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CONSUMER EXPERIENCE WITH SMART TECHNOLOGIES: APPLYING AN 
INTERPERSONAL PERSPECTIVE BASED ON TRIANGULAR OF LOVE THEORY 

 
 

 
Abstract  
After the changes taking place in our society in recent years, prometed by the technological 
revolution, the recent development of artificial intelligence applied to voice-controlled 
technology is emerging with great force. These technologies make the relationship that 
consumer have with companies and other individuals to be more interactive and personal than 
ever. However, consider that “screenless” communication provided by voice assistants like 
Alexa, Google Assistant, Siri or Cortana points to important challenges. The present study aims 
to analyse how the individual develops feelings related to love by intelligent voice control 
technologies. To this, it focuses on the dimensions from the experience that individual lives 
with these kind of technology. With 717 responses with North American Market users, based 
on Triangular of Love Theory, the results show that the dimensions of experience have a 
positive effect on passion, wich plays a mediating role between this experience, intimacy and 
commitment experienced by the individual.  
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A EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR COM TECNOLOGIAS INTELIGENTES: 
APLICANDO UMA PERSPECTIVA INTERPESSOAL COM BASE NA TEORIA 

TRIANGULAR DO AMOR 
 
Resumo 
Depois das mudanças ocorridas em nossa sociedade nos últimos anos, promovidas pela 
revolução tecnológica, o recente desenvolvimento da Inteligência Artificial aplicada às 
tecnologias controladas por voz está surgindo com grande força. Assim, estas tecnologias fazem 
com que as relações que os consumidores estabelecem com empresas e outros indivíduos sejam 
mais interativas e pessoais que nunca. Não obstante deve-se considerar que a comunicação “sem 
tela” proporcionada por assistentes de voz como Alexa, Google Assistant, Siri o Cortana, aponta 
para desafios importantes. O presente estudo tem como objetivo analisar como o indivíduo 
desenvolve determinados sentimentos, relativos ao amor, por tecnologias inteligentes 
controladas por voz. Para tal, concentra-se nas dimensões inerentes à experiência que o 
indivíduo vive com este tipo de tecnologia. Com a resposta de 717 usuários norte-americanos, 
com base na Teoria Triangular do Amor, os resultados alcançados demonstram que as 
dimensões da experiência exercem um efeito positivo na paixão, a qual exerce um papel 
mediador entre esta experiência, a intimidade e o compromisso experimentado pelo indivíduo.  
 
Palavras chaves 
Experiência do cliente, Assistentes de voz, Teoria Triangular do Amor, Paixão, Intimidade, 
Compromisso 
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1. Introdução 
 

A revolução tecnologia ocorrida nos últimos anos, está influenciado de forma significativa e 
transversal sobre os modelos sociais e econômicos tal e como conhecemos atualmente. Em este 
contexto, as tecnologias inteligentes com base em Inteligência Artificial (IA) surgiram com 
grande força, trazendo consigo numerosas inovações que se estão convertendo em elementos 
essenciais para a vida humana. Estas inovações estão transformando tanto a forma como os 
consumidores se relacionam em sociedade, como as formas de relações com o mercado de bem 
e serviços. Sendo assim, as empresas devem não só enfrentar-se a um contexto especialmente 
dinâmico e complexo, mas também adaptar-se a contatos de natureza “não humana” cada vez 
mais virtuais e interativos com os consumidores. De este modo, humanizar maquinas a níveis 
de cognição e de transmissão de informação em interações semelhantes a relações interpessoais, 
exige algo mais que uma grande capacidade de armazenagem. A máquina deve estar dotada de 
voz, com capacidade de fala e de entendimento que expressem um alto nível de aproximação 
com as características humanas (Hoffman y Novak, 2019). Em este cenário, os assistentes 
pessoais inteligentes controlados por voz emergem como uma das formas mais atuais de contato 
e de relação do indivíduo com a máquina. Tal e como acontece com outras tecnologias de IA 
geralmente aceitadas no mercado, os assistentes inteligentes estão fundamentado na 
virtualidade e na ubiquidade, no entanto à diferença das demais “não exigem que os 
consumidores tenham que pressionar teclas manualmente o deslizar os dedos em telas tácteis” 
(Son y Oh, 2018, p. 02) para interatuar de forma mais dinâmica e cômoda  com o mundo virtual, 
com seu entorno social e com empresas e marcas. Sendo assim, os consumidores cada vez mais 
optam por adotar dispositivos que possibilitam a incorporação de um assistente pessoal 
inteligente controlado a traves da voz, para facilitar a dinâmica das atividades diárias.  
 
Os assistentes pessoais inteligentes controlados por voz (AVs) são definidos como dispositivos 
sem fio dotados de inteligência artificial, capazes de assimilar e reproduzir a voz humana 
através de interações conversacionais com respostas sintetizadas e personalizadas que 
proporcionam assistência pessoal, profissional, administrativa, técnica o social (Hoy, 2018; 
Riccardi, 2014). A nível mundial os AVs mais conhecidos são: Alexa de Amazon, Google 
Assistant, Siri de Aple y Cortana de Microsoft. Relatórios recentes confirmaram que existem 
3.25 bilhões de AVs ativos em todo o mundo, e se prevê que em 2023 existam mais de 8 bilhões 
de usuários explorando as habilidades da voz (Canalys, 2019), o que supõe uma taxa de 
crescimento de 25,4% em 4 anos. Estes dados respaldam as expectativas positivas do mercado 
mundial sobre o futuro dos AVs.  
 
Neste contexto, a experiência do indivíduo com os AVs surge como um assunto de crescente 
interesse, porem escassamente abordado pela investigação acadêmica. Durante estas interações 
o indivíduo recebe estímulos que podem ser de caráter cognitivo, sensorial, social, emocional 
e comportamental, estes estímulos por sua vez constituem a experiência com a máquina, a qual  
resulta em diferentes respostas de natureza psicológica e subjetiva (Lemon y Verhoef, 2016). 
Ademais, os AVs potencializam o desenvolvimento de infinitos formatos de experiência, 
valendo-se da sua capacidade cognitiva para implicar os indivíduos em interações que não 
diferenciam a tecnologia inteligente do humano, produzindo sentimentos similares aos de 
relações humanas (Gao, Pan, Wang y Chen, 2018; Van Doorn et al., 2017). Em este sentido, as 
respostas originadas destas interações podem explicar determinadas atitudes e comportamentos 
do indivíduo a partir das experiências de busca, compra o consumo.  
 
Assim sendo, o objetivo do presente trabalho centra-se em analisar a natureza da experiência 
vivida pelo indivíduo durante as suas interações com AVs, abordando as diferentes dimensões 
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subjacentes a este conceito. Outrossim, o trabalho pretende comprovar o efeito individual que 
cada dimensão exerce na formação de sentimentos relacionados com o amor pela máquina, e o 
peso de cada uma das dimensões neste processo. Concretamente, se analisará a paixão, a 
intimidade e o compromisso que o indivíduo pode chegar a sentir pelo AV. O marco teórico 
proposto está fundamentado na literatura sobre experiência do cliente e na Teoria Triangular 
do Amor (TTA) de Steinberg (1986). 
 
2. Marco Teórico e Hipóteses 

 
2.1 A Teoria Triangular do Amor 
 
O estudo do amor tem as suas raízes em distintas teorias dentro do âmbito da psicologia, as 
quais tratam de analisar os sentimentos de amor por outras personas experimentados pelo 
individuo no decorrer das suas vidas (Hendrick y Hendrick, 1986; Rubin, 1970; Sternberg, 
1986). Em este contexto, merecem destaque aquelas investigações que classificam o amor em 
diferentes categorias, argumentado que para que o indivíduo alcance o amor pleno, devem 
manifestar-se diferentes sentimentos durante o processo de formação do amor. Estes trabalhos 
desfragmentam o amor em distintas dimensões e analisam a correlação existente entre elas. Por 
exemplo, Rubin (1970) define o amor como um constructo tridimensional composto pelas 
variáveis: de adjunto (contato físico e apego), de cuidado (preocupação pela felicidade e a 
necessidade do outro), e de intimidade (compartir sentimentos e desejos com o outro). Para este 
autor, a presença de tais variáveis em uma relação determina se o indivíduo simplesmente 
“gosta” da outra pessoa ou se chega a “ama-la”.  
 
Por sua vez, Steinberg (1986) propõe a Teoria Triangular do Amor (TTA) na qual o autor 
aborda as diferentes relações de amor que o indivíduo pode estabelecer com outras pessoas, 
com base  na presença ou ausência de determinados sentimentos. Em esta teoria Steinberg 
(1986) caracteriza o amor como um constructo tridimensional composto por três elementos que 
formam os vértices de um triangulo: a paixão, a intimidade e compromisso. Segundo o autor, a 
experiência da paixão é o componente responsável pelo desejo, atração e excitação. A 
experiência de intimidade está relacionada com sentimentos de proximidade e conexão no 
relacionamento. Por fim a experiência de compromisso, refere-se à decisão cognitiva de amar 
a curto prazo e ao desejo de manter este relacionamento no futuro. Segundo a TTA, os três 
componentes do amor apresentam diferentes variações temporais. A paixão se caracteriza por 
iniciar-se e terminar rapidamente, enquanto a intimidade se desenvolve lentamente e diminui 
de forma progressiva ao longo do tempo. Por fim, o compromisso se caracteriza por ser o 
sentimento mais estável através do tempo e por evoluir lentamente (Steinberg, 1986).  
 
A TTA tem sido aplicada para analisar as diferentes relações de amor que o indivíduo estabelece 
no decorrer da sua vida a partir de experiências com outras pessoas, lugares, objetos ou coisas 
(Carroll y Ahuvia, 2006; Batra, Ahuvia y Bagozzi, 2012; Sabiniewicz et al., 2017; Aro, Suomi 
y Saraniemi, 2018). No entanto, não há registros prévios na literatura sobre a aplicabilidade da 
teoria em interações do indivíduo com tecnologias inteligentes. Em este aspecto, o presente 
trabalho estende a TTA e propõe que em interações indivíduo-AV formam-se experiências que 
estimulam todos os níveis psicológicos internos do indivíduo (cognitivo, sensorial, emocional 
e comportamental) podendo desencadear sentimentos como a paixão, o compromisso e a 
intimidade. Por sua vez, a intensidade e a correlação destes sentimentos podem gerar diferentes 
estilos de amor no indivíduo.  
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2.2 O efeito das dimensões da experiência com tecnologias inteligentes sobre os 
sentimentos do indivíduo  

 
No contexto do marketing a experiência do consumidor tem sido analisada desde diferentes 
perspectivas. Alguns autores consideram que esta variável deve medir-se através de um único 
fator que compreende de forma global o efeito da experiência, sem examinar o peso cada uma 
das dimensões (Iglesias, Singh y Batista-Foguet, 2011). Outros autores estabelecem as 
dimensões fundamentais que deveriam ser consideradas para abordar a experiência, 
examinando o efeito individual de cada uma (Rose, Clark, Samouel y  Hair, 2012). O presente 
trabalho planteia a existência de quatro dimensões chaves que definem a experiência com 
tecnologias inteligentes de voz, analisando o efeito individual de cada dimensão sobre o amor.  
 
A dimensão cognitiva é definida como um estado de natureza motivacional experimentado 
durante a experiência que compreende pensamento e processos mentais conscientes (Rose et 
al., 2012). A dimensão emocional por sua vez, é definida como uma resposta do sistema afetivo 
que implica na geração de estados de animo, emoções e sentimentos (Rose et al., 2012). A 
importância da dimensão emocional varia de acordo com os estímulos do entornos, podendo 
passar de emoções ligeiramente positiva a intensamente positivas (Schmitt, 1999). Pesquisas 
recentes de distintas áreas como psicologia e informática, sugerem que as experiências com 
tecnologias inteligentes caracterizam-se por fortes componentes cognitivos e emocionais, os 
quais influenciam na formação de sentimentos como o apego (Cho, Lee y Yang, 2019), o amor 
(Gao et al., 2018) ou o afeto (Poushneh y Vasquez-parraga, 2019). Por outro lado, a evolução 
das interações do indivíduo com tecnologias virtuais lhe permitem involucrar-se de forma 
intensa durante o processo, podendo chegar a experimentar apego emocional, dedicação e 
paixão (Smith y Gallicano, 2015). Parece lógico pensar que as dimensões cognitiva e emocional 
estimulam a formação de sentimentos intensos no indivíduo. Em este sentido, o presente 
trabalho propõe que as experiências cliente-AV, de caráter cognitivo e emocional, influenciam 
na paixão que o indivíduo experimenta pela tecnologia, planteando as seguintes hipóteses:  
 
H1a: A experiência cognitiva do indivíduo com o AV, influi positivamente na paixão 
experimentada por esta tecnologia.  
 
H1b: A experiência emocional do indivíduo com o AV influi positivamente na paixão 
experimentada por esta tecnologia.  
 
Na literatura de marketing, a dimensão sensorial tem sido definida como um dos componentes 
da experiência cuja estimulação está relacionada com os sentidos do indivíduo, resultando em 
respostas como prazer, satisfação e compromisso afetivo pela marca (Gentile, Spiller y Noci, 
2007; Iglesias, Markovic y Rialp, 2019). Por outro lado, a dimensão comportamental se refere 
às ações e condutas motoras, e experiências de comportamento experimentadas pelo indivíduo, 
vinculadas com o grau no qual este se vê implicado na experiência (Brakus, Schmitt y 
Zarantonello, 2009). Estudos prévios indicam que a voz não humana, emitida pelos dispositivos 
eletrônicos inteligentes, leva o indivíduo a personificar de maneira ativa o dispositivo que a 
emite, gerando assim sentimentos como o apego e a intimidade (Gao et al., 2018; Yang, 
Aurisicchio y Baxter, 2019). De fato, um dispositivo que emite uma voz feminina, como o caso 
dos AVs analisados no presente trabalho, exerce um maior impacto nas emoções e sentimentos 
dos indivíduos (Brave y Nass, 2009). Ademais, sinais sensoriais são capazes de provocar 
respostas emocionais fortes e instantâneas (Chebat y Michon, 2003) porque impactam 
diretamente o sistema límbico do indivíduo, que é a parte do cérebro que processa e gerencia 
emoções (Spangenberg, Crowley y Henderson, 1996). Por sua vez, o efeito individual da 
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dimensão comportamental na formação do amor apenas foi analisado na literatura. No entanto, 
segundo Brakus et al., (2009) todas as dimensões da experiência estão estreitamente 
relacionadas com a formação de emoções e sentimentos no indivíduo. De acordo com estes 
autores os estímulos de uma experiência não desencadeiam exclusivamente uma determinada 
dimensão, por tanto, um mesmo estimulo poderia desencadear tanto sensações, como emoções 
u ações. Desse modo, planteamos que as dimensões sensorial e comportamental da experiência 
do cliente com um AV, influenciam de forma positiva nos sentimentos que o indivíduo 
desenvolve por tal tecnologia. Em concreto, postulamos o efeito de tais dimensões sobre a 
paixão planteando que: 
 
H1c: A experiência sensorial do indivíduo com o AV influi positivamente na paixão 
experimentada por esta tecnologia. 
 
H1d: A experiência comportamental do indivíduo com o AV influi positivamente na paixão 
experimentada por esta tecnologia.  
 
2.3  A relação entre os componentes vinculado ao amor 
 
Na continuação, o presente trabalho aborda a relação existente entre os três componentes do 
amor, para o qual abordaremos sua natureza com maior profundidade. Em este aspecto, a paixão 
é definida como um estado de profunda excitação fisiológica ou de intenso desejo de união com 
o outro que impulsiona o romance no amor (Steinberg, 1986). Assim, a literatura previa 
relacionou a paixão com o amor interpessoal, confirmando que este fator tem altas correlações 
com a intimidade e com o compromisso experimentado pelo indivíduo (Madey, 2009; 
Overbeek, Ha, Scholte, de Kemp y Engels, 2007). A intimidade, por sua vez, se refere ao desejo 
do indivíduo de estabelecer experiências de trocas interpessoais com o outro, estando vinculada 
a certos sentimentos derivados da implicação emocional (Steinberg, 1986). Investigações 
previas estudaram os sentimentos de intimidade que os indivíduos podiam estabelecer não só 
com outros indivíduos, se não também com objetos, lugares ou marcas (Batra, Ahuvia y 
Bagozzi, 2012; Ponder, Bugg Holloway y Hansen, 2016). Em terceiro lugar, o compromisso se 
refere à obrigação   moral que o indivíduo sente para com a relação, assim como à convicção 
de manter tal relação a longo prazo (Steinberg, 1986). 
 
Pesquisas previas, que abordaram a paixão como um elemento principal da experiência,  
sustentam que a paixão leva à formação de outros sentimentos relacionados com o amor devido 
a sua capacidade para criar vínculos emocionais entre o indivíduo e outros atores, como 
poderiam ser as tecnologia ou as marcas (Batra et al., 2012; Herrando, Jiménez-Martínez y 
Martín-De Hoyos, 2017). Nesta linha, uma vez que as experiências do indivíduo-AV superam 
o momento intenso da paixão, o indivíduo poderia experimentar gradualmente sentimentos 
como a intimidade e o compromisso. Assim, estudos prévios que abordam o amor em relações 
interpessoais comprovaram que a paixão é um componente prévio e principal do amor, sendo 
necessário para que o indivíduo desenvolva intimidade e compromisso pelo outro (Overbeek et 
al., 2007). Igualmente, algumas pesquisas no âmbito do marketing demostraram que a paixão 
exerce um efeito mediador entre a experiência de marca e o compromisso experimentado pelo 
cliente. (Das, Agarwal, Malhotra y Varshneya, 2019), y que a paixão, a intimidade e o 
compromisso se correlacionam positivamente para a formação do amor pela marca (Wang, 
Quim e Yang, 2019). Em este contexto, o presente trabalho trata de analisar o papel da paixão 
na formação do amor e a correlação entre os três componentes do constructo dentro do contexto 
das experiências cliente-AV. Em primeiro lugar, o trabalho propõe que a paixão atua como um 
elemento essencial que condiciona o desejo do indivíduo de estabelecer uma relação firme com 
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o AV, pautada na intimidade e no compromisso. Neste suposto, teorizamos que a paixão tem 
um efeito positivo e significativo na intimidade e no compromisso experimentado pelo 
indivíduo. Logo, a intimidade tem um impacto positivo sobre o compromisso que o indivíduo 
experimenta pelo dispositivo.  
 
H2: A paixão gerada no indivíduo durante a experiência com o AV, exerce um efeito positivo 
sobre a intimidade experimentada para com esta tecnologia.  
 
H3: A paixão gerada no indivíduo durante a experiência com o AV, exerce um efeito positivo 
sobre o compromisso experimentado para com esta tecnologia.  
 
H4: A intimidade perada no indivíduo durante a experiência com o AV, exerce um efeito 
positivo sobre o compromisso experimentado para com esta tecnologia.  
 
3. Metodologia  

 
Com o objetivo de analisar o modelo proposto, foi realizada uma pesquisa online direcionada a 
usuários habituais de AV. Para tal, se contatou com uma empresa com experiência internacional 
em investigação de mercado, a qual habilitou um site com o questionário e enviou um e-mail 
para o seu painel de colaboradores solicitando a participação voluntaria no estudo. Ao aceder 
ao link incluído no e-mail, os participantes eram direcionados a uma página que explicava o 
propósito da pesquisa, seguido de uma pregunta filtro: Você é usuário habitual de algum 
assistente pessoal inteligente controlado por voz? Após um mês de trabalho de campo se 
obtiveram um total de 717 respostas validas. Todas as variáveis foram estimadas utilizando 
uma escala Likert de 7 pontos, onde 1 indicava uma desconformidade completa e 7 uma 
conformidade completa com as afirmações. Para medir os conceitos da Teoria Triangular do 
Amor apoiamo-nos nas escalas originais propostas por Sternberg (1996, 1997). Para medir a 
experiência com o AV, a base foi a escala de experiência de marca de Brakus et al.,(2009).  
 
4. Resultados 
 
A continuação, realizou-se o teste do modelo proposto. Os resultados indicam que os dados se 
ajustam ao modelo teórico proposto: SB-X2 = 713.89, d.f. = 312, p = 0.00; RMSEA = .789; 
BBNFI = .946; CFI = .952; IFI = .953. O teste ML verificou a conveniência de incluir vínculos 
adicionais entre os fatores. O modelo alcança um poder explicativo de 0.686, 0.873 e 0.871 
para Paixão, Intimidade e Compromisso, respectivamente (Figura 1). Os valores demostram a 
relevância das dimensões da experiência com o AV, para determinar os sentimentos de amor 
desenvolvidos no indivíduo. De acordo com os resultados, as dimensões: cognitiva (β = .251; 
p<0.05), sensorial (β = .194; p<0.01), emocional (β = 387; p<0.01) e comportamental (β = .208; 
p<0.1), exercem um efeito positivo e significativo sobre a paixão. Assim, H1a, H1b, H1c e H1d 
se confirmam. Quanto às relações inerentes à TTA, a paixão influi positiva e significativamente 
na intimidade (β = .934; p < 0.01) e no compromisso (β = .787; p<0.01). Entretanto, a intimidade 
não influi no compromisso (β = .155; p>0.1). Sendo assim, se confirmam H2 y H3, enquanto 
que H4 não se confirma.  
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Figura 1 .  Resultados do modelo estrutural proposto 
Nota: ** p < 0.01; *; p < 0.05 
 
5. Discussões e conclusões  
 
5.1 Contribuições teóricas  
 
Em termos gerais, o presente trabalho contribui para a literatura por combinar fundamentos 
teóricos multidisciplinares em um mesmo modelo, tratando de explicar a complexa formação 
dos sentimentos relacionados ao amor no contexto de experiências dos clientes com tecnologias 
inteligentes de voz. Primeiramente este trabalho contribui para a literatura ao analisar o efeito 
direto e individual de cada uma das dimensões da experiência na formação do amor. 
Comprovando que a dimensão emocional é a mais relevante, e a dimensão sensorial a menos 
relevante para este formato de experiência. Estes resultados são expressivos porque a grande 
maioria dos estudos prévios sobre a experiência do consumidor no âmbito do marketing (Brakus 
et al., 2009; Iglesias et al., 2011; Srivastava y Kaul, 2016), consideram que este conceito deve 
medir-se de forma agregada a traves de um único fator que compreende todas as dimensões, 
sem examinar o efeito individual de cada uma delas. Supondo assim, que tais dimensões tem 
um efeito igual ou similar no constructo unificado. Neste sentido, o presente trabalho demonstra 
que a experiência do indivíduo com um AV apresenta as condições necessárias para ativar as 
quatro dimensões principais da experiência: cognitiva, sensorial, emocional e comportamental. 
Estas dimensões por sua vez, influem de forma individual e decisiva na formação de 
sentimentos vinculados ao amor.  
 
Em segundo lugar, os resultados empíricos confirmam que a paixão atua como uma variável 
mediadora entre a experiência vivida pelo indivíduo e os outros sentimentos que formam o 
amor.  Ademais indica que a ausência da paixão como elemento prévio, implicaria em que este 
formato de experiência não desencadeasse os demais sentimentos para formar um estilo de 
amor. Estes resultados indicam a importância da variável “paixão” para as investigações 
relacionadas a entornos de experiências com tecnologias inteligentes. Como conclusão, o 
presente trabalho contribui sobremaneira com a literatura acadêmica ao confirmar a extensão 
da TTA de Steinberg (1986) para as relações indivíduo-AV, ao comprovar que as experiências 
do indivíduo com tecnologias baseadas em inteligência artificial controladas por voz, possuem 
características e propriedades relativamente próximas das relações interpessoais. Finalmente, 
da mesma forma como ocorre nas relações interpessoais confirmou-se que as interações entre 
indivíduo-AV resultam na formação dos 3 sentimentos componente do amor: paixão, 
intimidade e compromisso. Por essa razão, de acordo com as relações de sentimentos 
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estabelecidas por Steinberg (1986), se pode determinar que em experiências indivíduo-AV 
consuma-se o estilo de amor perfeito ou ideal.  
 
5.2 Contribuições gerenciais  
 
O presente trabalho oferece uma visão geral da direção que avançam as relações comerciais no 
futuro. Um futuro no qual os contatos e as relações cliente-empresas-marcas, prometem estar 
dominados por tecnologias inteligentes controladas pelos consumidores, as quais servirão de 
mediadoras para as relações de mercado. Concretamente, se oferece uma visão geral da 
experiência em tais entornos, destacando a importância do papel individual de cada uma das 
dimensões na experiência do consumidor, indicando quais deveriam ser os estímulos em 
experiências com tecnologias inteligentes para gerar sentimentos e emoções duradouras, a 
exemplo do amor. Igualmente, os resultados oferecem uma importante base para decisões 
gerenciais futuras, sobre as estratégias de investimentos em plataformas digitais de contato e 
relação com os consumidores. Ademais, o presente trabalho comprovou empiricamente um dos 
primeiros modelos de experiência com tecnologias inteligentes, o qual pode servir de base para 
empresas que pretendem adotar este formato de experiência para relações e contatos com os 
consumidores, o inclusive, para aquelas que pretende utiliza-lo como um novo canal de compra. 
 
5.3 Limitaciones y futuras líneas  

 
A pesar da relevância das contribuições da presente investigação tanto para a literatura como 
para a gestão, o trabalho apresenta algumas limitações. Primeiramente, o estudo foi aplicado 
exclusivamente entre usuários de internet em EUA, em função da inexistência de bases de dados 
de usuários de AV no momento do estudo. Isso resultou em uma aplicabilidade localizada, por 
tanto, há margem para estender o estudo a outros países que igualmente começam a destacar-
se pelo uso de AV, como Reino Unido o Canadá, ou mercados mais maduros neste segmento 
como China e Japão. Igualmente, estudos futuros poderiam levar a cabo analises “cross 
cultural”, com o objetivo de revelar as diferenças na dinâmica da formação de sentimentos e de 
respostas de comportamento do indivíduo, em experiências com tecnologias inteligentes em 
diferentes culturas. Em segundo lugar, o presente trabalho foi aplicado de forma generalizada 
para qualquer marca de AV. Estudos futuros poderiam estender o modelo incluindo a variável 
marca para explicar o possível efeito desta variável na formação de sentimentos e respostas 
comportamentais do indivíduo. Por último, pesquisas futuras poderiam ampliar o modelo 
considerando variáveis como privacidade e confiança, e o efeito de tais variáveis na formação 
de sentimentos e respostas comportamentais.  
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