma 

teoria consistente com os mesmos fatos (Reto e Nunes, 2001), buscando assim 

compreender o crowdsourcing em profundidade. 

Para a coleta dos dados de pesquisa, devido ao crowdsourcing ser um tema 

correlacionado à ambiente web, a internet constitui-se como a principal ferramenta 

de pesquisa, atentando-se para manter a pesquisa ampla a fim de evitar qualquer 

ambiguidade que o termo possa apresentar e embasando a pesquisa realizada por 

Lévy (1998) que trabalha há anos o conceito de inteligência coletiva. 

Conforme Godoy (1995), estudos qualitativos assumem essencialmente três 

caminhos: Pesquisa documental, estudo de caso e etnografia. Uma vez que o 

objetivo no presente trabalho é uma maior compreensão sobre o conceito de 

crowdsourcing e os benefícios e malefícios de sua pratica pelas empresas, o estudo 

de caso pode se mostrar focado demais, não permitindo uma visão generalista do 
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conceito, desta forma escolhemos um caminho misto, conduzindo uma pesquisa 

qualitativa e quantitativa, este compreendido entre análise documental e  

observação direta dos dados através da etnografia, dado que em uma pesquisa 

qualitativa o ambiente natural é uma fonte direta dos dados (Godoy, 1995).  

Para isto utilizamos um método conhecido como netnografia - Kozinets 

(2010), foi especificamente desenhado para estudar culturas e comunidades online, 

como o conceito de crowdsourcing nasceu e é amplamente discutido dentro das 

mídias sociais como um conceito voltando a internet, entendemos este como um 

caminho valido para complementar a análise. Também analisou-se artigos retirados 

de blogs, redes sociais, jornais e fóruns de discussão sobre assunto 

Para a análise quantitativa utilizou-se os dados secundários cedidos pela 

empresa Amazon, através da Universidade de Stanford. Entendeu-se que para 

testar as hipóteses propostas fazia-se necessária uma base de dados em que se 

pudesse avaliar este fenômeno em ação. Na busca desta base contatamos três 

empresas com operações baseadas na internet: Amazon, Submarino e Saraiva. 

Estas empresas foram selecionadas por sua grande interação dos usuários junto a 

seus serviços e que disponibilizassem uma plataforma propicia ao Crowd Voting.  

Destas, apenas uma retornou os contatos efetuados; a empresa Amazon 

respondeu o nosso contato e nos orientou a enviar as solicitações à Universidade de 

Stanford, a qual disponibilizou acesso a um banco de dados com dezoito anos, de 

junho de 1995 a março de 2013, das avaliações dos produtos da Amazon, incluindo 

34.686.770 reviews feitas por 6.643.669 usuários para 2.441.053 produtos.  

Da base de dados disponibilizados constam os seguintes dados: (i) o 

número de identificação (id) dos usuários cadastrados na plataforma da Amazon; e 

(ii) e os dados fornecidos foram tornados públicos pelos seus criadores, uma vez 
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que foram publicados para que qualquer pessoa possa acessá-los a partir da página 

de venda do produto da Amazon.  

Tais dados não nos permitem identificar as pessoas que se registraram sob 

o nome dos usuários, e o uso dos referidos dados foram autorizados pela Amazon e 

pela Universidade de Stanford em trabalhos acadêmicos, desse modo não há 

qualquer conflito ou violação de privacidade com o uso do referido banco de dados.  

Os dados foram disponibilizados seguindo a estrutura de armazenamento 

abaixo: 

• product/product Id:asin, e.g.amazon.com/dp/B00006HAXW 

• product/title: title of the product 

• product/price: price of the product 

• review/userId: id of the user, e.g. A1RSDE90N6RSZF 

• review/profileName: name of the user 

• review/helpfulness: fraction of users who found the review helpful 

• review/score: rating of the product 

• review/time: time of the review (unix time) 

• review/summary: review summary 

• review/text: text of the review 

Uma vez que a base disponibilizada apresenta a interação de usuários por 

meio da avaliação de produtos e a documentação de suas críticas 

positivas/negativas destes, neste momento direcionamos nosso foco dentro do 

crowdsourcing para o crowd voting, tipologia de Howe (2008), o que compreende a 

avaliação de scores concedidas aos produtos pelos usuários da plataforma de venda 

do Amazon. 
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Desta base, a fim de permitir a manipulação do banco de dados, devido a 

limitações de processamento, optou-se em extrair uma amostra de tamanho 

reduzido mas que fosse completa o suficiente para refletir a realidade da base 

original. A amostra final é composta pelo segmento de produtos de relógios, a qual 

inicialmente era composta de 68.356 avaliações. Desta amostra, optou-se em 

trabalhar com os últimos quatro anos de dados disponíveis (2010 a 2013), e que 

apresentasse o campo de escore preenchido.  

Esta amostra final resultou em 1.750 avaliações, que foram organizadas em 

um arquivo de dados segregado, para que pudesse ter seus dados caracterizados e 

importados em programas voltados a estatística.  

III.1. Teste de Correlação de Pearson 

 

Optou-se para esta tarefa utilizar dois softwares, o Microsoft Excel para a 

manipulação dos dados e formatação de dados para a importação no software 

estatístico e o Eviews versão 7, a fim de efetuar os estudos estatísticos de 

correlação entre as variáveis observadas.   

Para teste da hipótese proposta, selecionamos cinco variáveis, sendo estas: 

• Score do produto: Avaliação do produto em escala de 1 a 5 fornecido pelo 

usuário. 

• Polaridade da review: A partir do score atribuído ao produto pelo revisor 

definiu-se como notas de 1 a 3 como avaliações negativas e notas de 3 a 5 

como avaliações positivas. 

• Quantidade de caracteres no review: número de caracteres no review, já 

descontado os espaços em branco. 
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• Avaliação da ajuda do review: Fração de usuários que entenderão que o 

review útil. 

• Preço do produto: Preço de venda anunciado para o produto avaliado. 

Para estas variáveis foi realizada a análise da correlação das variáveis entre 

si, através do teste de correlação linear de Pearson, este teste avalia a correlação 

por mensurar o valor das variáveis X e Y em nível intervalar ou de razões. A partir 

desta análise o teste fornece o Coeficiente de Pearson – r – que pode variar de -1 a 

+1, e quanto mais próximos destes valores, mais forte a associação das variáveis 

em análise. O escore zero deste coeficiente indica ausência de correlação entre as 

variáveis. Desta forma, realizamos as seguintes analises: 

1- Analisar se os produtos que apresentam scores mais altos 

(review_score) ou mais baixos apresentam maior número de 

caracteres no review (numero_de_caracteres), o que sugeriria uma 

maior dedicação dos usuários aos produtos que lhes causam algum 

tipo de frustração. 

2- Avaliação de correlação entre a quantidade de caracteres no review 

(numero_de_caracteres) e a avaliação de ajuda fornecida pelo review 

(review_helpfulness_number) com a finalidade de entender o 

comportamento da massa de usuários frente a reviews de produtos 

curtas e extensas.  

3- Correlação da polaridade do review, se positivo, neutro ou negativo 

(polaridade), com o score do produto (review_score). 

4- Avaliação da correlação do número de caracteres 

(número_de_caracteres) e a polaridade (polaridade) do review. 
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5- Avaliação da correlação a ajuda do review 

(review_helpfulness_number) com o score final do produto. 

6- Avaliação da correlação do score do produto (review_score) com o 

preço do produto (product_price). 

7- Avaliação da correlação do número de caracteres do review 

(número_de_caracteres) com o preço do produto (product_price). 

Estas análises inicialmente abordam toda a amostra trabalhada nessa 

dissertação, porém para uma segunda análise com o objetivo de complementar a 

visão do comportamento da massa de usuário que dispõem de seu tempo para 

avaliar os produtos, dividimos a amostra de acordo com a percepção que o usuário 

teve do produto, sua polaridade, positiva ou negativa, afim de compararmos as 

variáveis frente a produtos bem avaliados e mal avaliados. O objetivo desta 

separação é testar a hipótese diretriz desta dissertação, de que a interação dos 

usuários e suas avaliações acabam por impactar o desempenho dos produtos por 

eles avaliados. 

 

III.2. Nuvem de palavras: 

Com base nos referidos dados, foi realizada a análise das notas de 

avaliação dos produtos, concedidas pelos usuários. Para esta análise atribui-se que 

produtos com notas de 1 a 2 são considerados negativos, os comentários iguais a 3 

são considerados neutros e os comentários de 4 a 5 são considerados comentários 

positivos. Mediante esta definição, atribui-se a polaridade dos comentários aos 

produtos; viabilizando assim a segregação de três grupos distintos, com os quais se 

efetuou uma análise de frequência sobre os termos usados nos comentários. 
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Esta análise de frequência de palavras utilizadas é conhecida como “nuvem 

de palavras”, e a partir da elaboração visual das palavras com maior frequência nos 

comentários, obtém-se uma avaliação gráfica de pontos chaves percebidas pelos 

usuários da plataforma de comércio eletrônico da Amazon, para a amostra de dados 

obtidos a partir do banco de dados de reviews de usuários para os relógios ofertados 

entre 2010 a 2013.  

Assim como produto desta avaliação da polaridade dos comentários, 

também foi efetuada a formulação de nuvens de palavras, dirigida pela frequência 

de cada item citado, onde obtemos como resultado uma nuvem onde as frequências 

são agregadas e demonstradas a partir do tamanho da fonte e da disposição das 

palavras, que acaba por demonstrar os principais pontos em que os usuários estão 

se manifestando. 

Inicialmente o tamanho da fonte utilizada em um marcador da nuvem é 

determinado pela sua incidência, seguindo a fórmula: 

 for ; senão  

• : tamanho de fonte no display 

• : tamanho máximo de fonte utilizada 

• : contagem 

• : min. contagem 

• : max. Contagem 
 

A partir desta técnica, segregamos os comentários efetuados de acordo com 

a polaridade obtida em cada avaliação e geramos um arquivo texto que viabilizasse 

a análise dos termos. No arquivo texto gerado excluímos a pontuação do texto, os 

espaços em branco e conectivos gramaticais a fim de obtermos apenas palavras 
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que possam ser mensuradas de acordo com a sua representatividade na avaliação 

do produto.  

Como a base de dados disponibilizada está na língua inglesa, optamos por 

manter a língua original a fim de preservar a amostra e o reflexo da língua nativa 

daqueles que contribuíram com seus comentários sobre os produtos da Amazon, 

afim de manter o sentido esperado pelo autor de cada comentário.  

A partir do arquivo texto resultante, utilizamos a plataforma Wordle, um 

domínio na internet (www.wordle.net), o qual permite, a partir do envio de textos, a 

formação de nuvens de palavras a serem representadas graficamente. Uma vez que 

a plataforma de envio de textos fornecida pelo sitio eletrônico apresenta limitação no 

número de palavras a serem disponibilizadas, nossa amostra não pode ser enviada 

diretamente pelo sitio eletrônico do Wordle. Para contornarmos este problema 

utilizamos a plataforma de postagem do Blogger, um serviço oferecido pelo Google, 

que permite a postagem de códigos em HTML, o qual agiu como uma aplicação de 

envio de blocos de textos maiores, que desta forma atendessem o volume de texto 

contido dentro das 1.750 reviews. 

O código utilizado para o envio das postagens, através da plataforma 

Blogger, não efetua alteração das palavras contidas na base de dados, sendo 

apresentado abaixo: 

 

<form action="http://www.wordle.net/advanced" method="POST"> 

     <textarea name="text" style="display:none"> 

      </textarea> 

    <input type="submit"> 

</form> 
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Neste momento realizamos quatro envios distintos, uma com toda a nossa 

amostra de reviews, a segunda com apenas os reviews com polaridade considerada 

negativa (avaliações de produtos com notas entre 1 e 2), a terceira com polaridade 

neutra (produtos avaliados com escore igual a 3), e com polaridade positiva 

(produtos avaliados entre 4 e 5). 

Após os envios, geramos nuvens de palavras para os comentários de toda a 

amostra observada, para os comentários negativos, neutros e positivos; estes 

mostraram, a partir da frequência aferida, os principais pontos discutidos que devem 

direcionar ações a serem tomadas sobre estes produtos, os quais, se comprovada a 

influência do crowd voting na performance dos produtos, podem servir de 

indicadores sobre os principais pontos a serem trabalhados frente aos produtos 

anunciados. 

A resultante esperada desta análise são quatro representações gráficas que 

tratam os pontos principais contestados pelos usuários frente aos produtos, obtendo 

assim um mapa de pontos a observar. 

 

III.3. Teste de hipótese: 

Na estratégia de investigação adotada, procuramos formular três hipóteses 

que pudessem atuar como diretrizes do trabalho, objetivando salientar a importância 

do crowdsourcing, com foco no crowd voting, baseado na tipologia de Howe (2008), 

primeiramente por utilizar motores de busca com a finalidade de obter diversos 

artigos sobre o tópico crowdsourcing e temas correlacionados como árvores do 

conhecimento, inteligência coletiva, e a partir do volume encontrado e da inclinação 

dos artigos, avaliar a percepção dos autores/pesquisadores quantos aos benefícios 

e malefícios do uso de crowdsourcing, e seus impactos nas estratégias de vendas 
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das empresas, dado que a fim de obter um melhor foco na pesquisa limitamos à 

influência do crowdsourcing aos produtos oferecidos pelas empresas. 

Consequentemente, após extensa pesquisa documental sobre o 

crowdsourcing e seus conceitos subjacentes, buscou-se constituir o panorama 

teórico do crowdsourcing e as aplicações do crowd voting para que pudéssemos 

encontrar fundamentos que sustentem de forma objetiva este estudo e permitam 

formatar uma visão paradigmática forte o suficiente para sugerir novos caminhos de 

pesquisas e um direcionamento válido para o aprofundamento quantitativo do tema.  

A partir deste levantamento, procuramos responder se com a maturidade 

atual do crowdsourcing, se há indicativos suficientemente fortes para sugerir a 

aplicação da estratégia de crowdsourcing, com foco na performance do produto de 

acordo com a influência do crowd voting, Howe (2008).  

Confrontando então as hipóteses originalmente constituídas contra os dados 

obtidos da correlação das variáveis elegidas na metodologia e na extração de 

conteúdo que possa ser utilizado pelas empresas a fim de mapear um perfil de 

consumidor de seus produtos. 
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IV. ANÁLISE DOS DADOS: 

 

Através da base de dados concedida pela universidade de Stanford sobre a 

operações dos últimos 4 anos de vendas de relógios pelo site da Amazon, efetuou-

se a análise das correlações de Person entre as variáveis destacadas na amostra, 

com a finalidade de estudar a influência das variáveis entre si, e mapear as 

influências do crowd voting na performance do produto, uma vez que o escore obtido 

pelos produtos, pela avaliação dos usuários, influencia a sua disposição nos 

resultados de buscas e nas propagandas direcionadas da Amazon aos usuários do 

comércio eletrônico.  

Para esta análise, a fim de entender o comportamento da massa de usuários 

que efetua a avaliação dos produtos, realizamos as correlações na amostra de 1750 

registros de avaliações de relógios da Amazon, e posteriormente aferimos a 

correlação entre as variáveis a partir de um filtro baseado na polaridade do 

comentário, se positivo ou negativo. 

 

IV.1 Amostra completa: 

 

Correlação de Pearson entre o número de caracteres utilizados no review e 

o score obtido na avaliação do usuário: 

Tabela 1 - Correlação de Pearson nº char x review score 

 NUMERO_DE_CARACTERES REVIEW_SCORE 

NUMERO_DE_CARACTERES 1.000000 -0.060642 

REVIEW_SCORE -0.060642 1.000000 

Fonte: Elaboração própria.  
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O teste de correlação aponta, através de seu r negativo, que há uma 

correlação baixa e negativa entre estas variáveis, r de -0,06. Abaixo a tabela 

detalhada com as informações resultantes do teste.  

Tabela 2 - Tabela Descritiva - nº char x review score 

 NUMERO_DE_CARACTERES REVIEW_SCORE 
 Mean  347.8885  4.144000 
 Median  224.0000  5.000000 
 Maximum  5015.000  5.000000 
 Minimum  3.000000  1.000000 
 Std. Dev.  401.1290  1.228989 
 Skewness  4.615267 -1.397676 
 Kurtosis  36.19944  3.853149 
 Jarque-Bera  86532.16  622.8435 
 Probability  0.000000  0.000000 
 Sum  608457.0  7252.000 
 Sum Sq. Dev.  2.81E+08  2641.712 

 Observations  1749  1750 
Fonte: Elaboração própria.  

Correlação de Pearson entre o número de caracteres utilizados no review e 

o escore de utilidade da avaliação fornecida: 

Tabela 3 - Correlação de Pearson nº char x review helpfulness 

 NUMERO_DE_CARACTERES REVIEW_HELPFULNESS_NUMBE 
NUMERO_DE_CARACTERES  1.000000  0.269291 
REVIEW_HELPFULNESS_NUM
BE 

 0.269291  1.000000 

Fonte: Elaboração própria.  

Tabela 4 - Tabela Descritiva - nº char x review helpfulness 

 NUMERO_DE_CARACTERES REVIEW_HELPFULNESS_NU
MBE 

 Mean  347.8885  0.259004 
 Median  224.0000  0.000000 
 Maximum  5015.000  1.000000 
 Minimum  3.000000  0.000000 
 Std. Dev.  401.1290  0.420800 
 Skewness  4.615267  1.084320 
 Kurtosis  36.19944  2.269772 
 Jarque-Bera  86532.16  381.8086 
 Probability  0.000000  0.000000 
 Sum  608457.0  453.2566 
 Sum Sq. Dev.  2.81E+08  309.6996 
 Observations  1749  1750 
Fonte: Elaboração própria.  
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Observa-se uma correlação positiva de 25,9% entre o tamanho dos 

comentários fornecidos e a avaliação da utilidade deste, sugerindo que, uma vez 

que o consumidor opte por utilizar os comentários efetuados sobre um produto, a 

quantidade de tempo despendido colabora para uma maior percepção de sua 

utilidade na avaliação do consumidor. 

Correlação de Pearson entre o escore obtido pelo produto e a polaridade da 

avaliação: 

Tabela 5 - Correlação de Pearson Polaridade x review score 

 POLARIDADE REVIEW_SCORE 
POLARIDADE  1.000000  0.936781 
REVIEW_SCORE  0.936781  1.000000 
Fonte: Elaboração própria.  

Tabela 6– Tabela Descritiva - Polaridade x review score 

 POLARIDADE REVIEW_SCORE 
 Mean  1.653714  4.144000 
 Median  2.000000  5.000000 
 Maximum  2.000000  5.000000 
 Minimum  0.000000  1.000000 
 Std. Dev.  0.688943  1.228989 
 Skewness -1.701619 -1.397676 
 Kurtosis  4.250678  3.853149 
   
 Jarque-Bera  958.5794  622.8435 
 Probability  0.000000  0.000000 
 Sum  2894.000  7252.000 
 Sum Sq. Dev.  830.1509  2641.712 
 Observations  1750  1750 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Neste caso, observa-se uma alta correlação, apresentando uma correlação 

positiva de 93,67%. Isto indica que os escores dos produtos de fato acompanham a 

percepção do usuário frente ao produto, também influenciado pelo fato da polaridade 

do comentário se apresentar como uma variável dependente da variável de escore. 

Correlação de Pearson entre a percepção positiva, neutra ou negativa do 

produto, polaridade, frente ao número de caracteres das avaliações: 



37 

 

Tabela 7 - Correlação de Pearson nº char x Polaridade 

 NUMERO_DE_CARACTERES POLARIDADE 
NUMERO_DE_CARACTERES  1.000000 -0.057724 
POLARIDADE -0.057724  1.000000 
Fonte: Elaboração própria.  

Tabela 8  - Tabela Descritiva - nº char x Polaridade 

 NUMERO_DE_CARACTERES POLARIDADE 
 Mean  347.8885  1.653714 
 Median  224.0000  2.000000 
 Maximum  5015.000  2.000000 
 Minimum  3.000000  0.000000 
 Std. Dev.  401.1290  0.688943 
 Skewness  4.615267 -1.701619 
 Kurtosis  36.19944  4.250678 
 Jarque-Bera  86532.16  958.5794 
 Probability  0.000000  0.000000 
 Sum  608457.0  2894.000 
 Sum Sq. Dev.  2.81E+08  830.1509 
 Observations  1749  1750 
Fonte: Elaboração própria. 

Nesta avaliação, observamos uma correlação negativa, porém baixa, o que 

indica que os usuários tendem a escrever mais sobre produtos que lhes causaram 

uma percepção negativa, ainda assim com uma correlação de 5,77% apenas.  

 

Teste de correlação de Pearson entre a utilidade do Review e o Score do 
produto: 

Tabela 9 - Correlação de Pearson Review helpfulness x Review Score 

 REVIEW_HELPFULNESS_NU
MBE 

REVIEW_SCORE 

REVIEW_HELPFULNESS_NU
MBE 

 1.000000 -0.056979 

REVIEW_SCORE -0.056979  1.000000 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 10 - Tabela Descritiva - Review helpfulness x Review Score 

 REVIEW_HELPFULNESS_N
UMBE 

REVIEW_SCORE 

 Mean  0.259004  4.144000 
 Median  0.000000  5.000000 
 Maximum  1.000000  5.000000 
 Minimum  0.000000  1.000000 
 Std. Dev.  0.420800  1.228989 
 Skewness  1.084320 -1.397676 
 Kurtosis  2.269772  3.853149 
 Jarque-Bera  381.8086  622.8435 
 Probability  0.000000  0.000000 
 Sum  453.2566  7252.000 
 Sum Sq. Dev.  309.6996  2641.712 
 Observations  1750  1750 
Fonte: Elaboração própria. 

A correlação entre estas variáveis apontou correlação negativa e baixa, de 

5,69% entre as variáveis observadas. Isto sugere que as avaliações dos 

comentários fornecidos são mais focadas em produtos com scores mais baixos, 

ainda assim apresentando pouca correlação entre si.  
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Correlação de Pearson entre o preço do produto e o score do produto: 

Tabela 11 - Correlação de Pearson - Product Price x Review Score 

 PRODUCT_PRICE REVIEW_SCORE 
PRODUCT_PRICE  1.000000  0.040435 
REVIEW_SCORE  0.040435  1.000000 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 12 - Tabela Descritiva - Product Price x Review Score 

Fonte: Elaboração própria. 

Como resultado desta avaliação observa-se uma correlação positiva, porém 

baixa, de 4% entre o preço do produto e a avaliação por ele obtida. Apontando que o 

valor do produto apresenta uma correlação baixa a avaliação, porém positiva, 

mostrando que o preço influencia a percepção do consumidor no valor do produto. 

 

Correlação de Pearson entre o preço do produto e o tamanho dos 

comentários fornecidos: 

Tabela 13 - Correlação de Pearson Product Price x nº char 

 PRODUCT_PRICE NUMERO_DE_CARACTERES 
PRODUCT_PRICE  1.000000  0.157761 

NUMERO_DE_CARACTERES  0.157761  1.000000 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 PRODUCT_PRICE REVIEW_SCORE 
 Mean  70.38388  4.144000 
 Median  52.70000  5.000000 
 Maximum  995.0000  5.000000 
 Minimum  6.780000  1.000000 
 Std. Dev.  74.32062  1.228989 
 Skewness  4.954114 -1.397676 
 Kurtosis  45.23423  3.853149 
 Jarque-Bera  92997.38  622.8435 
 Probability  0.000000  0.000000 
 Sum  83475.28  7252.000 
 Sum Sq. Dev.  6545412.  2641.712 
 Observations  1186  1750 
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Tabela 14- Tabela Descritiva - Product Price x nº char 

 PRODUCT_PRICE NUMERO_DE_CARACTERES 
 Mean  70.38388  347.8885 
 Median  52.70000  224.0000 
 Maximum  995.0000  5015.000 
 Minimum  6.780000  3.000000 
 Std. Dev.  74.32062  401.1290 
 Skewness  4.954114  4.615267 
 Kurtosis  45.23423  36.19944 
 Jarque-Bera  92997.38  86532.16 
 Probability  0.000000  0.000000 
 Sum  83475.28  608457.0 
 Sum Sq. Dev.  6545412.  2.81E+08 
 Observations 1186 1749 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O teste aponta uma correlação positiva de 15%, indicando que quanto maior 

o preço de um produto sobre análise, maior o tempo dispendido pelo usuário na 

avaliação do mesmo, indicando que o preço é um fator de comprometimento do 

consumidor frente ao item a ser adquirido. 

Analisando os testes de correlações como um todo, observa-se que as 

informações, embora componham o cenário da avaliação do produto, isoladamente 

não apresentam grandes correlações com o score do produto. A correlação com o 

score do produto apresentou valor próximo a 5%, o que ainda que apresente um 

grau de influência, ainda se mostra baixa, sugerindo que o peso da avaliação 

apresenta um caráter pessoal, variando de usuário à usuário, o qual totaliza essas 

informações e de acordo com a sua percepção do produto adquirido manifesta o seu 

entendimento.  

Para ampliar esta percepção e buscar uma visão mais clara do 

comportamento do crowd voting frente à massa de dados, também efetuamos uma 

comparação das variáveis de acordo com a percepção positiva ou negativa dos 

usuários frente ao produto, desta divisão obtivemos as seguintes correlações: 
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Amostra com polaridade negativa (Avaliações de 1 a 2): 

 

Tabela 15 - Correlação de Pearson – amostra com polaridade negativa 

 NUMERO_DE_CAR
ACTERES 

PRODUCT_
PRICE 

REVIEW_HELPFULNE
SS_NUMBE 

REVIEW_S
CORE 

NUMERO_DE_CARAC
TERES 

 1.000000  0.112126  0.140710  0.166989 

PRODUCT_PRICE  0.112126  1.000000 -0.029278 -0.012072 

REVIEW_HELPFULNE
SS_NUMBE 

 0.140710 -0.029278  1.000000  0.026750 

REVIEW_SCORE  0.166989 -0.012072  0.026750  1.000000 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 16 - Tabela Descritiva – amostra com polaridade negativa 

 NUMERO_DE_CA
RACTERES 

PRODUCT_P
RICE 

REVIEW_HELPFULNESS_
NUMBE 

REVIEW_SC
ORE 

 Mean  406.1889  69.49266  0.351880  1.400922 
 Median  295.0000  54.99000  0.000000  1.000000 
 Maximum  4078.000  499.0000  1.000000  2.000000 
 Minimum  3.000000  14.88000  0.000000  1.000000 
 Std. Dev.  393.7489  60.38154  0.428388  0.491218 
 Skewness  4.511891  3.406255  0.601805  0.404331 
 Kurtosis  37.49026  21.48111  1.588267  1.163484 
 Jarque-Bera  11492.02  2311.605  31.11842  36.40832 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
 Sum  88143.00  9937.450  76.35798  304.0000 
 Sum Sq. Dev.  33488245  517722.2  39.63949  52.11982 
 Observations  217  143  217  217 
Fonte: Elaboração própria. 

Ao separarmos a amostra de acordo com a percepção de produto, pode-se 

obter uma visão diferente da amostra como todo, sem as nulidades obtidas do 

confronto das amostras positivas e negativas.  

Observou-se um aumento considerável na correlação entre o número de 

caracteres do Review (número_de_caracteres) com a nota obtida na avaliação 

(Review_Score); na amostra sem o filtro havíamos obtido uma correlação positiva de 

6,06% entre estas variáveis, e após o filtro, obtivemos uma correlação positiva de 

16,69%. Apontando que, em produtos mal avaliados, os usuários tendem a se 

concentrar mais nos reviews feitos por outros usuários para então tomarem suas 
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decisões frente ao produto que está sendo oferecido. Está tendência corrobora com 

a hipótese inicial de que o crowdsourcing afeta a performance dos produtos. 

Ao analisarmos a correlação entre as variáveis número de caracteres do 

review (número_de_caracteres) e a utilidade da review disponibilizado 

(review_helpfulness_number), com a amostra sem filtros, obtivemos uma correlação 

positiva de 26,92%, enquanto que na amostra com foco em produtos com percepção 

negativa, obtivemos uma correlação positiva de 14,07%. Que indica a tendência de 

um comentário ser considerado útil de acordo com o tempo dedicado em sua 

formulação, embora em menor número. 

Quanto ao teste de correlação entre o número de caracteres do review 

(número_de_caracteres) e o preço do produto (Product_Price), na amostra sem 

filtros havíamos obtido uma correlação positiva de 15,77%, enquanto na amostra 

com foco em produtos com um escore baixo, obtivemos uma correlação positiva de 

11,21%. Este valor reflete a tendência de o preço influenciar a dedicação do usuário 

ao elaborar o comentário sobre o produto. 

A correlação de Pearson entre o escore do produto (Review_Score) e a 

utilidade do comentário fornecido (Review_helpfulness_number) originalmente havia 

obtido uma correlação positiva de 5,69%, e agora refletindo essa tendência, porém 

com ligeira redução, obtivemos uma correlação positiva de 2,67%. 

Na avaliação da correlação entre o escore do produto (Review_Score) e o 

preço do produto (Product_Price), havíamos obtido originalmente uma correlação 

positiva de 4,04%, mostrando a tendência, embora baixa, de o preço do produto 

acompanhar a avaliação do mesmo, ao executar o filtro na amostra, observou-se 

uma correlação negativa de 1,2%, o que sugere que quando um produto não 
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satisfaz a perspectiva do usuário, o movimento se inverte, e desta forma, ao 

apresentar um preço maior acaba por receber uma avaliação ainda pior. 

 

Amostra com polaridade neutra (Avaliações iguais a 3): 

  

A seguir optou-se por filtrar a amostra a partir de produtos que obtiveram 

apenas um escore igual a 3, entendendo que a nota média pode ser considerada 

uma avaliação neutra, e a partir desta amostra analisar o comportamento dos 

indivíduos que compõe e a população participando do crowd voting sobre os 

produtos comercializados pela empresa Amazon para o período de 2010 a 2013 no 

segmento de relógios. 

Tabela 17 - Correlação de Pearson – amostra com polaridade neutra 

 NUMERO_DE_CARAC
TERES 

PRODUCT_P
RICE 

REVIEW_HELPFULNESS_
NUMBE 

NUMERO_DE_CARACTE
RES 

 1.000000  0.207689  0.368453 

PRODUCT_PRICE  0.207689  1.000000  0.070264 
REVIEW_HELPFULNESS_
NUMBE 

 0.368453  0.070264  1.000000 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Tabela 18 - Tabela descritiva – amostra com polaridade neutra 

 NUMERO_DE_CARACTE
RES 

PRODUCT_PRIC
E 

REVIEW_HELPFULNESS_NUM
BE 

 Mean  362.9360  60.79547  0.229418 
 Median  244.5000  32.49000  0.000000 
 Maximum  2448.000  388.0000  1.000000 
 Minimum  69.00000  12.63000  0.000000 
 Std. Dev.  339.0360  54.10715  0.401561 
 Skewness  2.734162  2.789286  1.262569 
 Kurtosis  13.71352  14.79131  2.714978 
 Jarque-Bera  1036.888  829.5079  46.27917 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000000 
 Sum  62425.00  7113.070  39.45992 
 Sum Sq. Dev.  19655660  339599.7  27.57392 
 Observations  172  117  172 
Fonte: Elaboração própria. 
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Observa-se que as correlações obtidas seguem a tendência das correlações 

obtidas na amostra geral, porém com um aumento considerável no grau de 

correlação entre a variável número de caracteres do review 

(NUMERO_DE_CARACTERES) e a variável preço (PRODUCT_PRICE). A 

correlação obtida foi de 20,76% contra 11,21% da amostra original. Esta tendência 

sugere que para produtos com expectativa de serem medianos, o preço é um fato 

que acaba pesando consideravelmente na escolha, conforme poderá ser observado 

na nuvem de palavras formada por esta amostra. 

Também nota-se que a correlação entre o número de caracteres 

(NUMERO_DE_CARACTERES) e a variável utilidade do review 

(REVIEW_HELPFULNESS_NUMBE) manifestou um aumento considerável frente a 

amostra original, onde obtínhamos anteriormente 14,07% de correlação entre elas, 

observamos agora 36,84%.  

Outro ponto que sugere que para produtos medianos, onde num primeiro 

momento, pode-se imaginar que o preço exerce o peso principal na escolha do 

produto, num mercado competitivo nota-se que os indivíduos empenham-se em 

compará-los e manifestar suas opiniões a fim de auxiliar ou direcionar futuras 

compras numa linha em que julguem ser mais benéfica, buscando o custo benefício. 

Um indicativo de que estes comentários podem afetar a demanda por este produto. 
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Amostra com polaridade positiva (Avaliações de 4 a 5): 

 

Tabela 19 - Correlação de Pearson – amostra com polaridade positiva 

 NUMERO_DE_CAR
ACTERES 

REVIEW_HELPFULN
ESS_NUMB 

REVIEW_S
CORE 

PRODUCT_
PRICE 

NUMERO_DE_CARAC
TERES 

 1.000000  0.297720 -0.062909  0.166248 

REVIEW_HELPFULNE
SS_NUMBE 

 0.297720  1.000000  0.036637  0.092636 

REVIEW_SCORE -0.062909  0.036637  1.000000  0.073424 
PRODUCT_PRICE  0.166248  0.092636  0.073424  1.000000 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 20 - Tabela descritiva– amostra com polaridade positiva 

 NUMERO_DE_CA
RACTERES 

REVIEW_HELPFULNESS_
NUMBE 

REVIEW_SC
ORE 

PRODUCT_P
RICE 

Mean 339.6305 0.245857 4.532290 70.50607 
Median 216.0000 0.000000 5.000000 51.95000 

Maximum 5015.000 1.000000 5.000000 995.0000 
Minimum 35.00000 0.000000 3.000000 6.780000 
Std. Dev. 401.6058 0.418192 0.688232 76.05660 
Skewness 4.654357 1.164447 -1.149656 5.023881 
Kurtosis 36.28504 2.426610 2.985252 45.73174 

Jarque-Bera 76251.87 367.4426 337.7102 83742.43 
Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

Sum 520314.0 376.8986 6948.000 73537.83 
Sum Sq. Dev. 2.47E+08 267.9233 725.6517 6027560. 
Observations 1532 1533 1533 1043 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao ajustarmos o filtro para a percepção positiva dos produtos, polaridade 

positiva, dos comentários dos usuários, obtivemos uma visão complementar à visão 

da polaridade negativa, apontando os comportamentos distintos a produtos bem 

avaliados pelos usuários, e consequentemente, que esboçam reações da 

comunidade que podem afetar os resultados das votações obtidas pelo crowd 

voting.  

Notou-se a inversão da correlação entre o número de caracteres do Review 

(número_de_caracteres) com a nota obtida na avaliação (Review_Score). Na 
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amostra sem o filtro, havíamos obtido uma correlação positiva de 6,06% entre estas 

variáveis, enquanto que, após o filtro, obtivemos uma correlação negativa de -

6,29%. Esse contraste indica que em produtos bem avaliados, os usuários tendem a 

ser mais objetivos em seus comentários, apresentando uma redução no tamanho 

destes comentários a qual é inversamente proporcional ao score obtido pelo 

produto. 

Este ponto é interessante por apontar que a segunda hipótese utilizada 

como diretriz deste estudo (H2 – Comentários negativos originados pelo crowdvoting 

apresentam os mesmos efeitos que os comentários positivos), aparenta mostrar-se 

falha, uma vez que percepções negativas tendem a atrair maior dedicação dos 

usuários ao escrever os comentários. 

Quanto à correlação entre as variáveis número de caracteres do review 

(número_de_caracteres) e a utilidade da review disponibilizado 

(review_helpfulness_number), com a amostra sem filtros, obtivemos uma correlação 

positiva de 26,92%. Por sua vez, na amostra com o filtro de produtos com percepção 

positiva, observamos uma correlação positiva de 29,77%. Tais resultados indicam a 

tendência de um comentário ser considerado útil de acordo com o tempo dedicado 

em sua formulação, seguindo a tendência da amostra original. 

Já ao realizar o teste de correlação e Pearson entre o número de caracteres 

do review e o preço do produto (Product_Price), para a amostra original, sem filtros, 

havíamos obtido uma correlação positiva de 15,77%, enquanto na amostra com foco 

em produtos com um escore baixo, obtivemos uma correlação positiva de 16,62%. 

Estes valores refletem a tendência preço influenciar a dedicação do usuário ao 

elaborar o comentário sobre o produto. 
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A correlação de Pearson entre o escore do produto (Review_Score) e a 

utilidade do comentário fornecido (Review_helpfulness_number) originalmente havia 

obtido uma correlação positiva de 5,69%, sendo que a amostra com filtro positivo 

reflete essa tendência, porém com um aumento expressivo, obtivemos uma 

correlação positiva de 36,63%.  

Observa-se um comportamento interessante, os reviews elaborados por 

outros usuários são utilizados como subsídio na elaboração de comentários 

positivos. Note-se que a correlação entre o número de caracteres da avaliação 

diminui conforme a nota obtida pelo produto sobe. Em conjunto, estes dados 

sugerem que há a tendência de que produtos com um bom score, e que, portanto, 

tenham sido aceitos pela comunidade de forma geral recebam comentários positivos 

de novos usuários, ainda que os comentários deixados sejam mais sucintos.  

Na avaliação da correlação entre o escore do produto (Review_Score) e o 

preço do produto (Product_Price), havíamos obtido originalmente uma correlação 

positiva de 4,04%, o que indica a tendência, embora baixa, de o preço do produto 

acompanhar a avaliação do mesmo. Ao aplicarmor o filtro na amostra, observou-se 

uma correlação positiva de 7,34%, o que acompanha a tendência original. 

A fim de visualizar os dados de uma forma mais clara, a tabela abaixo 

resume os comparativos entre a amostra original, e após os filtros de percepção 

positiva e negativa dos produtos: 
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IV.1.1. Resumo comparativo entre amostra original e amostras polarizadas: 
 

Tabela 21 - Correlação de Pearson – comparativo de amostras 

Correlação de Pearson entre 
variáveis Amostra original Amostra – 

Polaridade Positiva 
Amostra – 

Polaridade Negativa 
NUMERO_DE_CARACTERES 

X REVIEW_SCORE 6,06% -6,29% 16,69% 

NUMERO_DE_CARACTERES 
X REVIEW_HELPFULNESS 26,92% 29,77% 14,07% 

NUMERO_DE_CARACTERES 
X PRODUCT_PRICE 15,77% 16,62% 11,21% 

REVIEW_SCORE X 
REVIEW_HELPFULNESS 5,69% 36,63% 5,69% 

REVIEW_SCORE X 
PRODUCT_PRICE 4,04% 7,34% 4,04% 

Fonte: Elaboração própria. 
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IV.2. Análise de sentimentos e Nuvem de palavras: 
 

A partir da base de dados do Amazon, separou-se uma amostra de 1750 

reviews relacionados a venda de relógios entre 2010 a 2013, composta pelos 

seguintes dados: 

• product/product Id:asin, e.g.amazon.com/dp/B00006HAXW 

• product/title: title of the product 

• product/price: price of the product 

• review/userId: id of the user, e.g. A1RSDE90N6RSZF 

• review/profileName: name of the user 

• review/helpfulness: fraction of users who found the review helpful 

• review/score: rating of the product 

• review/time: time of the review (unix time) 

• review/summary: review summary 

• review/text:review texte 

Em adição a isto, acrescentamos três campos adicionais, sendo estes: 

• Review/time: tempo no formato dd/mm/aaaa 

• Número de caracteres/texto: número de caracteres presentes no texto 

da avaliação, excluindo-se os espaços em branco. 

• Polaridade: Sendo está definida pela avaliação do produto, assumindo 

o critério de avaliações negativas de 1 a 2, neutras no valor 3 e de positivas de 

4 a 5. 

A partir destes novos campos, foi possível dividir a amostra, de acordo com 

a polaridade da avaliação concedida ao produto, em 3 amostras distintas. Como 

resultado desta divisão obtivemos uma amostra negativa (com produtos avaliados 

com notas de 1 a 2), uma amostra neutra (com produtos avaliados com nota 3), e 
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uma amostra positiva (produtos avaliados de 4 a 5). Estas novas visões sobra a 

amostra original possibilitam a extração de informações adicionais sobre o 

comportamento da comunidade de usuários que exerceu o crowd voting nos 

produtos do Amazon e a sua percepção sobre os produtos. 

Com estes dados é possível entender melhor os pontos a serem 

trabalhados pela empresa a fim de aperfeiçoar a performance de seus produtos, 

conduzindo ações que abordem os pontos fracos dos produtos oferecidos (para a 

nuvem de comentários negativos) ou no reforço dos pontos positivos dos produtos 

bem avaliados (nuvem de comentários positivos).  

A partir da amostragem inicial, os 1.750 reviews sobre relógios obtivemos a 

nuvem de palavras exposta a baixo, onde o tamanho da fonte atribuída a cada 

palavra aponta a frequência com que a palavra foi utilizada nos comentários, onde 

quanto maior a fonte, maior a frequência. 

A nuvem da amostra original (figura 1) ressalta as palavras mais 

comentadas, excluídos os conectivos da língua inglesa, mostrando pontos de 

atenção frente a percepção de usuários, preenchendo a nuvem ao redor do tema 

principal podemos observar palavras relativas a avaliação dos produtos como 

wears well (veste bem), nice read (boa leitura), accurate (preciso). Estas 

informações propiciam um conhecimento importante sobre a percepção de valor 

que o mercado consumidor faz em relação aos produtos deste segmento de 

negócio. Na amostra sem filtros de análise, podemos ver pontos gerais que os 

usuários esperam que os relógios ofertados atendam, bem como o apontamento 

de alguns problemas dispersos dentro da nuvem.  
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Figura 1 - Nuvem de palavras gerais 
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Adicionalmente, para uma visão mais objetiva dos pontos que apresentam 

reclamações, ou pontos de atenção frente aos comentários negativos realizamos o 

envio da amostra com o filtro de polaridade negativa das avaliações, este arquivo 

resultou na nuvem abaixo (figura 2) que contém os pontos mais citados em produtos 

mal avaliados. 

Figura 2 - Nuvem de palavras para avaliações negativas 
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Através da análise das palavras podemos observar que há incidências de 

insatisfação com a bateria, com a reposição do produto, com falha de garantia, e de 

expressões de desapontamento. Numa análise mais extensa de palavras 

associadas a produtos específicos, a partir de um filtro por marca ou modelo, pode-

se dados interessantes sobre a percepção dos usuários frente aqueles produtos e 

sobre os principais pontos de descontentamento que levam a desistência de 

compras de um ou outro produto em particular, além de fornecer um perfil das 

preferências do usuário que forneceu a sua visão sobre o produto na plataforma do 

comércio eletrônico.  

A terceira nuvem de palavradas (figura 3) gerada aborda os comentários que 

apresentaram uma percepção neutra para os produtos, (avaliação com nota 3), a 

qual formou a nuvem com destaque para os termos principais da base como time 

(tempo), band (pulseira), porém numa análise um pouco mais detalhada vemos 

palavras que indicam uma comparação razoável, como however (embora), expected 

(atende a expectativa), good (bom), lasted months (durou meses), cheap (barato). 

Informações estas que se trabalhadas com filtros de produtos e analisados 

contra a performance das vendas por item fornecem dados importantes sobre as 

principais características observadas pelos consumidores.  
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Figura 3- Nuvem de palavras para avaliações neutras 
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A quarta nuvem de palavras geradas aborda os reviews positivos, obtidas 

através da separação da amostra inicial dos comentários avaliados com um escore 

maior do que 3. Esta amostra gerou a nuvem de palavras abaixo (figura 4), onde 

vemos a grande incidência de adjetivos positivos tais como: price (preço), love 

(amei), great (ótimo), perfect (perfeito), nice (bom). 

Figura 4 - Nuvem de palavras para avaliações positivas 
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Estes dados, relatam as características observadas nos produtos com maior 

percepção de qualidade por parte dos usuários, sugerindo linhas de tendências de 

acordo com a importância dada pelos usuários a características especificas, que 

podem ser melhor aprofundadas ao aplicarmos filtros adicionais, trabalhando com 

gêneros segregados de usuários, e filtros por tipo de produto ou marca. 
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V. DISCUSSÃO DAS HIPÓTESES 

 

Após a comparação da correlação entre os dados da amostra da base de 

dados de relógios da empresa Amazon, e a leitura da produção acadêmica 

disponível sobre o tema, obtivemos indicativos que sugerem resposta aos testes das 

hipóteses h1 e h2 propostas inicialmente. Sendo estas: 

H1 – Crowdsourcing afeta a performance de produtos. 

Para uma empresa que utiliza como principal meio de veiculação de seus 

produtos no ambiente web, e que disponibiliza a ferramenta para que os usuários 

avaliem seus produtos de interesse e contribuam com seus comentários à 

comunidade, as correlações, embora baixas, indicam que as inferências feitas aos 

produtos por parte dos consumidores são consultadas por outros participantes do 

mercado e convergem para a avaliação de um score de produto.  

Esse score influencia a forma como o Amazon apresenta as informações em 

seu sítio de comércio eletrônico, e apresentam-se como uma opinião independente 

daquela apresentada pelo vendedor que alimenta o processo decisório do 

comprador no site. Desta forma, os dados e a forma como a ferramenta é oferecida 

sugerem, no teste desta hipótese, de que a afirmação é verdadeira, e desta forma, é 

correto afirmar que o crowdsourcing afeta a performance dos produtos vinculados, 

pelo menos no que tange ao ambiente web em uma empresa com o perfil da 

Amazon, ou seja, um site de comércio eletrônico que disponibiliza a ferramenta de 

avaliação do produto e utiliza estes dados na disposição dos produtos ao ofertar ao 

cliente. 

H2 – Comentários negativos originados pelo crowd voting apresentam os 

mesmos efeitos que os comentários positivos.  
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Na amostra original, sem a aplicação de filtros por polaridade dos reviews, 

esta resposta não se mostrava clara, não apresentando uma direção que pudesse 

suportar o teste da mesma. No entanto, após dividirmos a amostra original em 

produtos bem avaliados e produtos mal avaliados, polaridade positiva e negativa, foi 

possível verificar que avaliações negativas tendem a motivar os usuários a 

dedicarem maior esforço em seus comentários sobre os produtos. Isso porque a 

comparação dos índices de correlação de Pearson entre número_de_caracteres e 

review_score no filtro de polaridade negativa é de 16,69% contra -6,06% da amostra 

com filtro de polaridade positiva. 

H3- Crowd voting fornece dados sobre o que está sendo percebido pelo 

mercado consumidor frente ao produto anunciado. 

Na avaliação dos dados disponíveis no banco de dados de reviews de 

produtos disponibilizados pela Amazon, através da Universidade de Standford, 

observou-se uma série de informações sobre as percepções individuais de cada 

consumidor que se manifestou frente a possibilidade de avaliar um produto oferecido 

pela plataforma de vendas da empresa.  

Essas informações apresentaram um desafio de tamanho considerável para 

que fossem avaliadas, pois informações relevantes acabam mascaradas por uma 

série de dados que se perdem em expressões difusas, expressões regionais, gírias 

e na necessidade de processamento computacional para avaliar extensas bases de 

dados. 

Não obstante a isso, mediante a análise gráfica viabilizada pela nuvem de 

palavras, corroborada pela estatística do trabalho, demonstrada pela correlação de 

Pearson sobre a utilidade dos comentários em comparação com o número de 

caracteres de cada comentário, temos resultados que sugerem que o crowd voting 
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fornece sim dados sobre o que está sendo percebido pelo mercado consumidor 

frente a produtos anunciados. Dados estes que fornecem informações que podem 

colaborar em estratégias de venda e de tratativa de marketing junto a este mercado 

consumidor 

Após o teste das hipóteses formuladas para dirigir esta dissertação, frente à 

literatura disponível sobre o tema e os testes efetuados sobre a base de dados 

analisada, com 1.750 avaliações distintas de usuários para produtos do segmento 

de relógios ofertados entre 2010 a 2013 pela plataforma de comercio eletrônico da 

empresa Amazon, estas hipóteses se mostraram coerentes e desta forma sugerindo 

que estas são verdadeiras. Não obstante isso, o entendimento cabal do assunto 

pede mais pesquisas sobre tema, aprofundando as análises e ampliando o 

levantamento para bases de dados maiores. 

O estudo efetuado apresentou como limitação a capacidade de 

processamento da base de dados como um todo, dado que a base inicial continha 

dezoito anos de dados, abrangendo um período de junho de 1995 a março de 2013, 

contendo as avaliações dos produtos da Amazon, incluindo 34.686.770 reviews 

feitas por 6.643.669 usuários para 2.441.053 produtos. Esta base, embora 

convidativa, mostrou-se complexa de ser manipulada sem um laboratório de 

processamento de dados, demandando tempo e recursos não disponíveis durante o 

presente trabalho. Esta limitação resultou na segregação dos registros relativos a 

relógios, que para os 18 anos de registros cotinha 68.356 reviews.  

Para reduzir um pouco mais o tamanho da massa de dados, optamos por 

limitar a análise entre os anos de 2010 a 2013, a fim de disponibilizar uma massa de 

dados com tamanho suficiente para retratar um cenário de grande massa de dados, 

com extensa contribuição de dados por parte dos usuários externos a corporação, 
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formatando um cenário propício à análise do crowdsoucing, através do crowd voting. 

Dos dados obtidos, descartamos dados incompletos, no que resultou numa massa 

de dados de 1.750 reviews a serem analisados.   

Desta forma, os resultados dessa dissertação apontam que, para uma 

empresa com operações baseadas no ambiente da word wide web, com foco em 

comércio eletrônico de produtos e que disponibilize uma plataforma para a interação 

de usuários entre si, como é o caso da empresa Amazon, no que tange a influência 

do crowdsourcing, com foco de analise na tipologia de crowd voting de Howe (2008), 

o estudo sugere que a opinião e interação das populações entre si e com a empresa 

acabam por influenciar sim a performance dos produtos.  

Ainda que as correlações encontradas pelos testes de Pearson apresentem 

baixa correlação, a própria aferição deste banco de dados com milhares de reviews, 

onde a variável de utilidade dos comentários (Review_helpfuness), aponta para uma 

crescente importância que o consumidor; anteriormente passivo, de isolado para 

conectado, conforme argumentaram Prahalad e Ramaswamy (2004). Vê-se, 

portanto, que os consumidores têm fornecido informações, podendo ser 

considerados fontes idôneas e desassociadas ao vendedor do produto.  
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VI. CONCLUSÕES 

O fenômeno do crowdsourcing tem se mostrado como um componente 

importante de estratégia entre empresas de tecnologia, ambiente este em que o 

crowdsourcing e suas diversas tipologias, surgem e operam com maior aceitação. 

Este movimento se dá pela forte dependência de ferramentas tecnológicas que 

propiciem uma plataforma onde as massas possam convergir e que a informação 

gerada possa ser registrada e tratada.  

Devido ao grande volume de informação gerado pelo alcance da internet e 

pela globalização dos mercados, criando movimentos de uma massa que interage 

entre si e dialoga com empresas e mercados, numa formação de uma consciência 

coletiva, conforme exposto por Lévy (1998), o maior desafio é separar o conteúdo 

útil as estratégias do negócio de massas de dados aleatórias, desafio este que 

também se impôs ao trabalho, atuando como parte da limitação imposta a esta 

dissertação. A capacidade de processamento disponível à pesquisa realizada aqui, 

bem como custo e tempo de processamento, limitou a abrangência das análises do 

banco de dados disponibilizado pela Amazon.  

Destaca-se a motivação de realizar a pesquisa de análise de sentimento 

com uma maior profundidade, analisando os comentários e trabalhando 

devidamente as barreiras linguísticas que se impõem a uma língua estrangeira a 

nossa, além de coloquialismos praticados, buscando uma maior compreensão dos 

usuários participantes.  

Ainda assim, apesar das limitações da presente dissertação, os resultados 

obtidos pelo estudo sugerem que o crowdsourcing influência sim a performance dos 

produtos a serem comercializados, e desta forma, ainda que indiretamente, afeta a 

performance das empresas. A resposta afirmativa quanto à veracidade das 
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hipóteses propostas como diretrizes desta dissertação, salientam a importância do 

tema, que pode resultar em ganhos estratégicos para as empresas que se situam no 

ambiente web e enfrentam um ambiente globalizado e altamente competitivo. 

Desta forma, a fim de contribuir para o complemento do tema, o estudo 

ainda sugere que se expanda os períodos de análises e o tamanho da massa de 

dados, para que se possa constituir uma linha temporal de comportamento das 

populações ao longo do tempo, mensurando desta forma o grau de envolvimento da 

rede frente a interseção do conceito de crowdsourcing, uma vez que a base de 

dados disponibilizada se inicia antes do tema entrar em voga e de ter suas 

plataformas modernizadas para que pudessem suportar e tratar o novo volume de 

dados. 

Outro ponto interessante seria efetuar o cruzamento dos comentários feitos 

nos reviews, com históricos de venda dos produtos analisados, podendo assim 

analisar modelos específicos, seccionando os gêneros de interesse e analisar a 

resposta da curva de demanda pelos produtos em resposta aos comentários 

gerados pela população junto a plataforma de crowd voting fornecida pela empresa, 

sendo esta uma linha de interesse para aprofundamento do tema junto a avanços 

acadêmicos, na esfera de uma pesquisa, que possa com maior disponibilidade de 

recursos técnicos, abordar as plataformas que existem para o suporte do crowd 

voting, e seus impactos frente a dados de performance de demandas de mercado 

por produtos ofertados após a variação das análises das massas. 
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ANEXO 1: NUVEM DE PALAVRAS EM TAMANHO REAL 
 

Nuvem de palavras – amostra total: 
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Nuvem de palavras – amostra neutra: 
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Nuvem de palavras - amostra negativa: 
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Nuvem de palavras – amostra positiva 
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ANEXO 2: APRESENTAÇÃO DE DADOS SOBRE A EMPRESA SELECIONADA 
PARA ESTUDO DE BASE DE DADOS 

 

Amazon.com - Empresa selecionada para estudo de base de dados: 

 

A Amazon é uma empresa de comércio eletrônico que objetiva ser a 

empresa com o maior foco em consumidores do mundo, onde as pessoas posam 

encontrar e descobrir virtualmente qualquer coisa que eles possam querer comprar 

online. Por entregar aos consumidores mais do que eles esperam – preços baixos, 

ampla seleção de produtos e conveniência – a Amazon.com continua a crescer e se 

transformou numa plataforma de comercio eletrônico mundial. 

Fundada por Jeff Bezos, o sitio eletrônico Amazon.com iniciou suas 

operações em 1995 como um lugar para comprar livros através da experiência única 

que a internet poderia oferecer aos amantes por livros. Bezos acreditou que apenas 

a internet poderia oferecer aos consumidores a conveniência de navegar através de 

seleções de milhares de livros através de uma única pesquisa. Após os primeiros 30 

dias de operação, a Amazon.com preencheu pedidos de compra em cinquenta 

estados e quarenta e cinco países, todas enviadas de sua garagem em Seattle. 

É através do desenho que a inovação tecnológica dirige o crescimento da 

Amazon.com para oferecer aos consumidores mais tipos de produtos, com mais 

conveniência, e com os menores preços. Através de muitas inovações tecnológicas 

para os consumidores a Amazon.com oferece uma experiência personalizada ao 

realizar suas compras para cada consumidor através de “Search inside The Book”, 

finalização da compra através de apenas 1 click e vários tipos de serviços voltados a 

comunidades, como a lista de desejos (www.amazon.com/wishlist), que auxiliam os 

consumidores a descobrirem novos produtos e efetuarem decisões de compras com 

mais informações. 
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Amazon.com opera através de sítios de venda onde oferece plataformas que 

permitem a terceiros a venderem seus produtos em seu sitio eletrônico. Os sites de 

vendas incluem: www.amazon.com,  www.amazon.co.uk,  www.amazon.de,  

www.amazon.co.jp, www.amazon.fr,  www.amazon.ca,  www.amazon.cn,  

www.amazon.it, www.amazon.es, www.amazon.com.br e www.amazon.in. Também 

provém plataformas para terceiros revendedores, para serviços promocionais e de 

marketing, e serviços baseados na internet para desenvolvedores. Em adição, 

operam seus outros sítios eletrônicos, que incluem www.a9.com e www.alexa.com 

que permitem buscas e navegação e o www.imdb.com, uma base de dados 

compreensiva sobre filmes. 

No ano 2000, a Amazon.com começou a oferecer o seu melhor em 

plataforma de comércio eletrônico para outros revendedores e para vendedores 

individuais. Hoje, mais de dois milhões de pequenos negócios, uma marca de venda 

mundial e de vendedores individuais aumentam seu volume de vendas e atingem 

novos consumidores por utilizarem o poder que o Amazon.com e sua plataforma de 

comércio eletrônico oferecem. Através de programas como Vendendo no Amazon, 

Preenchimento pelo Amazon, Amazon loja de internet, Checkout pelo Amazon, 

propagandas de produtos e vantagens, vendedores de todos os tamanhos e formas 

oferecem sua seleção para os consumidores do Amazon.com usando vários de seus 

componentes oferecidos pela plataforma de comércio eletrônico. 

Lançado em 2006, Amazon Web Services (AWS) começou a expor a chave 

para serviços de infraestrutura para serviços através da plataforma da internet, 

agora conhecido amplamente como computação em nuvem. O maior benefício 

obtido através da computação em nuvem e a AWS, é a habilidade de alavancar o 

novo modelo de negócio e tornar o custo do capital de infraestrutura em custo 
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variável. Empresas não precisam mais planejar e projetar servidores e outros 

recursos de TI com semanas ou meses de intervalo, agora, através do AWS, o 

negócio pode tirar vantagem da experiência do Amazon e ter ganhos de economia 

de escala ao acessar os recursos apenas quando seus empreendimentos 

necessitam, entregando resultados com menor custo e mais rápidos.  

Hoje a Amazon Web Services prove alta confiabilidade, baixo custo, ganhos 

de escala através de plataformas que operam nas nuvens que fornecem serviço a 

centenas de milhares de empresas, governos e startups em 190 países ao redor do 

mundo.  

A evolução do sitio eletrônico da Amazon para a construção de uma 

plataforma de comércio eletrônico que incentivasse parcerias é dirigida pelo espirito 

da inovação, que é parte do DNA da companhia. As mentes mais brilhantes do 

mundo se dirigem à Amazon.com para pesquisa e desenvolvimento de tecnologia 

que possa melhorar as vidas de compradores, vendedores e desenvolvedores ao 

redor do mundo. 
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ANEXO 3: AUTORIZAÇÃO DO USO DO BANCO DE DADOS DA AMAZON 
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ANEXO 4: CÓPIA ELETRÔNICA DA AMOSTRA DE DADOS EXTRAÍDOS DA 
BASE DE DADOS DA AMAZON UTILIZADA NO PRESENTE TRABALHO 

 

 


