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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo a verificação empírica da possível influência
do país de origem (COO) na escolha do consumidor por uma determinada marca de
material esportivo, frente outros atributos tais quais os elementos de marca
nome/logo, tempo de atuação no mercado e divulgação de marca. Por meio do
entendimento do conceito de atributos de marca e de uma revisão da literatura sobre
a influência do país de origem como atributo e variável de escolha, a relevância do
patrocínio no desenvolvimento do brand equity, e da interferência de atributos de
menor destaque, foi realizada uma pesquisa com marcas de material esportivo
estrangeiras desconhecidas do público brasileiro para se compreender como os
atributos apresentados influenciam na percepção e intenções do consumidor.
Utilizando a técnica experimental como ferramenta de pesquisa, a partir de três
experimentos que mesclavam país de origem e outros atributos em uma combinação
2x2, obteve-se 360 respostas consideradas válidas e os principais achados se
referem ao efeito parcial do país de origem em variáveis de decisão e a irrelevância
de atributos como a longevidade da marca, a atratividade do nome/logo e o fato da
marca patrocinar alguma entidade esportiva, quando em conjunto com o País de
Origem. O envolvimento apresentou papel importante como moderador das variáveis
de decisão, reduzindo o efeito do País de Origem nas escolhas.

Palavras Chave: País de Origem, Atributos de marca, Comportamento do
consumidor, Patrocínio, Marcas
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1- INTRODUÇÃO
A influência da marca na decisão do consumidor é um tema antigo e já comprovado
em estudos passados (SIMON, 1970; INNIS e UNNAVA, 1991) e que continua
sendo percebido em estudos recentes (MORAES, STREHLAU e FIGUEIREDO,
2013). Surge, portanto, uma dúvida relacionada ao atributo de marca/produto que
poderia substituir a força da marca em um processo de escolha de consumidores
quando o brand equity das marcas oferecidas são baixos ou mesmo desconhecidos.
Na escolha das marcas para consumo, a redução das opções existentes para um
conjunto menor de opções consideradas para diminuição do esforço de análise é
conhecida como “Conjunto considerado”. A formação do conjunto considerado é
dependente

principalmente

do

reconhecimento

e

lembrança

de

marcas

(BALLANTYNE, WARREN e NOBBS, 2006). Ocorre que a análise dos atributos de
uma marca geralmente é enviesada a partir da imagem que o consumidor possui
dessa marca, ou seja, os atributos podem ser avaliados de maneiras diferentes
pelos consumidores, a partir da imagem associada à marca (BALLANTYNE,
WARREN e NOBBS, 2006) Como, portanto, a decisão ocorre quando não há
lembranças, por conta do desconhecimento das opções existentes?
Tanto país de origem como atributos do produto impactam na avaliação da marca
(THAKOR e LAVACK, 2003). Em um estudo de Balabanis e Diamantopoulos (2011)
observou-se que marcas conhecidas reduziam o efeito do país de origem na
avaliação das opções. Por outro lado, para marcas desconhecidas é de se esperar
que o país de origem seja uma informação relevante para a avaliação, agindo como
um atributo extrínseco (distinto de características físicas) – preço, marca, país de
origem - do produto e sendo o ponto de partida para a construção do brand equity
(CARVALHO, SAMU e SIVARAMAKRISHNAN, 2011). Neste ponto, é de se supor
que há outras variáveis que podem servir como informação relevante para os
consumidores.
Considerando a dependência de informações intrínsecas e extrínsecas para tomada
de decisão do consumidor, Miyazaki, Grewal e Goodstein (2005) sugerem que os
atributos intrínsecos (características físicas) – sabor, tamanho, design, material,
embalagem - são mais informativos que os extrínsecos e que, na presença de dois
9

atributos extrínsecos, o mais negativo será mais relevante. E na presença de um
conjunto de atributos extrínsecos - como a longevidade da marca, a ação de
patrocínio e os elementos de marca - sem a existência de um atributo intrínseco,
qual seria o comportamento esperado?
Somado a isso, a globalização dos esportes, que torna o tema mais relevante, é
confirmada se observarmos a grande quantidade de publicações especializadas no
tema e de programas acadêmicos focados especificamente na gestão do esporte
(THIBAULT, 2009).
Todas essas questões apresentadas justificam a realização desse estudo,
principalmente por focar em um mercado específico (materiais esportivos) cujos
atributos influenciadores de marca são muito específicos e cuja dificuldade em
encontrar informações sobre a influência na escolha foi alta, principalmente em
relação ao tempo de atuação do mercado.
Embora o país de origem como variável influenciadora na decisão dos consumidores
seja um tema antigo e amplamente estudado, sendo facilmente encontrados
diversos trabalhos que relacionem o COO com outros atributos de marca, e em
especial, com a própria marca em si, identificou-se a possibilidade de estudar esses
temas relacionados a marcas estrangeiras, desconhecidas e de um segmento
específico de grande interesse no Brasil atualmente, especialmente por conta do
momento esportivo pelo qual o país passa, sendo o país sede da Copa do Mundo de
Futebol no ano de 2014 e tendo o Rio de Janeiro como cidade sede dos jogos
Olímpicos de 2016.
Por conta disso, estudar a relatividade da influência do país de origem de uma
determinada marca de material esportivo, considerando outros atributos ligados ou
não ao segmento é, não apenas academicamente relevante, mas também útil para
empresas que buscam adentrar no mercado nacional sem uma marca forte ou pelo
menos conhecida.
Isso porque, no ano de 2014 e no ano de 2016 o Brasil sedia os dois eventos mais
importantes do esporte mundial: A Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos.
Tais eventos, por si só, já abrem um leque de oportunidades no país, principalmente
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para o mercado de materiais esportivos, que apresenta uma expectativa de
movimentar US$ 14 bilhões (STEFANO, 2011).
Somado a isso, a prática esportiva no país vem aumentando consideravelmente,
chegando a atingir índices de países desenvolvidos (Adventure Fair apresenta...,
2011), o que gera também um aumento no consumo de materiais, deixando o Brasil
entre os dez países do mundo que mais consome artigos esportivos (STEFANO,
2011).
Esse mercado promissor gera interesse em players internacionais do setor até então
desconhecidos do público brasileiro (EMPRESA ITALIANA É A NOVA..., 2014), que
apostam no patrocínio de entidades nacionais para se tornarem conhecidos
(STEFANO, 2011).
Baseado nisso, o presente estudo oferece também um passo inicial para a análise
do comportamento do consumidor brasileiro em relação a marcas estrangeiras
desconhecidas, analisando os atributos mais valorizados, auxiliando as empresas na
elaboração de estratégias de entrada.
A utilização de marcas existentes e com atributos reais fazem deste um estudo que
fornece subsídios para acadêmicos e empresários que desejam avaliar como o país
de origem pode influenciar as decisões do consumidor e, principalmente, em quais
atributos de marca as organizações devem focar para atingir seus objetivos de
expansão para novos mercados, competindo com grandes marcas reconhecidas
globalmente.
O presente estudo teve como objetivo geral descobrir se, dentre diversas variáveis
de caracterização de uma marca de material esportivo inicialmente desconhecida
para o consumidor, o país de origem é o que apresenta maior influência na
probabilidade de compra e na avaliação da marca. De maneira geral, o estudo
buscará descobrir qual a variável de escolha mais relevante para o consumidor
quando a marca é desconhecida e, portanto, os atributos mais comuns do brand
equity são irrelevantes
Além do objetivo geral, este estudo tem como objetivos específicos:
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 Identificar as variáveis, que apresentam relevância para a escolha de uma
marca de material esportivo desconhecida perante os consumidores
brasileiros;
 Mensurar o grau dessa relevância e as circunstâncias em que o
comportamento do consumidor pode sofrer alterações;
 Agrupar diversos atributos (tempo de atuação no mercado, realização ou não
de ações de patrocínio, nome/logo, país de origem) de marca específicos ou
não do mercado de materiais esportivos e observar o comportamento do
consumidor em relação a esse agrupamento;
 Verificar o papel moderador de variáveis demográficas e do envolvimento com
o produto/atividade na preferência/intenção de compra do consumidor.
Este

estudo

está

organizado

da

seguinte

forma:

Este

primeiro

capítulo

contextualizou o tema apresentando a justificativa e os objetivos. O capítulo dois
apresentou o referencial teórico dos temas relacionados ao estudo – Atributos de
Marca, País de Origem como variável de influência da escolha do consumidor, o
papel do patrocínio (neste caso, esportivo) no desenvolvimento do brand equity e
como ferramenta de divulgação de uma marca, a possível relevância do tempo de
atuação no mercado de uma marca/empresa detentora da marca e a relevância do
nome/logo para a decisão final. Ao final de cada sessão foram apresentadas a(s)
hipóteses(s) relacionadas àquele tema. Em seguida, no terceiro capítulo, foram
detalhados os procedimentos metodológicos que compõem o estudo, abordando
questões como amostragem, escolha das marcas, procedimento de coleta e
ferramentas de análise de resultados. O quarto capítulo apresentou os resultados da
pesquisa e sua discussão. A dissertação encerra-se com as considerações finais,
referências bibliográficas e apêndices.
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2- REVISÃO DA LITERATURA
A definição mais usual de marca é a da American Marketing Association (AMA), que
a define como “um nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação desses
elementos que deve identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou grupo de
fornecedores e diferenciá-los dos da concorrência” (AMA, 2014).
O aumento da concorrência, a redução das fronteiras dos negócios e a velocidade
com que produtos e ideias se tornam ultrapassados fizeram com que as marcas se
tornassem ativos chave para as empresas, que não apenas identifiquem produtos e
organizações, mas principalmente transmitam significados e reforcem diferenciais
competitivos (KELLER e MACHADO, 2006). Quanto mais atributos as marcas
carregarem, maior será o seu valor.
Parte importante na construção de uma marca é o brand equity, definido como ativos
e passivos relacionados a uma marca e que são somados ou subtraídos aos
produtos/serviços fornecidos por uma determinada empresa ao cliente e que cria
valor tanto para os clientes como para a própria empresa (AAKER, 1998). Esses
ativos e passivos são agrupados em: Lealdade à marca, conhecimento do nome,
qualidade percebida, associações em acréscimo à qualidade, outros ativos
(patentes, relação com distribuidores).
Esses ativos auxiliam os consumidores na avaliação de produtos e marcas,
influenciam a percepção de confiança e aumentam a satisfação do consumidor com
a experiência de utilização (AAKER, 1998). Da mesma forma, os ativos que
compõem o brand equity proporcionam valor à empresa a partir do reconhecimento
do consumidor sobre uma determinada marca, permitindo a cobrança de preços
maiores, maior facilidade na criação de novos produtos e até mesmo entrada em
novos negócios, além de poder de negociação perante distribuidores, considerando
a procura gerada por aquela marca.
Por fim, o branding é definido por Keller e Machado (2006) como o ato de prover
produtos e serviços de brand equity, ou seja, fazer a gestão das marcas
assegurando que ofereça os benefícios por elas propostos.
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No caso de uma marca desconhecida, o brand equity também fica bastante limitado,
pois no caso das dimensões indicadas por Aaker, não existe lealdade, pois a marca
é desconhecida e provavelmente não foi experimentada a ponto de gerar alguma
espécie de lealdade. A dimensão conhecimento também não traz contribuições para
a marca, pois ela não possui qualquer nível de conhecimento, seja de forma
assistida ou espontânea. No entanto, tanto a qualidade percebida como as
associações com marca podem trazer alguma contribuição, pois independem da
experiência prévia, podendo ser obtida por meio de inferências a partir de atributos
do próprio produto.
A seguir, serão discutidos os conceitos de atributos de marca de uma forma geral,
seguido de uma apresentação das contribuições existentes até o momento sobre os
principais atributos de marca que estarão envolvidos neste estudo, bem como da
relação de variáveis moderadoras na influência desses atributos.

2.1 – Atributos de marca

Um conceito importante para o estudo de marcas e brand equity é o conceito de
atributos. Os atributos compõem um conjunto de informações que estão
relacionadas às marcas, sendo outras informações a consciência de marca, os
benefícios, imagens, pensamentos, sentimentos, atitudes e experiências. Por
atributos, entende-se os recursos que caracterizam uma marca, sejam eles
relacionados ao desempenho ou à personalidade (KELLER, 2003).
Os atributos podem garantir credibilidade às marcas, que se tornam opções menos
incertas em escolhas com poucas informações (BALLANTYNE, WARREN e NOBBS,
2006) podendo estar ou não diretamente relacionados aos produtos: Os atributos
relacionados ao produto são os atributos físicos do produto, enquanto os atributos
não relacionados mais conhecidos são o preço, a embalagem, e todas as
percepções relacionadas aos benefícios psicológicos do produto (BALLANTYNE,
WARREN e NOBBS, 2006).
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Considerando que os atributos são as características utilizadas pelos consumidores
para avaliar marcas e produtos, suas ausências podem acarretar na avaliação a
partir de variáveis substitutas (informações resumidas), como o preço (JARVIS,
RUNGIE e LOCKSHIN, 2007) e o país de origem (PAPPU, QUESTER e COOSKEY,
2007).
A utilização de resumos de informação ocorre considerando a limitação de tempo e
habilidade cognitiva de processamento do consumidor, gerando a necessidade de
simplificação (BALLANTYNE, WARREN e NOBBS, 2006). Por conta disso, os
consumidores tendem a realizar suas escolhas a partir da maximização da utilidade
dos produtos/marcas, sendo que os atributos de marca servem como informações
relevantes nesse processo, subsidiando a atratividade da marca (ROBERTS e
LATTIN, 1997).

2.2- O efeito do País de Origem

Vários são os estudos relacionados ao país de origem (do inglês, Country of Origin –
COO) na literatura de marketing internacional ao longo das últimas décadas.
Bayraktar (2013) descreve a amplitude do estudo do fenômeno combinado entre as
áreas de negócios internacionais, marketing e comportamento do consumidor.
Apesar disso, a grande crítica é que, embora haja uma grande quantidade de
atenção dada ao tema na academia, geralmente os resultados resultam em raras ou
superficiais implicações práticas (SAMIEE, 2011).

2.2.1 – Histórico e abordagens
O COO é um atributo considerável para a decisão de compra, uma vez que os
consumidores associam itens a países, o que pode beneficiar também a associação
de produtos, principalmente quando há ausência de informações ou informações
ambíguas, independente se os compradores são mais experientes ou novatos em
relação ao produto em questão (SOLOMON, 2011). Segundo Keller (1993), é
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comum que o país de origem seja comunicado como forma de suprir a ausência de
informações acerca de uma marca.
O COO influencia a avaliação de produtos, em especial os de baixo envolvimento,
mas tal influência é reduzida à medida que outros atributos extrínsecos se fazem
presentes. A marca geralmente é o fator que se torna preponderante sob os demais
atributos (AHMED et al, 2004).
No mundo moderno globalizado há a confusão acerca do termo “Origem do
Produto”, uma vez que é crescente o fenômeno da descentralização da produção,
bem como da origem variada dos insumos. Por outro lado, o termo “Origem da
Marca” é o mais correto para se abordar o tema, pois a marca é em geral associada
a um único país, permitindo a análise da relevância cognitiva da origem (SAMIEE,
2011). Em um estudo com consumidores de materiais esportivos conduzido por Kim
e Heere (2012) na Índia e na China, os autores encontraram que os mesmos tendem
a perceber marcas globais de material esportivo como superiores às domésticas,
independente de onde os produtos são produzidos.
Embora a utilização do COO como uma variável para avaliação de produtos seja
comprovada por diversos estudos, há evidências de que, por algum motivo, os
consumidores

tendem

a

não

admitir

essa

associação

(HESLOP

e

PAPADOPOULOS, 1993). Por conta disso, a preocupação então passa ser com a
limitação dos consumidores em discernir quais as fontes de informações utilizadas
para avaliação de alternativas (HESLOP e PAPADOPOULOS, 1993). Por outro lado,
estudos de Liu e Johnson (2005) encontraram que o estereótipo de país pode alterar
a avaliação não enviesada (a partir de informações variadas suficientes) que os
consumidores têm das marcas. Os estudos de Liu e Johnson (2005) também
encontraram evidências de que a influência do país de origem na avaliação de
produtos é maior em situações nas quais se busca uma decisão satisfatória,
comparada à busca pela melhor decisão.
O Quadro 1 apresenta os principais sub temas em relação ao tema país de origem,
enfatizando não os principais trabalhos, mas a descrição dos micro temas mais
relevantes do assunto na literatura acadêmica.
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Embora o país de origem seja uma variável importante na avaliação de produtos e
marcas, os consumidores, na maioria das vezes, não sabem a origem de uma
determinada marca, mesmo de marcas mais conhecidas. Por vezes classificam
atribuem erroneamente origens às marcas (BALABANIS e DIAMANTOPOULOS,
2011). É válido considerar que, ao desconhecer o país de origem de um
produto/marca, os consumidores tendem a basear suas avaliações a partir de uma
origem que ele imagina ser a correta (JOSIASSEN e HARZING, 2008). O
entendimento dessa influência se torna importante, portanto, para que atribuições
erradas sejam evitadas ou tenham seus pesos sobre o comportamento reduzidos.
Quadro 1: Principais teorias sobre país de origem
Temas

Antecedentes - Endógenos

Antecedentes - Exógenos

Teorias temáticas

Autores

Etnocentrismo

Orth e Firbasova (2003), Balabanis e
Diamantopoulos (2004), Balabanis e
Diamantopoulos (2008), Strehlau,
Ponchio e Riegel (2010), Sharma
(2011)

Dimensão cultural
"Individualismo x
Coletivismo"

Gurhan- Canli e Maheswaran (2000)

Animosidade

Klein, Ettenson e Morris (1998),
Jimenez e Martin (2010), Sharma
(2011)

Dimensão cultural
"Distância do poder"

Insch e McBride (2004)

Estereótipos

Liu e Johnson (2005), Kumara e
Canhua (2010)

Nível de
desenvolvimento
econômico do país

Verlegh e Steenkamp (1999), Sharma
(2011)

Processamento de
informação e
informações sobre o
produto

Hong e Wyer (1989), Han (1989),
Gurhan- Canli e Maheswaran (2000),
Chowdhury e Biswas (2011)

COO como um
constructo de imagem
cognitivo, afetivo e
conativo

La Roche et al (2005), Pereira, Hsu e
Kundu (2005), Sharma (2011)

Antecedentes Cognitivos
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Hui e Zhou (2002), Ahmed et al
Efeitos do COO
(2004), Lin e Kao (2004), Teas e
analisados em conjunto
Argawal (2000), Pecotich e Rosenthal
com outras informações,
(2001), Miyazaki, Grewal e Goodstein
tais quais preço e nome
(2005), Strehlau, Ponchio e Riegel
da marca
(2010), Chowdhury e Biswas (2011)
Efeitos do COO
analisados em conjunto
com outras informações
holísticas da marca,
como a imagem da
marca

Jo, Nakamoto e Nelson (2003), Chao
et al (2005), Lin e Kao (2004), Shukla
(2011)

Papel de atributos
extrínsecos e de fatores
individuais

Piron (2000), Insch e McBride (2004),
Beverland e Lindgreen (2002), Lee,
Yun e Lee (2005), Parameswaran e
Pisharodi (2002), Giraldi e Ikeda
(2009), Carvalho, Samu e
Sivaramakrishnan (2011)

Resultados e Relações Estruturais

Entendimento sobre o
efeito do COO é direto
na avaliação do produto
ou na intenção de
compra

Han (1989), Hui e Zhou (2002),
Pecotich e Rosenthal (2001), Lin e
Kao (2004), Cervino, Sanchez e
Cubillo (2005), Aurier e Fort (2007),
Balabanis e Diamantopoulos (2008;
2011)

Evolução do constructo de COO

Quester, Dzever e Chetty (2000),
COA - País de
Chao (2001), Insch e McBride (2004),
montagem, COD - País
Chen (2004), Madden (2003), Ulgado
de design, COD - País de
(2002), Thakor e Lavack (2003),
origem da marca, COM Hamzaoui-Essoussi et al. (2011),
País de produção, País
Chowdhury e Biswas (2011), Usunier
sede dos acionistas
(2011)

Moderadores

Fonte: autor, baseado em Pharr (2005) e Bayraktar (2013)

2.2.2 – Influência nas decisões do consumidor
Estereótipos de país de origem são baseados em uma estrutura de conhecimento
menos precisa, dependente do contexto e variável de acordo com a ocasião, ou
seja, são inferências e não observações concretas (TAYLOR, 1981).
Como o país de origem tende a influenciar o brand equity de uma marca, um país de
origem visto como favorável pode melhorar a avaliação de uma marca fraca ou
desconhecida, embora a recíproca não seja verdadeira (AHMED et al, 2002).
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Segundo Hong e Wyer (1989), os consumidores tendem a ter mais interesse em
marcas das quais conhecem o país de origem, principalmente por tentarem
confirmar as suspeitas de qualidade de um produto a partir de outros atributos que
estão sendo analisados.
Considerando a avaliação da marca em uma situação onde tanto o país de origem
quanto informações de atributos da marca são disponíveis externamente, a marca
seria classificada positivamente se os seus atributos corroborarem com alguns
critérios de avaliação existentes na cabeça do consumidor, e negativamente se os
atributos não cumprirem tais critérios. A outra base de avaliação é o estereótipo do
país de origem: A marca vai ser julgada como boa (ou ruim) se um estereótipo
positivo (ou negativo) for ativado. Ou seja, existem duas vias distintas por meio da
qual o país de origem e as informações de atributos são utilizados quando os
consumidores fazem julgamentos de marca/produto. Além disso, estas duas bases
de julgamento diferem na medida em que a sua influência é controlada ou
automática. A avaliação com base em atributos da marca é um processo controlado,
e sua influência sobre o julgamento da marca é intencional. Por outro lado, a
ativação do estereótipo do país é uma consequência inevitável da exposição à
informação da origem, e sua influência sobre o julgamento da marca pode ser não
intencional (LIU e JOHNSON, 2005).
Kim e Heere (2012), por outro lado, ao analisaram a influência do país de origem de
marcas de materiais esportivos concluíram que a escolha/preferência por grandes
marcas globais não ocorrem por sua origem, mas sim por darem o passaporte da
globalização aos consumidores, ou seja, fazerem parte de uma comunidade global.
O mesmo pode se entender para marcas globais de países em desenvolvimento, por
exemplo. Os resultados dos estudos com materiais esportivos comprovam o que
anteriormente já havia sido explorado por Strizhakova, Coulter e Price (2008), que
ratificaram a crença de jovens de países desenvolvidos e em desenvolvimento na
“cidadania global”, que pode ser acessada através do consumo de marcas globais.
2.2.3 – Processamento da informação de país de origem
Um tema relevante no estudo é em relação ao processamento da informação do
COO na mente dos consumidores, influenciando as decisões de escolha. O
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processamento da informação do país de origem de um determinado produto/marca
pode ocorrer de diversas maneiras, conforme observado na literatura referente ao
tema. Segundo Engel, Blackwell e Miniard (1995) funciona como um atributo
extrínseco, ou seja, mais um atributo para avaliação das alternativas disponíveis,
assim como o preço e a marca. O que diferencia esses atributos é a importância
dada a cada um pelo consumidor, importância essa que varia de acordo com a
situação da compra, envolvimento com o produto, conhecimento do consumidor e
motivação da compra.
Quando o país de origem é apresentado como uma informação sobre atributos
específicos do produto, este potencialmente poderia ter vários efeitos diretos e
indiretos sobre a avaliação do produto. Em primeiro lugar, o país de origem pode
ativar conceitos e conhecimentos que afetam a interpretação de outros atributos do
produto. Em segundo lugar, o país de origem pode fornecer uma base heurística
para inferir a qualidade do produto sem considerar outras informações e atributos.
Em terceiro lugar, país de origem pode atuar simplesmente como uma característica
do produto e ser utilizado da mesma maneira como outros atributos mais específicos
para chegar a avaliações de produto. Para esta medida, a sua influência pode
depender do momento no qual a informação é apresentada e, por conseguinte, a
sua importância em relação ao tempo de julgamento. Finalmente, o país de origem
pode influenciar a atenção que é dada a outro atributo, afetando assim o impacto da
última informação (HONG e WYER, 1989).
Para Li e Wyer (1994), o País de origem pode ser uma inferência de atributos
quando outros atributos da marca são limitados, também pode servir como padrão
de comparação para a marca e gerar um efeito de desempate em avaliações
quando há informações suficientes sobre o produto/marca e por fim pode ser
considerado um atributo de avaliação de uma marca/produto.
Os estudos de Han (1989) encontraram que a imagem do país tende a servir como
um efeito Halo quando os consumidores não possuem muita familiaridade com o
produto, enquanto a imagem do país tende a servir como um constructo resumo
quando os consumidores são mais familiarizados com o produto. As Figuras 1 e 2
apresentam os conceitos de Han.
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Figura 1: Modelo Efeito Halo

Han, 1989

Figura 2: Modelo Efeito Constructo Resumo

Han, 1989

Ainda segundo Han (1989), há conflitos de interesse entre empresas e mercados na
comprovação de que a imagem do país pode servir como constructo resumo, uma
vez que produtos ruins podem ser avaliados inicialmente como bons por terem uma
origem considerável, o que no longo prazo afetaria a imagem do país e prejudicaria
o mercado como um todo.
De acordo com Bloemer, Brijs e Kasper (2009), o país de origem pode gerar
processos cognitivos de outras duas maneiras, além das apresentadas por Han
(1989):
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EFEITO

HEURÍSTICO:

A

informação

do

país

de

origem

é

processada

concomitantemente a outras informações do produto, havendo interação entre elas
para a formação da percepção;
EFEITO DE ATRIBUTO DO PRODUTO: Semelhante ao Efeito Heurístico, mas
informações do país de origem e demais informações sobre o produto são
processadas de maneiras independentes.
Os mesmos autores ainda buscaram entender qual das quatro maneiras de
processos cognitivos mais explicam os efeitos do país de origem na escolha do
consumidor. Os resultados mostram que o fator moderador dos mecanismos
cognitivos é o grau de conhecimento prévio do país de origem por parte do
consumidor, ou seja, o processo cognitivo será ativado de acordo com esse grau de
conhecimento. Um conhecimento maior tende a ativar o efeito Constructo Resumo,
enquanto o efeito heurístico é mais provável de ser ativado por consumidores com
expertise moderada do país de origem. O desconhecimento ou conhecimento
limitado tende a ativar o efeito halo.
A Figura 3 a seguir representa graficamente e de maneira sintética, o funcionamento
dos quatro processos cognitivos detalhados anteriormente, de acordo com a
existência/interação com outras informações e a intensidade do impacto na
avaliação do produto. As setas contínuas representam impacto considerável,
enquanto as setas tracejadas representam impacto limitado.
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Figura 3: Processos cognitivos do país de origem

Bloemer, Brijs e Kasper, 2009

De forma análoga, o uso dos modelos de processamento de informação também
influenciará o impacto do país de origem na avaliação dos produtos/marcas. No
efeito Constructo resumo, por exemplo, o país de origem tende a ter influência forte
na avaliação dos produtos, enquanto o efeito Halo e de atributo do produto tende a
tornar os efeitos do país de origem menos significativos.
Por outro lado, Nebenzahl, Jaffe e Lampert (1997) acreditam que o país de origem
seja processado pelo consumidor como o constructo resumo, ou seja, a informação
do país de origem serve como um estereótipo (a mesma qualidade atribuída a
produtos oriundos de um determinado país tende a ser atribuída a diferentes
produtos produzidos naquele mesmo país), em especial quando outras informações
mais precisas não estão disponíveis.
O efeito Halo também é abordado por Nebenzahl, Jaffe e Lampert (1997), que
argumentam que o conhecimento em relação ao país influenciam as crenças e
atitudes dos consumidores em relação aos atributos do produto, influenciando,
portanto, a decisão acerca do produto. De maneira resumida, a associação que se
faz é que um país desenvolvido economicamente tende a ter bons produtos.
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Segundo Shapiro (1982), a utilização da imagem do país na avaliação de produtos
ocorre porque os consumidores não têm condições de avaliar a qualidade e
benefícios reais do produto antes do ato da compra. Para Johansson, Douglas e
Nonaka (1985) o país de origem tem influência direta nas crenças do consumidor
acerca dos atributos dos produtos e influência indireta na avalição geral dos
produtos.
Para Simon (1974), o constructo resumo nada mais é do que criar unidades de
informações a partir de uma grande quantidade de informações, resumindo os
significados e utilizando menos espaço na memória para o armazenamento de
informação relevante. Para Wright (1975), o país de origem atuando como um
constructo resumo influencia as atitudes do consumidor em relação a uma marca do
país ao invés de influenciar a percepção dos atributos dos produtos.
Hong e Wyer (1989) criaram três hipóteses para a forma como a informação do país
de origem é processada e, consequentemente, afeta a decisão do consumidor:
HIPÓTESE DE CODIFICAÇÃO: Um país de origem do produto pode ativar conceitos
sobre o país e a qualidade geral dos produtos lá fabricados. Se estes conceitos têm
um efeito geral positivo sobre a interpretação dos atributos, esse efeito se refletiria
em uma avaliação mais favorável do produto quando o país de origem é favorável
do que quando é desfavorável. Por outro lado, se os atributos são contrastados com
conceitos ativados pelo país de origem, quando suas características são muito
discrepantes das implicações destes conceitos, o resultado seria um aumento
aparente do efeito das informações de atributos nos julgamentos dos produtos. Ou
seja, atributos favoráveis seriam interpretados como atributos mais favoráveis e
atributos desfavoráveis como mais desfavoráveis, levando as informações do
atributo a terem maior efeito na avaliação.
Isto significa que os atributos do produto já são codificados na memória em termos
de conceitos relevantes para a impressão no momento em que seu país de origem é
descoberto, outros conceitos aplicáveis ativados pela informação do país de origem
não devem afetar a interpretação destes atributos e, portanto, não deve influenciar
as avaliações que se baseiam nos atributos.
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HIPÓTESE HEURÍSTICA: Os indivíduos que aprendem que um produto originário
de um país com uma reputação de produtos de alta qualidade podem usar esse
conhecimento como base para a avaliação sem considerar informações sobre
atributos específicos do produto. Consequentemente, as informações de atributo
terá menos impacto em avaliações do que seria de outra forma.
HIPÓTESE DA ELABORAÇÃO COGNITIVA: Na medida em que o país de origem do
produto é usado como base para avaliações de produtos, a sua influência deve ser
semelhante, independentemente da ordem de apresentação de informações e
objetivos de tratamento dos sujeitos no momento em que é aprendido.
Ainda nos estudo de Hong e Wyer (1989), buscou-se entender se a ordem de
apresentação do país de origem e dos demais atributos, bem como da intenção do
consumidor com aquelas informações se alteravam. Quando os indivíduos não
tinham interesse especial na avaliação de um produto no momento em que recebeu
a informação sobre o mesmo, transmitir o país de origem do produto antes de
descrever seus atributos específicos aumentou a influência desses atributos em
avaliações de produtos. Já quando o objetivo era criar uma impressão em relação ao
produto os atributos específicos tiveram influência apreciável, independentemente
de se o país de origem era conhecido na época em que foram descritas. Além disso,
o país de origem influenciou a avalição de produtos independentemente se os
atributos

fossem

informados

antes

ou

depois

do

país

de

origem,

e

independentemente dos objetivos dos indivíduos.
Nos resultados de seus estudos, os autores descobriram que um país de origem do
produto estimula o interesse dos sujeitos no produto e, consequentemente, leva-os a
pensar mais amplamente sobre informações sobre o produto e as suas implicações
avaliativas (HONG e WYER, 1989).
Segundo Giraldi e Carvalho (2004), o processamento da informação sobre o país de
origem é influenciado por dois fatores: a familiaridade com o produto e o grau de
envolvimento com o produto.
Considerando os aspectos abordados sobre o país de origem, tem-se que:
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H1a: a intenção de compra de uma marca desconhecida de materiais esportivos
será maior em situações cuja imagem do país de origem seja superior;
H2b: a atitude em relação a uma marca desconhecida de materiais esportivos será
maior em situações cuja imagem do país de origem seja superior;
H2c: a qualidade percebida de uma marca desconhecida de materiais esportivos
será maior em situações cuja imagem do país de origem seja superior;

2.3- Elementos de marca: Nome e logo

Por conta das mudanças em velocidade cada vez menores e do grau de
concorrência cada vez mais elevados nos negócios, torna-se salutar entender o
comportamento do consumidor em relação às marcas, buscando novas maneiras e
ferramentas de gerenciá-las (KELLER, 2003).
Para Erdem e Swait (2004), um dos principais papéis das marcas é ter influência nas
decisões dos consumidores. Se as marcas são atributos considerados importantes
na decisão dos consumidores é provável que as mesmas proporcionem funções
relevantes no processo de compra e consumo (FISCHER, VÖLCKNER e SATTLER,
2010). Para Erdem e Swait (1998), as marcas são úteis à medida que reduzem o
risco percebido, embora o valor dado a elas varie entre culturas, ou seja, as
características culturais – individualismo x coletivismo, por exemplo - definem a
relevância dada à marca na decisão (HOFSTEDE, 2003).
Duas das principais funções da marca é a redução do risco e demonstração social.
A partir do conhecimento de uma marca e aos sentimentos e atitudes remetidas por
ela os consumidores têm oportunidade de prever a qualidade de um determinado
produto antes da compra, reduzindo o risco de uma compra não satisfatória
(KELLER, 2003). Por outro lado, também podem servir como uma maneira do
consumidor expor e comunicar aos outros a sua própria imagem ou imagem do
grupo no qual está inserido (ESCALAS e BETTMAN, 2005).
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Dentre os temas de maior destaque na crescente quantidade de estudos
relacionados está o que considera a alavancagem (aumento do brand equity) de
uma marca a partir de associações de uma determinada marca com outras
entidades, tais como

pessoas (ZWILLING e FRUCHTER, 2013), lugares

(CANDELORO, 2013) ou até mesmo outras marcas (KELLER, 2003). O patrocínio
(CAMERON, 2008) e o país de origem (PAPPU, QUESTER e COOSKEY, 2007) são
exemplos desse processo.
A Figura 4 apresenta as possíveis associações da marca para alavancagem, sendo
que para este estudo o foco será dado principalmente aos Lugares (país de origem),
Coisas (Eventos e causas) e Pessoas (Atletas patrocinados). A associação com
outras marcas não será, portanto, abordada, já que as marcas desconhecidas de
material esportivo analisadas possuem pouca ou nenhuma atuação no Brasil, não
havendo parcerias com outras marcas ou organizações.
Figura 4 – Fontes secundárias de conhecimento de marca

Fonte: Keller, 2003

É importante salientar que a relação entre a marca e a possível entidade associada
só gerará resultados se três condições forem estabelecidas: o significado da
entidade tiver condições de ser transferido para a marca, o significado da entidade
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for relevante para marca e, por fim, o significado tem amplitude relevante para marca
(KELLER, 2003).
A construção do brand equity é iniciada pela criação de uma marca favorável, forte e
com associações únicas, sendo a escolha das identidades da marca (nome, logo)
uma etapa fundamental nesse processo (YOO, DONTHU e LEE, 2000). O logo,
embora não garanta uma relação de fidelidade com o consumidor, é a forma mais
fácil de identificação de uma marca, sendo importante explorar seu potencial (PARK
et. al. 2013).
Alguns pesquisadores consideram que o nome escolhido para a marca deve ser
simples, familiar e distintivo, facilitando a lembrança e a pronúncia (KELLER, 1993),
integrando o espaço destinado pelos consumidores para o aprendizado de novas
marcas (DOLAN, 1985).
O nome da marca pode gerar diversas associações, sendo essas associações
influenciadas pelo e significado do nome e quão sugestivo esse nome é, que pode
estar relacionado à categoria do produto/serviço ou aos atributos e benefícios
proporcionados pelos produtos da marca (YOO, DONTHU e LEE, 2000), facilitando
relações na memória do consumidor mesmo na ausência de atividades de marketing
mais específicas.
Da mesma forma, o logo também deve ser pensado com base nos mesmos critérios
do

nome

da

marca

(categoria

e/ou

atributos),

considerando

também

o

relacionamento entre todas as identidades da marca. Embora as decisões
relacionadas à identidade da marca sejam importantes para a construção do brand
equity, a percepção inicial do consumidor depende das atividades e decisões de
marketing, como o preço e a distribuição (KELLER, 1993).
Há sinergias também entre o tema país de origem e influência do nome da marca na
avaliação. Leclerc, Schmitt e Dubé (1994) realizaram diversos experimentos
alterando a pronúncia do nome de uma marca para verificar se a percepção de
origem do nome influenciaria a avaliação das marcas, encontrando um resultado
positivo nessa suposição, tornando-se irrelevante apenas com a existência de
informações complementares.
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Especificamente em relação ao logo, Park et. al. (2013) fizeram estudos que
renderam várias contribuições ao tema, relacionando logo com benefícios
funcionais, comprometimento do consumidor e desempenho da companhia. De
maneira resumida, identificaram que logos que possuem símbolos geram percepção
de benefícios funcionais e de identificação superior aos logos que são apenas
compostos pelo nome da companhia e que, mais importante que isso, esses
benefícios percebidos geram impactos no comprometimento do consumidor com as
marcas e, consequentemente, influencia no desempenho da companhia.
Baseado nisso e na influência esperada do país de origem em outros atributos, é de
se esperar que:
H2a: a intenção de compra de uma marca desconhecida de materiais esportivos
seguirá a seguinte sequência: Imagem de país superior e Elemento mais bem
avaliado > Imagem de país superior e Elemento pior avaliado > Imagem de país
inferior e Elemento mais bem avaliado > Imagem de país inferior e Elemento pior
avaliado;
H2b: a atitude em relação a uma marca desconhecida de materiais esportivos
seguirá a seguinte sequência: Imagem de país superior e Elemento mais bem
avaliado > Imagem de país superior e Elemento pior avaliado > Imagem de país
inferior e Elemento mais bem avaliado > Imagem de país inferior e Elemento pior
avaliado;
H2c: a qualidade percebida de uma marca desconhecida de materiais esportivos
seguirá a seguinte sequência: Imagem de país superior e Elemento mais bem
avaliado > Imagem de país superior e Elemento pior avaliado > Imagem de país
inferior e Elemento mais bem avaliado > Imagem de país inferior e Elemento pior
avaliado;

2.4- O papel do tempo de atuação no mercado

Para Desai, Kalra e Murthi (2008) a longevidade de uma empresa pode servir como
um atributo extrínseco de qualidade de seus produtos e, consequentemente, reduzir
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a incerteza em relação à escolha. O racional por trás desse pensamento é o de que
os consumidores tendem a crer que nenhuma organização é duradoura sem
oferecer benefícios aos clientes e que um negócio que prosperou até o presente
momento tende a prosperar por um longo tempo no futuro. Essas constatações
foram feitas a partir de experimentos que relacionavam a data de fundação, a
existência de outras informações intrínsecas e o risco percebido da transação
(montante desembolsado para se obter o produto).
Nesse mesmo sentido, Caves (1998) argumenta que os consumidores tendem a
preferir empresas maduras, pois conhecem o fenômeno de que um grande
percentual de empresas encerra as atividades nos primeiros anos de existência, o
que leva a crer que empresas mais antigas possuem algum atributo positivo que
garantiu sua sobrevivência.
Embora haja comprovações de que a longevidade de uma empresa influencia a
percepção de redução do risco por parte do consumidor, o grau de percepção
dependerá da quantidade/qualidade de informações referentes a outros atributos
intrínsecos disponíveis, sejam referentes ao produto, sejam referentes à empresa
(DOWLING e STAELIN, 1994).
A expertise de uma marca é consequência de impactos positivos acumulados desde
o passado e de estratégias presentes e, como a expertise é uma das características
da credibilidade, essa será maior à medida que o mix de marketing seja consistente
ao longo do tempo (ERDEM e SWAIT, 2004). A utilidade da credibilidade da marca é
que esta será um fator importante para decisões onde as informações sobre marcas
são incertas e/ou custosas.
O tema da tradição como um atributo de marcas é amplamente abordado nos estudo
de patrimônio de marca (Brand Heritage), que são marcas que foram criadas e são
trabalhadas ao longo do tempo e que são consideradas por terem produtos
confiáveis, reconhecimento e relacionamento positivo com os stakeholders
(LIEBRENZ-HIMES, SHAMMA e DYER, 2007) e sustentabilidade e consistência
(URDE, GREYSER e BALMER, 2007).
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Por outro lado, precisam trabalhar os seus significados para que não sejam vistas
como velhas, antiquadas e irrelevantes (LIEBRENZ-HIMES, SHAMMA e DYER,
2007).
Urde, Greyser e Balmer (2007) argumentam que, embora a longevidade de uma
marca não a credencie uma marca como heritage brand, esta é notadamente uma
variável importante envolvida no construto. A Figura 10 apresenta os elementos que
compõem o patrimônio de marca, com destaque para a longevidade.
Figura 10 – Elementos do Patrimônio de Marca (Brand Heritage)

Fonte: Wiedmann et al. (2011)

Embora considerado importante, o tempo de existência de uma marca é relativo,
principalmente nos dias atuais, onde empresas de tecnologia tornam-se grandes
corporações de considerável patrimônio de marca em pouco tempo (WINKLER,
1999).
Para Liebrenz-Himes, Shamma e Dyer (2007) as marcas tradicionais e bem
estabelecidas enfrentam constantemente o risco de perderem seu significado à
medida que o tempo vai passando e que o público fiel e apreciador começa a
diminuir, problema que se torna crítico para empresas que não buscam atrair
públicos mais jovens. De acordo com Wiedmann et. al. (2011) as marcas que são
consideradas patrimônio devem utilizar os benefícios que fizeram dela algo
diferenciado ao mesmo tempo em que deve buscar a inovação para não
transparecer ser uma marca ultrapassada.
A separação do construto de longevidade de marcas de longevidade de produtos e
organizações é uma proposta de Tjiptono, Lees e Layton (2006), que consideram
que as marcas não possuem ciclo de vida, como produtos, sendo consideradas
simplesmente vivas ou mortas. Da mesma forma, uma organização pode deixar de
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existir, mas uma de suas marcas pode permanecer sob a tutela de outra
organização.
Para Aaker (2004), identificar em suas raízes características que a tornaram especial
pode ser benéfico às marcas, adicionando valor às mesmas. Embora importante, a
longevidade é difícil de ser mensurada, mas certamente está ligada ao uso da
história e atemporalidade (URDE; GREYSER; BALMER, 2007).
Para Urde, Greyser e Balmer (2007), marcas que possuem patrimônio de marca
considerável devem usufruir desse diferencial para atingir os consumidores, a partir
de um posicionamento diferenciado (gerando vantagem competitiva), uma imagem
de maior credibilidade/excelência/prestígio, além de outras vantagens não ligadas
diretamente aos consumidores.
Com o objetivo de comprovar, na prática, a relevância do constructo, Eidelman,
Pattershall e Crandall (2010) conduziram diversos experimentos buscando relacionar
o tempo de existência com avaliações favoráveis, a partir da alteração das datas de
criação/origem. Os resultados indicaram, de maneira geral, que objetos/conceitos
mais antigos são considerados melhores, ou, na pior das hipóteses, têm preferência
de escolha, ainda que os consumidores aleguem não ser essa variável relevante na
escolha (heurística não deliberada).

Considerando estas premissas e as premissas de influência do País de Origem em
decisões do consumidor, supõe-se que:
H3a: a intenção de compra de uma marca desconhecida de materiais esportivos
seguirá a seguinte sequência: Imagem de país superior e maior longevidade >
Imagem de país superior e menor longevidade > Imagem de país inferior e maior
longevidade > Imagem de país inferior e menor longevidade;
H3b: a qualidade percebida de uma marca desconhecida de materiais esportivos
seguirá a seguinte sequência: Imagem de país superior e maior longevidade >
Imagem de país superior e menor longevidade > Imagem de país inferior e maior
longevidade > Imagem de país inferior e menor longevidade;
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H3c: a intenção de compra de uma marca desconhecida de materiais esportivos
seguirá a seguinte sequência: Imagem de país superior e maior longevidade >
Imagem de país superior e menor longevidade > Imagem de país inferior e maior
longevidade > Imagem de país inferior e menor longevidade;

2.5- O patrocínio como ferramenta de marketing

Algumas definições sobre o significado teórico da palavra patrocínio incluem a de
Meenaghan (1983), definindo como o suporte institucional (financeiro ou não) de
uma

organização

objetivando

atingir

objetivos

comerciais.

Outros

autores

especificam a definição focando nos objetivos corporativos e de marketing
(GARDNER e SHUMAN, 1988) e definições especificamente voltadas ao marketing
e a necessidade de haver conexão entre patrocinador e patrocinado na mente dos
consumidores alvos (CORNWELL, 1995).
O patrocínio é, para Keller (2003), uma maneira efetiva de melhorar a imagem das
marcas, sendo o patrocínio esportivo uma modalidade que tem se tornado muito
comum em diferentes mercados (JAVALGI et al, 1994). Para Farrelly e Quester
(2005), o patrocínio é uma ação de troca entre patrocinador e patrocinado, com
ambos buscando atingir suas metas e objetivos. Para Bennet (1999), o patrocínio é
útil também para passar a impressão de que os produtos da empresa são
amplamente difundidos.
Embora seja uma ferramenta muito difundida, os estudiosos de marketing ainda
sabem pouco sobre como os estímulos de patrocínios são recebidos e processados
pelos consumidores (BREUER e RUMPF, 2011).
Para Horowitz (2012), a utilização do patrocínio como ferramenta de marketing é
eficiente considerando que os fãs de esportes apresentam três vezes mais de
chance de comprar um produto de uma marca com a qual eles estão engajados e
familiarizados. Da mesma forma, Thibault (2009) acredita que a ação de patrocínio
tende a ser bem vista pelos consumidores uma vez que, embora seja utilizada para
aumentar a visibilidade das marcas e dos produtos, há uma contrapartida dada às
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entidades esportivas, que têm a possibilidade de investir os recursos recebidos na
melhoria do produto oferecido, aumentando a exposição da marca patrocinadora,
gerando benefícios para patrocinadores, patrocinados e consumidores.
As motivações das empresas em se engajarem em projetos de patrocínio variam,
desde o estabelecimento de relacionamentos, desenvolvimento de novos negócios e
construção do brand equity (FUNK, 2008). Neste último caso estudos mostram que
isso é resultado mais da ação de imagem do que lealdade ou personalidade de
marca (CORNWELL, ROY e STEINARD, 2001). Para Gwinner e Eaton (1999), além
de aumentar a percepção da marca, o patrocínio é importante para estabelecer,
fortalecer ou substituir a imagem da marca. A definição de que o patrocínio é uma
ferramenta utilizada pelas empresas para transmitir alguma mensagem a respeito de
suas marcas, produtos ou serviços também é vista na literatura (GWINNER e
BENNETT, 2008).
Henseler,

Wilson

e Westberg

(2011)

consideram

seis

componentes

que

caracterizam uma ação de patrocínio: o grau de exposição da marca, a qualidade do
patrocinado (competições que um clube participa, por exemplo), a cobertura que a
entidade atrai, as oportunidades de publicidade recebidas, os privilégios e
exclusividades dados aos patrocinadores, sendo a exposição e a cobertura os que
são considerados pelos executivos como de maior efeito no brand equity da marca
patrocinadora. Os componentes e seus resultados estão apresentados na Figura 5:
Figura 5 – Modelo conceitual do patrocínio influenciando o Brand Equity

Fonte: Henseler, Wilson e Westberg, 2011
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Na literatura sobre o tema há uma discussão sobre as semelhanças e diferenças
entre a publicidade propriamente dita e as estratégias de patrocínio. Embora ambas
as atividades possam ser consideradas estratégias complementares do mix de
comunicação e tenham os mesmo objetivos, a mensagem publicitária é mais direta,
pode ser controlada e independe (WALLISER, 2003), além de não envolver uma
segunda parte, a entidade patrocinada (SPEED e THOMPSON, 2000). Além disso,
os consumidores em geral são mais críticos com estratégias de patrocínio, pois
entendem tal prática como algo comercial e que por vezes vai contra os interesses
do próprio esporte (MEENEGHAN e SHIPLEY, 1999). Parker (1991), por sua vez,
aborda o fato do patrocínio atingir públicos distintos e transpor fronteiras que
dificilmente são obtidos a partir de simples publicidade.
Embora o estudo sobre a efetividade de ações de patrocínio seja importante, não há
uma estrutura teórica amplamente aceita sobre o tema (WALRAVEN, KONING e
VAN BOTTENBURG, 2012), e raros são os estudos que abordavam a influência do
patrocínio no comportamento do consumidor na última década (ROY e CORNWELL,
2004; CAMERON, 2008).
Relacionado aos consumidores, é esperado que ações de patrocínio resultassem na
criação de brand equity (CROMPTON, 2004), podendo o patrocínio gerar resultados
no nível cognitivo - através da consciência e imagem da marca -, afetivo – com
afeição e preferência e no nível comportamental, através da intenção de compra e
compromisso com a marca (CORNWELL, WEEKS e ROY, 2005). Para Crompton
(2004), entretanto, a intenção de compra é também um indicador útil para medição
da eficiência de uma ação de patrocínio.
Em um estudo realizado por Breuer e Rumpf (2011), os pesquisadores encontraram,
após a exibição de patrocínios em cenas de televisão, que a chance de lembrança
do patrocínio aumentou 548% dentre as pessoas para as quais as marcas já eram
conhecidas, enquanto a chance de lembrança do patrocínio aumentou 47% para
consumidores das marcas anunciadas.
Walraven, Koning e van Bottenburg (2012) desenvolveram um modelo de quatro
componentes de recursos de patrocínio e os efeitos dessas ações para as diferentes
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esferas

organizacionais,

incluindo

o

desenvolvimento

do

brand

equity,

o

fortalecimento das relações com os colaboradores e outros envolvidos nas
operações organizacionais e na criação de valor aos acionistas. O modelo adaptado
com as variáveis importantes a este estudo é apresentado na Figura 6.
Figura 6 – Estrutura integrada dos efeitos do patrocínio

Fonte: Adaptado de Walraven, Koning e van Bottenburg, 2012

Estudos mostraram que a intenção de compra de um produto do patrocinador
aumenta à medida que o consumidor identifica que a relação de patrocínio é bem
ajustada para os dois lados (GWINNER e BENNETT, 2008).
Dado todos os estímulos, o resultado do processamento de informação do patrocínio
pode ocorrer tanto no nível consciente como inconsciente (HARVEY, GRAY e
DESPAIN, 2006), podendo a escolha pelo produto e o desenvolvimento de afeto por
uma marca ocorrer apenas devido à exposição da marca (HERRMANN, WALLISER
e KACHA, 2011).
Baseado nessa relevância do patrocínio e em como o País de Origem influencia as
decisões do consumidor, elabora-se a hipótese a seguir:
H4a: a intenção de compra de uma marca desconhecida de materiais esportivos
seguirá a seguinte sequência: Imagem de país superior e existência de patrocínio >
Imagem de país superior e ausência de patrocínio > Imagem de país inferior e
existência de patrocínio > Imagem de país inferior e ausência de patrocínio;
H4b: a atitude em relação a uma marca desconhecida de materiais esportivos
seguirá a seguinte sequência: Imagem de país superior e existência de patrocínio >
Imagem de país superior e ausência de patrocínio > Imagem de país inferior e
existência de patrocínio > Imagem de país inferior e ausência de patrocínio;
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H4c: a qualidade percebida de uma marca desconhecida de materiais esportivos
seguirá a seguinte sequência: Imagem de país superior e existência de patrocínio >
Imagem de país superior e ausência de patrocínio > Imagem de país inferior e
existência de patrocínio > Imagem de país inferior e ausência de patrocínio;

2.6- Os fatores moderadores

De acordo com Baron e Kenny (1986), um moderador é uma variável quantitativa ou
qualitativa que influencia a relação – direção e/ou força – entre uma variável
independente e uma variável dependente. A dependência da natureza da relação
entre duas variáveis de uma terceira variável é o que define uma situação de
moderação, sendo o efeito também conhecido como interação (HERNANDEZ,
BASSO e BRANDÃO, 2014).
Os temas referenciados até o momento podem influenciar o comportamento do
consumidor, e, em muitos casos, tal influência é moderada por variáveis coletivas ou
individuais,

tais

como

o

grau

de

envolvimento

do

consumidor

com

o

produto/mercado, o sexo, a idade, a classe social, dentro outras (GURHAN-CANLI e
MAHESWARAN, 2000; STREHLAU, PONCHIO e RIEGEL, 2010; GIRALDI e IKEDA,
2009).
Para este trabalho, entretanto, o foco será dado no envolvimento com o produto
(materiais esportivos, de forma geral) e com esportes. De acordo com a literatura, a
principal teoria sobre o envolvimento do consumidor considera a existência de dois
tipos clássicos de envolvimento: Envolvimento duradouro e Envolvimento situacional
(MICHAELIDOU e DIBB, 2008).
O envolvimento duradouro está relacionado a uma relação entre o indivíduo e um
determinado objeto (produto, marca, propaganda, ideia), relação essa que é criada
pelo indivíduo a partir da atribuição de um significado para o objeto que reflete sua
auto imagem, sendo portanto uma atitude estável ao longo do tempo (HOUSTON e
ROTHSCHILD, 1977).
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Por outro lado, o envolvimento situacional é caracterizado por uma geração de
interesse ou comportamento no indivíduo, a partir de um determinado estímulo
(preço, frequência de compra, atributos) oferecido pelo objeto, se tratando de algo
de duração temporária (HOUSTON e ROTHSCHILD, 1977).
Inúmeros são os estudos que analisaram o efeito do país de origem na avaliação da
qualidade do produto moderado pelo grau e o tipo de envolvimento do consumidor
com o próprio produto (GURHAN-CANLI e MAHESWARAN, 2000; AHMED et al,
2004; LEE, YUN e LEE, 2005). Em um deles, Insch e McBride (2004) descobriram
que o grau de familiaridade do consumidor com o produto modera o efeito do país
de origem na avaliação do produto, sendo esse efeito positivo ou negativo
dependendo do grau de complexidade do produto e da rotina de compra.
Em relação ao tempo de mercado, o efeito da longevidade da empresa na decisão
do consumidor aumenta à medida que o envolvimento com o produto diminui
(DESAI, KALRA E MURTHI ,2008). Do ponto de vista do patrocínio, Gwinner e
Bennet (2008) concluíram que a identificação do consumidor com atividades
esportivas é um fator moderador para a percepção de que patrocinador e
patrocinados estão ajustados em seus objetivos.
Considerando os aspectos do envolvimento, tem-se que:
H5a: Quanto maior o envolvimento com esportes, menor será a influência do país de
origem na probabilidade de compra e avaliação da marca;
H5b: Quanto maior o envolvimento com materiais esportivos, menor será a influência
do país de origem na probabilidade de compra e avaliação da marca;

2.7 - Resumo das hipóteses

A Figura 7, a seguir, apresenta a esquematização das hipóteses apresentadas ao
longo deste capítulo de Referencial Bibliográfico. O próximo capítulo abordará os
procedimentos metodológicos utilizados para a avaliação de cada uma dessas
hipóteses.
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Figura 7: Hipóteses do estudo

Fonte: Autor (2015)
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3- PROCEDIMENTOS MEOTODOLÓGICOS

A seguir serão apresentados os procedimentos metodológicos realizados neste
estudo para que os objetivos fossem cumpridos. Serão detalhados a abordagem e o
tipo de pesquisa, bem como as duas fases envolvidas ao longo de todo o processo
empírico, com destaque para a Fase 2.

3.1 Abordagem e Tipo de pesquisa

De acordo com Lima (2008, p. 10), uma pesquisa acadêmica científica é uma
Atividade investigatória de natureza sistematizada, orientada pelo
planejamento prévio do processo de investigação que envolve
simultaneamente a localização, coleta, registro, seleção, tratamento
(processamento) dos materiais que, submetidos a exercícios de
descrição, interpretação e/ou análise, legitimarão as conclusões
alcançadas.

O estudo foi realizado por meio de abordagem quantitativa, abordagem esta que,
segundo Lima (2008), auxilia na verificação de hipóteses previamente formuladas e
de existência de relações entre variáveis. As utilidades da abordagem quantitativa
variam desde a objetividade, existência de mecanismos de controle e de variadas
técnicas estatísticas de análise de dados até a possibilidade de generalização dos
resultados.
A investigação foi feita a partir de uma pesquisa de campo, ou seja, simulando um
ambiente real, sem nenhuma manipulação dos materiais que serão coletados (LIMA,
2008). A técnica de coleta de dados foi a utilização de questionário online,
disponibilizado a partir do envio de e-mails e redes sociais.
Este estudo pode ser classificado como uma pesquisa de resolução de problemas,
já que busca soluções para o problema abordado na parte introdutória. A pesquisa
teve cunho descritivo, buscando descrever características do consumidor em relação
a uma categoria específica de produtos (MALHOTRA, 1999).
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Segundo Malhotra (1999), a principal característica de uma pesquisa descritiva é a
formulação prévia de hipóteses que devem ser confirmadas ou rejeitadas no estudo,
a partir de uma busca de dados planejada e estruturada.
Este estudo foi realizado em duas fases: a primeira consta da avaliação do
desconhecimento das seis marcas identificadas pelo autor que não atuam no Brasil
e que, considera-se sejam desconhecidas da maioria das pessoas residentes no
Brasil. A segunda fase consta de um experimento exploratório que verificará a
relação dos atributos estudados com a probabilidade de compra e avaliação de
marca realizada pelo consumidor.

3.2 – Fase 1 – Desconhecimento das marcas

Inicialmente, seis marcas internacionais de material esportivo foram testadas em
uma pesquisa online quantitativa e de amostragem por conveniência, com o objetivo
de identificação do grau de desconhecimento de tais marcas perante o consumidor
brasileiro.
As marcas selecionadas para essa etapa inicial foram escolhidas pelo próprio autor,
com base no conhecimento sobre marcas de materiais esportivos e a partir de busca
por marcas internacionais do segmento. A exclusividade de marcas internacionais se
deu por duas razões: Primeiro, por conta da probabilidade maior de conhecimento
de marcas nacionais perante o público, considerando a limitação de nomes
existentes no mercado nacional e a existência de marcas de atuação regional, que
poderia enviesar o teste. Em segundo lugar, a escolha de marcas nacionais poderia
suscitar sentimentos de etnocentrismo (SHARMA, SHIMP, SHIN, 1995), variável não
considerada neste estudo e que poderia alterar os resultados do estudo.
Isso porque, quando marcas locais são comparadas a marcas estrangeiras de
países que são julgados como de igual status, o etnocentrismo aparece como uma
variável considerável na escolha e avaliação (KIM e HEERE, 2012). Além disso, os
consumidores tendem a ter como escolha certa uma marca nacional, em caso de
dúvida (DUNCAN, 1990).
41

As marcas escolhidas são apresentadas a seguir, apresentando o país de origem,
data de fundação da companhia detentora da marca, atividades esportivas nas quais
a empresa foca (quando houver) e principais ações de patrocínio para divulgação.

3.2.1 – Marcas selecionadas
REUSCH
Fundada em 1934 em Reutlingen, Alemanha, é uma empresa que produz diversos
equipamentos esportivos, com foco principal para luvas de futebol e materiais para
esportes de inverno.
Os patrocínios atuais estão concentrados quase que integralmente em goleiros ao
redor do mundo, como Júlio César (QPR – Reino Unido e Brasil) Fernando Muslera
(Galatasary – Turquia e Uruguai) e Christian Abbiati (Milan – Itália) e as equipes
nacionais de esqui de Áustria, França e Suíça (Site da companhia Reusch, 2014).
MITRE
Fundada em 1817, Huddersfield (Reino Unido), é a empresa mais antiga do mundo
de produção de bolas de futebol. Produz equipamentos esportivos diversos
(vestimentas, calçados, bolas e luvas) para esportes como futebol, netball e rúgbi.
Atualmente é patrocinadora das ligas inglesa, escocesa e galesa de futebol, da
seleção inglesa de netball, da seleção de futebol de El Salvador e de diversos clubes
de futebol da América latina, como o Club Deportivo Huachipato (Chile) e a
Associación Deportivo Cali (Colômbia) (Site da companhia Mitre, 2014).
LEGEA
Fundada em 1990, em Pompéia (Itália), é uma marca muito tradicional no futebol
amador italiano, expandindo recentemente sua atuação para clubes profissionais.
Seu portfolio é composto por produtos para diversos tipos de esporte além do
próprio futebol, como handebol, basquete, voleibol, corrida e natação.
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Atualmente patrocina a seleção de futebol da Bósnia e Herzegovina, os clubes de
futebol italianos Livorno e Lecce, a federação galesa de futebol, dentre outras
associações nas demais modalidades esportivas (Site da companhia Legea, 2014).
SAETA
Fundada em 1982, em Bogotá (Colômbia) e iniciou sua produção já focando no
fornecimento de materiais esportivos para grandes times do país. Em 1991 iniciou o
processo de exportação de produtos.
O foco da empresa são os produtos destinados à prática do futebol (90%), mas
também oferece materiais para a prática do voleibol, basquetebol e atletismo. Nos
últimos anos patrocinou clubes de futebol de grande popularidade na Colômbia,
como Milionários F.C., Club Independiente Santa Fé, além da seleção colombiana
de futsal (Site da companhia Saeta, 2014).
PEAK SPORTS
Empresa chinesa, com sede em Quanzhou, foi fundada em 1989, tornou-se uma
companhia global no ano 2000 a partir da distribuição de produtos por todo o mundo.
Focada desde o princípio em materiais para a prática do basquetebol, a marca
também oferece produtos voltados ao futebol, voleibol, tênis e corrida (running).
Patrocina atualmente seleções de basquete de diversos países, como Sérvia,
Austrália, a federação iraquiana de futebol, diversos comitês olímpicos (Líbano,
Chipre, Nova Zelândia) (Site da companhia Peak Sports, 2014).
BROOKS SPORTS
Fundada em 1914 em Seattle (EUA), a marca tem como foco de atuação materiais
para a prática de corrida (running), embora tenha utilizado do futebol para realizar a
divulgação dos seus produtos, a partir do patrocínio da seleção chilena de futebol
por mais de sete anos e outros clubes, em especial no Chile e Reino Unido.
Atualmente patrocina atletas da prática do atletismo, além da seleção chilena de
hóquei de grama e de rúgbi (Brooks Sports, 2014).
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3.2.2 – Validação do desconhecimento das marcas
As marcas escolhidas apresentam características distintas em termos de data de
fundação, entidades patrocinadas e país de origem. Com base no resumo sobre
cada uma delas é possível observar que há marcas europeias, latino americanas,
norte americanas e asiáticas, tendo as grandes economias e mercados
consumidores doméstico sido abordados. A escolha de vários países foi feita
também para reduzir o efeito da familiaridade com o país (CHATTALAS, KRAMER e
TAKADA, 2008)
Os atributos foram selecionados para apresentar alternativas de variáveis como
base de comparação. A diferença entre eles é importante, pois os mesmos só são
considerados quando são discriminantes, ou seja, quando oferece algo que
diferencia um produto/marca do outro (PETER e OLSON, 2009).
A coleta quantitativa apresentou todas as marcas (sem logos) ao respondente, sem
identificação do segmento, para mensuração do grau de conhecimento de cada uma
das marcas nos consumidores brasileiros. A partir da amostra total, as marcas que
obtiveram índice de conhecimento (IC) acima de 5% foram desconsideradas do
estudo, tendo sido esse percentual adotado pelo autor por conveniência.
IC =

Pessoas que conhecem a marca
Amostra total

A mensuração ocorreu de forma direta – “Você conhece essa marca?”- e foi avaliada
de acordo com as respostas positivas para cada uma delas. Em caso afirmativo, o
respondente deveria informar à qual segmento pertencia a marca, checando assim a
acurácia da resposta dada.
Das seis marcas avaliadas, apenas três obtiveram IC inferior a 5%, credenciando-as
como as marcas mais desconhecidas para utilização na Fase 2 do estudo. O
questionário ficou disponível durante aproximadamente doze horas no dia
15/04/2014, pelo coletor online, tendo sido o link divulgado via rede social, aberto a
qualquer respondente. No total, 61 respostas foram consideradas, sendo 31 do sexo
feminino e 30 do sexo masculino.
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O Quadro 2 a seguir apresenta os resultados e o percentual de conhecimento de
cada uma das marcas, que estabeleceu Legea, Saeta e Peak Sports como as três
marcas mais desconhecidas e, consequentemente, possíveis participantes da
próxima fase.

Quadro 2 – Resultados da Fase 1
Amostra
REUSCH
61
MITRE
61
LEGEA
61
SAETA
61
PEAK SPORTS
61
BROOKS SPORTS
61

Conhece
5
5
1
2
3
8

Acertou o segmento
4
4
1
1
3
6

% Conhecimento
6,6%
6,6%
1,6%
1,6%
4,9%
9,8%

Fonte: Autor (2015)

3.3 – Fase 2 – Fase Quantitativa

Nesse estudo os consumidores deveriam avaliar uma marca desconhecida, ou seja,
dependeriam de informações apresentadas no próprio questionário. Como os
respondentes não teriam acesso aos produtos da respectiva marca, a avaliação
seria baseada na imagem da marca (BALLANTYNE, WARREN e NOBBS, 2006), a
partir das informações apresentadas.
A metodologia utilizou o conceito de país de origem em seu significado mais amplo e
não distinguirá os conceitos de país de origem da marca (CBO) e local de fabricação
do produto (COM), mesmo com o último sendo uma informação superior ao primeiro,
de acordo com a classificação de Thakor e Kohli (1996).
Pesquisas acadêmicas mostraram que tanto as associações oriundas da marca
como os atributos do produto influenciam o brand equity, enquanto as associações
do país de origem da marca influenciam as atitudes em relação à marca (HUI e
ZHOU, 2003) e os atributos do produto influenciam a percepção e a escolha
(HORSKY, NELSON e POSAVAC, 2004).
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3.3.1 Design Experimental
Segundo Hernandez, Basso e Brandão (2014), o método experimental se distingue
das demais metodologias de pesquisa por duas características:
1- Manipulação da(s) variável(eis) independente(s);
2- Controle de variáveis externas;
Por conta dessa característica, a metodologia experimental permite que sejam
compreendidas a relação de causa e efeito (causalidade) nos fenômenos
mercadológicos, o que faz dessa metodologia extremamente utilizada em estudos
que procuram equilibrar visões acadêmicas e gerenciais.
A relação de causalidade ocorre, segundo Malhotra (1999), se três condições forem
atendidas:
1- Variação concomitante – Presume que a causa e o efeito ocorram/variem
juntos, ou seja, concomitantemente;
2- Ordem de ocorrência das variáveis – Essa condição prevê que o evento
causa deve ocorrer antes ou ao mesmo tempo do efeito ocorrido, jamais
após;
3- Ausência de outros fatores causais possíveis – Presume que não pode haver
outros fatores que causem o(s) mesmo(s) efeito(s) esperado(s) na suposição
experimental, garantindo a exclusividade de uma única causa, com todas as
demais variáveis permanecendo constante.
Hernandez, Basso e Brandão (2014) concordam e acrescentam uma quarta
condição, a da necessidade de existência de teorias que suportem a inferência de
causalidade.
É importante ressaltar que a existência das condições acima não garante a
ocorrência de uma relação de causalidade, embora reforcem uma possível
existência

caso

sejam

consistentes. A repetição frequente

de

resultados

semelhantes dá maior confiabilidade da existência da relação (MALHOTRA, 1999).
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Figura 8 – Elementos de um experimento

Fonte: Hernandez, Basso e Brandão (2014)

A Figura 8 representa graficamente os elementos e o processo de condução dos
experimentos. Há três informações de extrema relevância para a compreensão da
metodologia experimental: A primeira é a obrigatoriedade de existência de
hipóteses, que são formuladas a partir do suporte teórico e que, ao final do
processo, serão validadas a partir da análise dos dados (HERNANDEZ, BASSO E
BRANDÃO, 2014).
A interação da(s) variável(eis) independente(s) com a variável dependente é a
segunda informação relevante do processo, sem o qual não é possível observar
relação de causalidade. O controle das variáveis estranhas, embora difícil em
experimentos de ciências sociais, pode ser realizado de diversas maneiras, através
de aleatoriedade, estatística e contrabalanceamento das condições existentes
(HERNANDEZ, BASSO E BRANDÃO, 2014).
Por fim, a coleta dos dados é um passo também importante no processo
experimental e a principal atenção dada à essa etapa é a de que haja aleatoriedade
na distribuição dos indivíduos às condições experimentais, ou seja, todos os
indivíduos devem ter a mesma probabilidade de serem escolhidos para uma das
condições possíveis do experimento (HERNANDEZ, BASSO E BRANDÃO, 2014).
Os experimentos são classificados de acordo com o tipo, o ambiente de realização,
o desenho experimental e o desenho fatorial. O que define o tipo de experimento é a
atribuição aleatória ou não dos sujeitos aos tratamentos. Os experimentos cuja
atribuição é aleatória são chamados de experimentais, enquanto os experimentos
quase-experimentais pressupõem a não aleatoriedade na distribuição dos sujeitos
ao(s) tratamento(s). Quando não há grupos de controle, ou seja, quando apenas um
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grupo é estudado, o experimento é caracterizado como pré-experimental
(HERNANDEZ, BASSO E BRANDÃO, 2014).
No que se refere ao ambiente de realização do experimento, este pode ser realizado
em ambiente real ou artificial. Experimentos de campo são aqueles realizados em
ambientes reais, enquanto experimentos de laboratório são realizados em ambientes
artificiais. A escolha do ambiente dependerá do tipo de investigação, das
possibilidades de aplicação bem como a necessidade de controle de variáveis e
influência do ambiente (HERNANDEZ, BASSO E BRANDÃO, 2014).
De acordo com Sawyer, Worthing e Sendak (1979), há dois pontos antagônicos no
uso de experimentos laboratoriais para análises de marketing: Embora sejam muito
populares, por conta do baixo custo e tempo de aplicação, a natureza artificial faz
com que o nível de confiança nos experimentos seja baixo, sob a alegação de que
os resultados não podem ser replicados no mercado.
Quanto ao desenho experimental, Hernandez, Basso e Brandão (2014) argumentam
que são três as classificações possíveis: Entre sujeitos, dentre sujeitos e mistas. No
desenho entre sujeitos, apenas um tratamento experimental é exposto e os
resultados são baseados na comparação entre os dados obtidos em cada sujeito,
enquanto no desenho dentre sujeitos todos os tratamentos experimentais são
expostos e os resultados são obtidos da comparação dos dados obtidos nesses
tratamentos, para o mesmo sujeito. Nos desenhos mistos há mistura das duas
opções.
A escolha do modelo depende dos objetivos do experimento e das condições de
realização do mesmo. No geral, os problemas do mundo real que consistem na
decisão de realizar uma escolha particular são testados via experimentos entre
indivíduos, enquanto as decisões sobre qual escolha tomar são testadas via
experimentos dentre indivíduos (CHARNESS, GNEEZY E KUHN, 2012).
Por fim, o desenho fatorial de um experimento é definido a partir de um estudo de
todos os grupos envolvidos no problema em questão. Um grupo é a combinação de
duas ou mais variáveis, de níveis diversos e que podem ser analisados
individualmente ou a partir da inteiração entre eles (HERNANDEZ, BASSO E
BRANDÃO, 2014).
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3.4 – Questionário

O questionário (APÊNDICE I) aplicado no estudo foi composto, inicialmente, por dez
questões fechadas, grande parte delas a partir de escalas pré-testadas. As demais
questões buscam identificar o perfil demográfico dos respondentes.
O questionário experimental envolveu a apresentação aleatória de uma situação
dentre doze possíveis, combinando o País de Origem com Longevidade ou Ação de
Patrocínio ou existência de logo, conforme apresentado anteriormente no design do
experimento. As situações possíveis foram:


A MARCA A é uma marca de material esportivo originária dos EUA, fundada
em 2004, e que acaba de iniciar suas vendas no Brasil.



A MARCA A é uma marca de material esportivo originária dos EUA, fundada
em 1894, e que acaba de iniciar suas vendas no Brasil.



A MARCA A é uma marca de material esportivo originária de Angola, fundada
em 2004, e que acaba de iniciar suas vendas no Brasil.



A MARCA A é uma marca de material esportivo originária de Angola, fundada
em 1894, e que acaba de iniciar suas vendas no Brasil.



A MARCA A é uma marca de material esportivo originária dos EUA e que
acaba de fechar contrato para fornecer o material esportivo a um grande
clube brasileiro de futebol.



A MARCA A é uma marca de material esportivo originária dos EUA pouco
conhecida no país por não patrocinar nenhuma equipe esportiva no Brasil.



A MARCA A é uma marca de material esportivo originária de Angola e que
acaba de fechar contrato para fornecer o material esportivo a um grande
clube brasileiro de futebol.



A MARCA A é uma marca de material esportivo originária de Angola pouco
conhecida no país por não patrocinar nenhuma equipe esportiva no Brasil.



A Legea é uma marca de material esportivo originária dos EUA, presente em
diversos países.



A

é uma marca de material esportivo originária dos EUA, presente em

diversos países.
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A Legea é uma marca de material esportivo originária de Angola, presente em
diversos países.



A

é uma marca de material esportivo originária de Angola, presente em

diversos países.
EUA e Angola foram os países escolhidos para as situações hipotéticas do
experimento com base na percepção que os brasileiros têm desses dois países. Em
seu Nation Brand Index (2014), Simon Anholt mensurou como povos de diferentes
países ranqueiam um conjunto de países, a partir de diversos aspectos como povo,
produtos, turismo e cultura. A Tabela 1 abaixo apresenta a posição de cada um dos
dois países, considerando um total de 50, a partir dos dados de 2009 da percepção
dos brasileiros para os três aspectos que mais se assemelham à escala de Ayrosa
(2002):
Tabela 1 – Ranqueamento de países de acordo com a percepção dos brasileiros

EUA
Angola

Povo
10º
22º

Produtos
3º
47º

Cultura
2º
38º

Fonte: Nation Brand Index (2014)

A utilização da marca Legea se deu por razões estéticas do logo, que é, na opinião
do autor deste estudo, nitidamente mais relacionada ao tema de esportes do que as
duas demais marcas pré-testadas. A imagem utilizada no logo da marca apresenta a
estrutura de um atleta que, realizando algum tipo de movimento, acaba por formar a
letra “L” da inicial do nome da marca. Como uma das variáveis do estudo trata da
atratividade do nome e do logo, essa observação foi válida para a escolha da marca
a ser apresentada.
Figura 9 – Logos

Fonte: 1- Site Saeta

2- Site Peak Sports

3-Site Legea
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Como a Hipótese 3 relaciona a probabilidade de compra e a avaliação positiva de
uma marca com o seu tempo de atuação no mercado, as quatro situações
hipotéticas apresentadas no experimento representavam uma diferença de 110 anos
na data de fundação (1894-2004), seguindo a mesma lógica utilizada por Eidelman
et. al. (2010) em seus estudos sobre a relevância da antiguidade em instituições,
técnicas, materiais e marcas. O objetivo foi evitar conceituações relativas sobre a
data ser relativamente antiga ou não.
Por fim, a Hipótese 4 aborda o efeito de realizar ou não ações de patrocínio nas
decisões e percepções dos consumidores. Por conta disso, as situações referentes
ao tema no experimento envolveram a existência ou não de ações de patrocínio
sem, no entanto, especificar a entidade patrocinada, tendo sido o futebol escolhido
por questões de afinidade do povo brasileiro com essa modalidade esportiva.

3.4.1 Escalas de mensuração de Intenção de compra, Atitude em relação à marca e
Qualidade Percebida
Após a apresentação aleatória de uma das situações, iniciou-se a avaliação do
comportamento do respondente em relação à marca apresentada, a partir de
escalas de Intenção de Compra (PUTREVU e LORD, 1994), Atitude em relação à
marca (ZINKHAN, LOCANDER e LEIGH, 1985) e Qualidade percebida (KELLER e
AAKER, 1992). A utilização de três escalas de deu por motivos conceituais de que,
ao desconhecer a marca, uma única escala de intenção de compra poderia se
mostrar enviesada, comprometendo a análise da influência dos demais atributos.
A escala traduzida de Intenção de compra é unidimensional e composta por três
itens de escala de likert de cinco pontos (Discordo Totalmente a Concordo
Totalmente) – “Definitivamente vou experimentar a Marca X”, “É muito provável que
eu compre a Marca X” e “Eu vou adquirir a Marca X na minha próxima compra”- e foi
utilizada por apresentar um alfa de Cronbach considerado satisfatório (0,91). No
Brasil, a escala foi utilizada por Moraes, Strehlau e Figueiredo (2013), que
encontraram a mesma configuração fatorial (unidimensional), alfas de Cronbach que
variaram entre 0,73 e 0,81 e Variância explicada mínima de 66,3%, de acordo com a
marca sugerida.
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A Atitude em relação à marca é composta por três itens e mensurada a partir de
diferencial semântico de sete pontos (a escala original era composta por oito pontos)
e apresentou nos estudos originais um alfa de 0,93. Os itens bipolares traduzidos
para o português eram “Ruim/Boa”, “Antiquada/Moderna” e “Sem valor algum/De
grande valor”. Por fim, a escala de Qualidade percebida desenvolvida para estudos
de extensão de marcas apresentou alfa superior a 0,70 nos estudos originais e foi
composta por dois itens traduzidos (Alta/Baixa qualidade e Produto Inferior/Superior)
de escala de diferencial semântico de sete pontos.

3.4.2 Escalas de envolvimento
O envolvimento foi medido de duas formas: o envolvimento do consumidor tanto
com esportes, de maneira geral, como com materiais esportivos. Conforme
apresentado no Referencial teórico, o envolvimento é tido como uma variável
moderadora na decisão do consumidor. Portanto, tal variável deveria ser medida no
questionário para a realização dos testes quantitativos adequados e obtenção do
impacto, se existente, da variável na decisão do consumidor.
Esse envolvimento foi medido de duas maneiras: a primeira escala selecionada para
a medição da variável foi a escala de envolvimento com uma determinada classe de
produto, e foi adaptada aos materiais esportivos. A escala de Beatty e Talpade
(1994) era composta por quatro itens, em escala de likert de cinco pontos (Discordo
Totalmente a Concordo Totalmente), contendo as seguintes assertivas:


Em geral, tenho um forte interesse por essa categoria de produto;



Essa categoria de produto é muito importante para mim;



Esta categoria de produtos é de grande interesse para mim;



Fico entediado quando outras pessoas conversam comigo sobre esta
categoria de produtos;

É válido ressaltar que as assertivas (tal como todas as demais oriundas de estudos
em língua inglesa) foram traduzidas livremente pelo autor deste estudo, e tiveram
seus significados validados por meio de tradução reversa realizada por pessoas
fluentes no idioma inglês.
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Beatty e Talpade (1994) encontraram alfas de respectivamente 0,74 e 0,80 para
famílias e adolescentes dos EUA para essa escala, e correlações com escalas de
conhecimento de produto e liderança de opinião foram encontradas, dando validade
à escala. No Brasil, Silva (2005) testou a escala em diversos produtos (televisores,
relógios, fogões, dentre outros) e encontrou alfas de Cronbach que variaram de
73,18 e 91,03. A variância, por sua vez, apresentou valores entre 35,72 e 85,84.
A segunda escala para mensuração do envolvimento focou na atividade esportiva,
ao contrário da escala anterior que focava no produto para a prática. Para isso,
utilizou-se a escala reduzida de Envolvimento de Zaichkowsky (1994), utilizada para
avaliar o envolvimento do público com qualquer tema pertinente. Neste caso, foi
adaptada para os esportes de maneira geral. A escala de diferencial semântico é
medida em sete pontos e apresentou alfa que variou de 0,94 a 0,96, de acordo com
o tema no qual estava sendo aplicado e é composta pelos adjetivos abaixo:
Para mim, esporte(s) é(são):


Importante

-

Sem importância



Desinteressante

-

Interessante



Relevante

-

Irrelevante



Empolgante

-

Chato



Significa muito para mim

-

Insignificante para mim



Atrativo

-

Sem apelo algum



Fascinante

-

Nada excepcional



Valioso

-

Inútil



Envolvente

-

Repugnante



Desnecessário

-

Necessário

Essa escala foi testada no Brasil por diversos autores, sendo que Almeida e
Düsenberg (2014) encontraram uma estrutura bidimensional, KMO de 0,931,
Variância explicada de 64,9% e alfa de Cronbach de 0,92, para uma amostra de
1.025

respondentes.

É

válido

ressaltar que

a

tradução

da

escala

não

necessariamente resultou em adjetivos idênticos entre a escala utilizada pelos
autores e a escala acima apresentada e que se trata de uma escala adaptada de
produtos para uma atividade.
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3.4.3 Escala de Imagem de País
O primeiro atributo a ser avaliado foi o de imagem do país de origem, com o objetivo
de entender qual a imagem o respondente possui do país de origem da marca
escolhido. Para isso, foi utilizada a escala de Ayrosa (2002). Essa escala era
composta por dezessete itens que deveriam ser avaliados em escala de likert de
cinco pontos (Discordo Totalmente a Concordo Totalmente), contendo as assertivas
abaixo:


Produtos PAÍS DE ORIGEM DA MARCA são cuidadosamente fabricados;



O povo PAÍS DE ORIGEM DA MARCA tem boa educação;



Produtos PAÍS DE ORIGEM DA MARCA são tecnicamente avançados;



O PAÍS DE ORIGEM DA MARCA tem aptidão técnica;



Produtos PAÍS DE ORIGEM DA MARCA inspiram confiança;



O PAÍS DE ORIGEM DA MARCA fabrica produtos de prestígio;



O PAÍS DE ORIGEM DA MARCA ocupa uma posição importante na
economia mundial;



O PAÍS DE ORIGEM DA MARCA tem alcançado elevados padrões de
produção;



Produtos PAÍS DE ORIGEM DA MARCA correspondem ao valor que você
paga;



O povo PAÍS DE ORIGEM DA MARCA é muito trabalhador;



Os serviços oferecidos por empresas PAÍS DE ORIGEM DA MARCA são
bons;



Eu gosto do PAÍS DE ORIGEM DA MARCA;



Eu tenho simpatia pelo PAÍS DE ORIGEM DA MARCA;



O PAÍS DE ORIGEM DA MARCA tem elevada competência artística;



O PAÍS DE ORIGEM DA MARCA tem papel importante no cenário
internacional;



Produtos PAÍS DE ORIGEM DA MARCA são intensamente anunciados no
Brasil;



Produtos PAÍS DE ORIGEM DA MARCA são facilmente encontrados no
Brasil;
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Tal escala foi escolhida por apresentar resultados de confiabilidade perfeitamente
aceitáveis (alfas variaram entre 0,71 e 0,96) em uma amostra total de 330
respondentes (AYROSA, 2002).

3.4.4 Escala relevância do tempo de atuação
O segundo atributo a ser mensurado foi a relevância da data de fundação da
companhia/marca, a partir da importância dada ao tempo de atuação no mercado.
Embora tenha havido uma busca exaustiva por uma escala que medisse o conceito,
nenhum estudo foi encontrado, o que fez com que essa mensuração fosse planejada
a partir de uma escala desenvolvida pelo próprio autor desse estudo, e que foi
parcialmente validada para este estudo (3.5).
A escala de mensuração era composta por sete itens, a serem avaliados em escala
de likert de cinco pontos (Discordo Totalmente a Concordo Totalmente), e continha a
introdução e as assertivas abaixo:
“Quanto mais antiga é uma marca/empresa...”


Mais confiável ela tende a ser;



Melhor tende a ser o desempenho de seus produtos/serviços;



Mais atributos positivos ela tende a possuir;



Mais credibilidade ela tende a possuir;



Mais qualidade tende a ser apresentada pelos seus produtos/serviços;



Mais sólida ela tende a ser;



Maior minha segurança em adquirir seu(s) produto(s)/serviço(s);

3.4.5 Escala de atratividade do nome/logo
Para parte dos respondentes, foi mensurada a atratividade do nome/logo da marca
escolhida. Para isso, foi utilizada a escala de atitude em relação ao nome da marca
(SCHMITT, PAN e TAVASSOLI, 1994), sendo esta adaptada para mensurar não
apenas o nome, mas também o logo. A escala, composta por seis itens de
mensuração de diferencial semântico a partir de sete pontos apresenta adjetivos que
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deveriam ser selecionados em determinado grau para expressar a percepção do
respondente em relação ao nome/imagem. Os adjetivos incluídos são:
Como você avalia a combinação entre esta palavra/figura e o nome/logo de sua
marca?


Desaprovado

-

Aprovado



Negativo

-

Positivo



Ruim

–

Bom



Não estão de acordo

–

Estão de acordo



Desagradável

-

Agradável



Desestimulante

-

Estimulante

A escala foi escolhida principalmente por ser considerada altamente confiável, a
partir do alfa obtido na coleta de Schmitt, Pan e Tavassoli (1994) – 0,97 – na
pesquisa original feita com nativos de língua inglesa e chinesa nos EUA. Salienta-se
que não foram encontrados estudos no Brasil que tenham utilizado essa escala
anteriormente.

3.4.6 Escala de atitude em relação ao patrocínio
Por fim, finalizando a mensuração dos atributos de marca, parte dos respondentes
foi direcionada para o questionário que deveria conter uma avaliação da atitude do
consumidor em relação a uma marca que realiza ações de patrocínio. Para isso, foi
utilizada a Escala de Atitude em relação ao patrocínio, traduzida do estudo de
Alexandris, Tsiotsou e James (2011). A escolha dessa escala se deu pelo fato da
mesma mensurar a relação de causa e efeito entre a percepção das marcas
patrocinadoras e patrocinadas por parte do público estimulado pela ação, o que
seria de extrema importância em um experimento onde se testou uma marca
realizando ou não ações de patrocínio. Além disso, no estudo realizado em 2011, os
autores obtiveram alfa e Coeficiente de Confiabilidade de 0,92. Salienta-se que não
foram encontrados estudos no Brasil que tenham utilizado essa escala.
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A escala era composta por três itens a serem avaliados em escala de likert de cinco
pontos (Discordo Totalmente a Concordo Totalmente), e contém as assertivas
abaixo:


O fato de patrocinar uma equipe esportiva me faz ter uma atitude positiva em
relação a esse patrocinador e seus produtos;



O patrocínio melhora minhas percepções sobre a marca patrocinadora da
equipe e sobre seus produtos;



Eu gosto mais de produtos de marcas que realizam patrocínios;

3.4.7 Variáveis sócio demográficas
Para finalizar, o questionário apresentou questões para levantamento das
características da amostra. A primeira questão desta última etapa foi direta e
fechada – “Assinale seu gênero” – cujas respostas possíveis foram “Masculino e
feminino”. Em seguida, foi apresentada uma questão referente à idade dos
respondentes, também direta, mas com preenchimento livre, sem inclusão de faixas
etárias. Por fim, encerrando a pesquisa, questionou-se a faixa de renda familiar do
respondente, variando de até dois salários mínimos (até R$ 1.355,99) até a faixa de
acima de vinte salários mínimos (Acima de R$ 13.560,00). Essas três questões
foram úteis como variáveis moderadoras dos atributos na decisão de compra,
juntamente com o envolvimento.

3.5 – Escala de relevância da longevidade

Conforme citado anteriormente, não foi encontrada uma escala pertinente para a
mensuração da relevância da longevidade para uma empresa/marca. Para que o
estudo não fosse prejudicado por essa limitação e para que esse atributo não fosse
excluído, desenvolveu-se uma escala com o objetivo de mensurar o efeito da
longevidade de empresas/marcas nas percepções e escolhas do consumidor.
Os antecedentes referentes ao tema foram apresentados no Capítulo 2.4,tendo sido
todo o referencial teórico apresentado o ponto de partida para o desenvolvimento da
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escala, que foi utilizada para confirmação da Hipótese 3 e cujos procedimentos
serão abordados nos próximos tópicos.

3.5.1 Procedimentos de desenvolvimento de escala
A proposição da escala da importância do tempo de mercado ocorreu a partir de três
etapas: A primeira, anteriormente abordada, foi a análise teórica do construto a partir
de referências que, de alguma forma, abordaram o tema/realizaram estudos
atribuindo determinada importância à longevidade da marca.
A segunda etapa consistiu na geração de ideias e aprofundamento no conceito a
partir de entrevistas em profundidade com especialistas acadêmicos e de mercado
no tema. O objetivo dessas entrevistas foi entender o que o tempo de mercado,
expresso em geral pela data de fundação de uma marca, significa para os
consumidores e gestores de marketing.
As entrevistas em profundidade geraram ideias que, juntamente com o que já se
conhece do tema, abordado no referencial teórico, geraram as assertivas que viriam
a ser estatisticamente testadas a partir de pesquisas com consumidores em geral,
objeto das últimas duas etapas.
Por fim, a terceira etapa (exploratória) do estudo validou a escala de relevância da
longevidade das marcas para os consumidores, considerando os resultados obtidos
na(s) pesquisa(s) e os eventuais ajustes, a partir das análises de consistência
estatística dos dados coletados, cumprindo os processos de validação e verificação
de confiabilidade de escalas, propostos por Costa (2011).

3.5.2 Aprofundamento do conceito
A primeira entrevista foi realizada por telefone com um especialista (mestre e
consultor) em Gestão de Marcas. Para ele, a longevidade é um atributo que constrói
credibilidade para a marca, ressaltado por marcas que acreditam que esse seja um
atributo que gera diferencial. Da mesma forma que Desai, Kalra e Murthi (2008),
acredita que os consumidores inferem que manter operações por um longo tempo é
consequência da posse de atributos positivos.
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De acordo com o especialista, a longevidade influencia na qualidade percebida e no
conceito de desempenho, estando ligada especialmente a atributos funcionais,
embora algumas vezes a atributos emocionais. Por fim, sugere que a longevidade é
mais comunicada em mercados onde a tradição, solidez e o conhecimento prévio
são relevantes, como o setor bancário e o de alimentos. Para ele, o tempo de
mercado leva a um aperfeiçoamento dos produtos/serviços, auxiliando na
construção da marca.
O segundo especialista entrevistado foi escolhido por possuir doutorado em
marketing e graduação em História, que poderia contribuir para o conhecimento
sobre a relevância da história de uma marca para os consumidores. A entrevista foi
realizada pessoalmente e, embora considere relevante o atributo longevidade, o
especialista acredita que só faz sentido ser utilizado em mercados específicos,
dando como exemplo o mercado educacional, sendo irrelevante em mercados como
o de tecnologia.
Por fim, o especialista acredita que o peso da marca é o atributo mais relevante de
uma escolha, e que geralmente marcas fortes são longevas, ou seja, dificilmente o
consumidor processa as informações sobre brand equity e longevidade de forma
isolada, até porque esse é um atributo que compõe aquele, seja por meio da
qualidade percebida ou das percepções de marca.

3.5.3 Geração e validação dos itens
A partir das ideias obtidas nas entrevistas em profundidade, gerou-se um
questionário com dezoito itens que deveriam ser avaliados em escala Likert de 1 a 5,
variando de “Discordo Totalmente” até “Concordo Totalmente”. Antes que fosse
disparado para coleta de dados, o questionário foi revisado em conjunto com um
especialista em métricas e escalas de marketing, com o objetivo do entendimento
sobre a dimensionalidade da escala proposta, bem como a análise dos itens para
validade de face e conteúdo (COSTA, 2011). Essa análise resultou na exclusão e
adaptação dos itens, tendo a escala sido direcionada para pesquisa com nove itens.
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Considerando os inputs registrados na 2ª etapa do estudo, considerou-se a escala
como unidimensional, sendo o incremento de atributos de brand equity o principal
conceito envolvido na escala. Os nove itens forem desenvolvidos como de natureza
refletiva, baseado na percepção de que a longevidade influencia a percepção do
consumidor sobre atributos.
O questionário foi disponibilizado em um sistema de coleta online entre os dias
13/06/2014 e 17/06/2014 e divulgado a partir de redes sociais e grupos estudantis,
buscando atingir uma amostragem bola de neve. Ao final do período estabelecido,
foram obtidos 211 questionários válidos (completos), o que vai de acordo com a
regra de consistência amostral recomendada por Hair et al. (2005).
Com o objetivo de realizar análise exploratória e confirmatória, a amostra obtida foi
dividida em duas partes (105 e 106 respondentes, respectivamente). Dos 105
respondentes, 51% eram do sexo feminino e 46% estava na faixa etária de 25 a 34
anos. A análise fatorial foi realizada SPSS 20, com rotação Varimax e método de
extração dos componentes principais.
A análise descritiva e fatorial resultou em KMO de 0,893 e Alfa de Cronbach de
0,918 e um único fator, confirmando o que era esperado a partir da análise
conceitual. A variância explicada desses fatores foi de 61,21%. Dos nove itens, sete
apresentaram Comunalidades acima de 0,6, enquanto o menor valor do quesito foi
0,304. O quadro 3 a seguir apresenta o fator e suas respectivas cargas fatoriais,
enquanto o quadro 4 apresenta os valores das Comunalidades:
Quadro 3 – Análise Exploratória – 9 itens
Componente
L1

,831

L2

,866

L3

,694

L4

,839

L5

,551

L6

,781

L7

,806

L8

,801

L9

,824

Fonte: Autor (2015)
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Quadro 4 – Comunalidades – 9 itens

Initial

Extraction

L1

1,000

,690

L2

1,000

,750

L3

1,000

,481

L4

1,000

,704

L5

1,000

,304

L6

1,000

,609

L7

1,000

,650

L8

1,000

,641

1,000

,680

L9

Fonte: Autor (2015)

Por conta dos coeficientes de Comunalidade obtidos, bem como a comprovação de
que a retirada dos fatores L3 e L5 acarretaria em um aumento do Alfa de Cronbach,
realizou-se novo teste excluindo-se ambos os fatores, obtendo-se, então, KMO de
0,887 e Alfa de Cronbach de 0,922, além das Comunalidades apresentadas no
Quadro 5 e de Variância explicada de 68,43%:
Quadro 5 – Comunalidades – 7 variáveis
Initial

Extraction

Mais confiável ela tende a ser

1,000

,695

Melhor tende a ser o desempenho de seus produtos/serviços

1,000

,755

Mais atributos positivos ela tende a possuir

1,000

,721

Mais credibilidade ela tende a possuir

1,000

,606

Mais sólida ela tende a ser

1,000

,647

Maior minha segurança em adquirir seu(s) produto(s)/serviço(s)

1,000

,650

Mais qualidade tende a ser apresentada pelos seus produtos/serviços

1,000

,716

Fonte: Autor (2015)

3.6 - Amostragem

Não houve filtros para determinação da amostra de respondentes do questionário.
Considerando que qualquer pessoa pode ser um potencial consumidor de material
esportivo e que o questionário será disponibilizado na internet, pretendia-se atingir
consumidores de todas as faixas etárias e de diversas localidades, embora não
tenha existido interesse específico em uma segmentação geográfica.
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Para que as ferramentas estatísticas pudessem ser utilizadas eficientemente,
buscou-se

um

mínimo

de

trezentos

e

sessenta

questionários

válidos

(completamente finalizados), considerando um total de trinta respondentes para
cada um dos doze tratamentos experimentais, conforme sugerido por Hernandez,
Basso e Brandão (2014).
O Quadro 6 ilustra a estratificação amostral dentro dos tratamentos possíveis,
considerando o desenho entre sujeitos do estudo.
Quadro 6 – Amostra
Fundada em 1894
EUA
30
Angola
30

Fundada em 2004
30
30

Realiza ação de patrocínio Não realiza ação de patrocínio
EUA
30
30
Angola
30
30

Legea
EUA
Angola

30
30

30
30

Fonte: Autor (2015)

3.7 - A coleta e processamento dos dados

A coleta dos dados da pesquisa foi realizada de forma online, por meio de site
especializado em coleta de dados (Qualtrics) e divulgação de link para respondentes
através de redes sociais e e-mails direcionados a grupos de conhecimento do
próprio autor. A escolha do ambiente online se deu por motivo de conveniência, pela
não necessidade de acompanhamento do respondente, bem como por questões dos
custos reduzidos proporcionados pelo ambiente, que pode inclusive proporcionar
uma amostragem por Bola de neve.
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Segundo Malhotra (1999), pesquisas realizadas pela internet são populares, pois
apresentam custo menor, são consideradas menos intrusivas que as pessoas ou por
telefone (o respondente não será interceptado em momentos inoportunos) e são
rapidamente respondidas no tempo e local de preferência do respondente. Tais
vantagens compensam a desvantagem de não representar totalmente a população,
já que há limitações de acesso a algumas classes.
O link foi disponibilizado inicialmente na data de 02/10/2014, tendo sido a coleta
concluída em 26/01/2015, após a contratação de empresa especializada em
divulgação de pesquisas online e amostragem bola de neve, visto que, dos 360
questionários válidos necessários só haviam sido obtidos 131, mesmo após dois
meses de divulgação.
O sistema de coleta utilizado possui como característica a ferramenta de
randomização de situações, permitindo que o processo de coleta fosse totalmente
aleatório. Assim sendo, ao acessar o link da pesquisa, o sistema randomizava de
forma aleatória a situação a ser apresentada ao respondente, sendo essa uma
forma de controlar variáveis estranhas ao processo experimental.
Após a conclusão da coleta (meta de 30 questionários válidos por combinação),
tabulou-se os dados e iniciou-se a análise dos resultados, conforme será abordado
no capítulo 4. A codificação dos resultados e as análises estatísticas foram geradas
a partir do software estatístico IBM SPSS 20.

3.8 - Matriz de amarração

O Quadro 7, a seguir, relaciona os objetivos com os constructos (variáveis), a
maneira como os objetivos serão atingidos e as respectivas fontes.
Quadro 7 – Matriz de amarração do estudo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mensurar a probabilidade de compra de uma
marca desconhecida

VARIÁVEIS
Intenção de
compra

OPERACIONALIZAÇÃO
Escala de Intenção de
compra

FONTES
Putrevu e Lord
(1994)

Mensurar a atitude em relação a uma marca
desconhecida

Atitude em
relação à

Escala de atitude

Zinkhan, Locander
e Leigh (1985)
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marca
Mensurar a qualidade percebida de uma marca
desconhecida

Qualidade
percebida

Escala de Qualidade
percebida

Keller e Aaker
(1992)

Avaliar a influência de um determinado atributo
na escolha de uma marca desconhecida

País de
Origem

Escala de Imagem de
País de Origem

Ayrosa, 2002

Avaliar a influência de um determinado atributo
na escolha de uma marca desconhecida

Nome/Logo

Escala de atratividade
do nome/logo

Schmitt, Pan e
Tavassoli, 1994

Avaliar a influência de um determinado atributo
na escolha de uma marca desconhecida

Data de
fundação

Escala de relevância
do tempo de atuação

Próprio autor

Avaliar a influência de um determinado atributo
na escolha de uma marca desconhecida

Ato de
patrocinar

Escala de percepção
marca/patrocínio

Alexandris,
Tsiotsou e James
(2011)

Analisar a moderação de variáveis na escolha de
uma marca desconhecida

Envolvimento
com esportes

Escala de
Envolvimento com
esportes

Zaichkowsky, 1994

Escala de
Envolvimento com
materiais esportivos

Beatty e Talpade,
1994

Envolvimento
Analisar a moderação de variáveis na escolha de
com materiais
uma marca desconhecida
esportivos
Analisar a moderação de variáveis na escolha de
uma marca desconhecida

Sexo

Questão "Sexo"

-

Analisar a moderação de variáveis na escolha de
uma marca desconhecida

Idade

Questão "Idade"

-

Analisar a moderação de variáveis na escolha de
uma marca desconhecida

Renda

Questão "Renda"

-

Fonte: Autor (2015)

3.9 – Resumo do experimento

O Quadro 8 resume o experimento desenvolvido para o presente estudo,
destacando cada um dos elementos existentes, conforme apresentado na sessão
3.3.1.
Quadro 8 – Resumo do Experimento
Elemento

Hipótese

Manipulação das variáveis independentes

Operacionalização
H1: País de origem
H2: Nome/Logo
H3: Tempo de atuação
H4: Percepção do patrocínio
H5: Moderação do envolvimento
EUA x Angola
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Mensuração da variável dependente
Controle das variáveis estranhas

Coleta de Dados

1894 x 2004
Patrocina x Não Patrocina
Apenas nome x Nome e Logo
Intenção de compra
Atitude em relação à marca
Qualidade percebida
Distribuição aleatória dos indivíduos
Ambiente artificial
Desenho "Entre sujeitos"
Combinação 2 x 2
30 indivíduos para cada combinação

Fonte: Autor (2015)
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1- Caracterização amostral
A primeira etapa da análise dos resultados consistiu na caracterização da amostra
participante do estudo, ou seja, na segmentação dos respondentes de acordo com o
sexo, faixa etária e renda, conforme pode ser observado na Tabela 2.
No geral, 67% dos respondentes eram do sexo feminino, sendo que nas situações
aleatórias de País de Origem x Patrocínio esse percentual foi de 62%, enquanto nas
situações aleatórias de País de Origem X Nome/Logo o percentual de respondentes
do sexo feminino foi de 71%.
Tabela 2 – Caracterização amostral

Sexo
Masculino
Feminino
Idade
De 18 a 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 35 anos
De 36 a 40 anos
De 41 a 45 anos
De 46 a 50 anos
Acima de 50 anos
Renda
Até R$1.355,99 (até 2 SM)
R$ 1.356,00 à R$ 2.711,99 (2 a 4 SM)
R$ 2.712,00 à R$ 6.779,99 (4 a 10 SM)
R$ 6.780,00 à R$ 13.559,99 (10 a 20 SM)
R$ 13.560,00 ou mais (acima de 20 SM)

Longevidade

Patrocínio

Nome/Logo Geral

31,7%
68,3%

37,5%
62,5%

29,2%
70,8%

32,8%
67,2%

55,8%
12,5%
14,2%
6,7%
4,2%
4,2%
2,5%

46,7%
20,8%
11,7%
5,8%
7,5%
1,7%
5,8%

55,8%
17,5%
14,2%
4,2%
4,2%
0,8%
3,3%

52,8%
16,9%
13,4%
5,6%
5,3%
2,2%
3,9%

10,8%
19,2%
27,5%
23,3%
19,2%

17,5%
19,2%
25,0%
15,8%
22,5%

12,5%
25,0%
30,0%
18,3%
14,2%

13,6%
21,1%
27,5%
19,1%
18,6%

Fonte: Autor (2015)

Os respondentes na faixa etária de 18 a 25 corresponderam a mais de 50% do total,
seguidos por respondentes de 26 a 30 anos (17%) e 31 a 35 anos (13%). As demais
faixas etárias representaram, juntas, menos de 17%, sendo a faixa que representava
indivíduos com idade entre 46 e 50 anos a de menor representação na amostra
geral, com 2% dos respondentes.
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Por fim, em termos de renda, 27% dos respondentes se enquadram na terceira
faixa, que corresponde a indivíduos que têm renda entre quatro a dez salários
mínimos (R$ 2.712,00 a 6.779,99). Apenas 14% dos respondentes situam-se na
primeira faixa de renda (até R$ 1.355,99) e 19% representam a faixa de renda mais
alta, acima de vinte salários mínimos (R$13.560,00).

4.2- Análise Fatorial das escalas utilizadas

A segunda etapa de análise dos resultados obtidos na pesquisa consistiu na análise
fatorial de todas as escalas utilizadas no questionário, com o objetivo de verificar a
validade dos instrumentos utilizados, de forma que os resultados do experimento
tenham credibilidade por terem sido obtidos a partir de uma mensuração
considerada coerente. Todas as escalas foram rotacionadas a partir do método
Varimax, com o objetivo de manter uma padronização da análise fatorial.
As escalas foram analisadas com base na medida KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), no
valor do Alfa de Cronbach, no percentual de variância explicada e na composição
dos fatores entre si. De acordo com Costa (2011), o KMO é uma medida de
verificação de consistência de dados, a partir da verificação da adequação do
modelo utilizado. Valores iguais ou acima de 0,5 indicam que o modelo utilizado está
adequado aos dados obtidos.
O coeficiente conhecido como Alfa de Cronbach, por sua vez, tem como objetivo
mensurar a correlação entre as respostas dadas em um questionário, estimando a
confiabilidade do instrumento de pesquisa utilizado, sendo que valores acima de 0,6
transmitem confiabilidade a questionários de ciências sociais aplicadas (COSTA,
2011). Por fim, a Variância explicada representa, com base nos dados obtidos, o
quanto o constructo medido está efetivamente medindo, ou seja, de tudo o que está
por trás do que está envolvido em uma determinada análise, o quanto aquela escala
está conseguindo explicar (COSTA, 2011).

67

4.2.1 Escala de intenção de compra
A primeira escala a analisada foi a de Intenção de Compra, composta por três itens
de escala likert de cinco pontos. Todos os 360 indivíduos responderam os itens
dessa escala, que apresentou um KMO de 0,728, um Alfa de Cronbach de 0,849 e
Variância explicada satisfatória de 76,8%. A Tabela 3 a seguir apresenta as cargas
fatoriais de cada item da escala unidimensional de Intenção de Compra.
Tabela 3 – Escala de Intenção de Compra (Cargas Fatoriais)
Definitivamente vou experimentar a Marca A

,887

É muito provável que eu compre a Marca A

,861

Eu vou adquirir a Marca A na minha próxima compra

,882

Fonte: Autor (2015)

4.2.2 Escala de atitude com relação à marca e qualidade percebia
As escalas de Atitude em relação à marca e Qualidade percebida, compostas
respectivamente por três e dois itens de diferencial semântico também foram
respondidas pela totalidade da amostra (360 indivíduos). Os KMOs encontrados
para essas escalas foram, respectivamente, 0,728 e 0,500, enquanto os Alfas de
Cronbach foram de, respectivamente, 0,873 e 0,916. A Tabela 4 apresenta as
cargas fatoriais da escala de Atitude em relação à marca, cuja variância explicada foi
de 79,8%, enquanto a Tabela 5 apresenta as cargas da escala de Qualidade
percebida (variância explicada de 92,2%).
Tabela 4 – Escala de Atitude em relação à marca (Cargas Fatoriais)
Ruim : Boa

,894

Antiquada : Moderna

,916

Sem valor algum : De grande valor

,870

Fonte: Autor (2015)

Tabela 5 – Escala de Qualidade percebida (Cargas Fatoriais)
Baixa Qualidade : Alta Qualidade

,961

Produto Inferior : Produto Superior

,961

Fonte: Autor (2015)
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4.2.3 Escalas de envolvimento
Finalizada a análise fatorial das escalas que mediam a decisão do consumidor,
analisou-se as escalas utilizadas para medir o envolvimento com esportes e
materiais esportivos. Assim como as escalas anteriormente analisadas, ambas foram
respondidas pelas 360 pessoas da amostra. A escala de Envolvimento com
materiais esportivos, composta por quatro itens de escala likert se mostrou
unidimensional e com KMO de 0,766. O Alfa de Cronbach encontrado foi de 0,836 e
a Variância explicada foi satisfatória, com percentual total de 69,2%. Com exceção
de um item, todos os demais apresentaram cargas fatoriais superiores a 0,8,
conforme pode ser observado na Tabela 6.
Tabela 6 – Escala de Envolvimento com Materiais Esportivos (Cargas Fatoriais)
Em geral, tenho um forte interesse por materiais esportivos

,917

Materiais esportivos são muito importante para mim

,894

Materiais esportivos são de grande interesse para mim

,938

Fico entediado quando outras pessoas conversam comigo sobre materiais esportivos*

,501

Fonte: Autor (2015)

A explicação para a carga fatorial destoante do último item pode ter sido a confusão
dos respondentes na hora do preenchimento do questionário, visto que se tratava do
único item, em todo o questionário, de sentido contrário.
No que tange o Envolvimento com esportes de maneira geral, a escala de dez itens
de diferencial semântico de sete pontos apresentou um KMO de 0,936 e Variância
explicada de 63,6%. O Alfa de Cronbach para essa escala foi de 0,960, tendo as
cargas fatoriais variado entre 0,813 e 0,892 (Tabela 7).
Tabela 7 – Escala de Envolvimento com esportes (Cargas Fatoriais)
Sem Importância : Importante

,852

Desinteressante : Interessante

,834

Irrelevante : Relevante

,858

Chato : Empolgante

,886

Insignificante : Significa muito para mim

,871

Nada excepcional : Fascinante

,854

Inútil : Valioso

,853

Repugnante : Envolvente

,892

Desnecessário : Necessário

,813
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Sem apelo algum : Atrativo

,868

Fonte: Autor (2015)

As escalas utilizadas para mensurar a relevância da longevidade, a importância do
patrocínio e a atratividade do nome/logo de uma marca/empresa também foram
analisadas. Cada uma delas foi respondida por 120 indivíduos, de acordo com a
situação aleatória para qual foram direcionados no experimento.

4.2.4 Escala de relevância da longevidade
A escala de relevância da longevidade, desenvolvida exclusivamente para esse
estudo, apresentou um KMO de 0,860 e Alfa de Cronbach de 0,913. A Variância
explicada foi de 65,9%, superior à encontrada no processo de validação da escala
anteriormente descrito. A escala mostrou-se novamente unidimensional, e as cargas
fatoriais – todas acima de 0,7 – podem ser observadas na Tabela 8.
Tabela 8 – Escala de relevância da longevidade (Cargas Fatoriais)
Mais confiável ela tende a ser

,839

Melhor tende a ser o desempenho de seus produtos/serviços

,853

Mais atributos positivos ela tende a possuir

,791

Mais credibilidade ela tende a possuir

,823

Mais qualidade tende a ser apresentada pelos seus produtos/serviços

,807

Mais sólida ela tende a ser

,708

Maior minha segurança em adquirir seu(s) produto(s)/serviço(s)

,852

Fonte: Autor (2015)

4.2.5 Escala de atitude em relação ao patrocínio
A escala de atitude em relação ao patrocínio, composta por três itens de escala likert
apresentou um KMO de 0,680, abaixo dos demais, mas ainda aceitável segundo a
literatura. O Alfa de Cronbach foi de 0,826 e a Variância explicada total de 74,9%.
Os três itens apresentaram cargas fatoriais superiores a 0,83 e estão demonstrados
a seguir, na Tabela 9.
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Tabela 9 – Escala de atitude em relação ao patrocínio (Cargas Fatoriais)
O fato de patrocinar uma equipe esportiva me faz ter uma atitude positiva em relação a esse patrocinador e seus produtos

,844

O patrocínio melhora minhas percepções sobre a marca patrocinadora da equipe e sobre seus produtos

,913

Eu gosto mais de produtos de marcas que realizam patrocínios

,838

Fonte: Autor (2015)

4.2.6 escala de atratividade do nome/logo
Por fim, a terceira escala de mensuração de variável independente, a de atratividade
do nome/logo, composta por seis itens de diferencial semântico de sete pontos,
apresentou KMO de 0,911 e Alfa de Cronbach de 0,959. A Variância explicada foi de
83,4%. A Tabela 10 apresenta os coeficientes dos seis fatores da escala.
Tabela 10 – Escala de atratividade do nome/logo (Cargas Fatoriais)
Desaprovado : Aprovado

,864

Negativo : Positivo

,940

Ruim : Bom

,948

Não estão de acordo : Está de acordo

,927

Desagradável : Agradável

,892

Desestimulante : Estimulante

,907

Fonte: Autor (2015)

4.2.7 Escala de imagem de país
Por fim, a análise fatorial da escala de País de Origem foi realizada a partir dos
dados obtidos dos 360 respondentes, sendo 180 aplicados aos EUA e os demais
180 a Angola. Os KMOs para as escalas de dezessete itens likert foram de,
respectivamente, 0,896 e 0,905, enquanto foram encontrados Alfas de Cronbach de,
respectivamente, 0,923 e 0,928. A Variância explicada para a amostra dos EUA foi
de 66,4%, enquanto a de Angola foi 62,1%.
As Tabelas 11 e 12 a seguir apresentam as cargas fatoriais da escala para ambos
os países. É possível perceber que para os EUA a escala apresentou três
dimensões, enquanto para Angola foram computadas apenas duas.
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Tabela 11 – Escala de País de Origem - EUA (Cargas Fatoriais)
Produtos dos EUA são cuidadosamente fabricados

,829

O povo norte-americano tem boa educação

,732

Produtos dos EUA são tecnicamente avançados

,781

Os EUA têm aptidão técnica

,709

Produtos dos EUA inspiram confiança

,745

Os EUA fabricam produtos de prestígio

,649
,800

Os EUA ocupam uma posição importante na economia mundial
Os EUA têm alcançado elevados padrões de produção

,570

Produtos norte-americanos representam boa qualidade pelo que se paga

,748

O povo norte-americano é muito trabalhador

,566

Os serviços oferecidos por empresas norte-americanas são bons

,712

Eu gosto dos EUA

,883

Eu tenho simpatia pelos EUA

,898

Os EUA tem elevada competência artística

,571

Os EUA tem papel importante no cenário internacional

,843

Produtos norte-americanos são intensamente anunciados no Brasil

,767

Produtos norte-americanos são facilmente encontrados no Brasil

,565

Fonte: Autor (2015)

Tabela 12 – Escala de País de Origem - Angola (Cargas Fatoriais)
Produtos de Angola são cuidadosamente fabricados

,515
,506

O povo angolano tem boa educação
Produtos de Angola são tecnicamente avançados

,696

Angola tem aptidão técnica

,671

Produtos de Angola inspiram confiança

,726

Angola fabrica produtos de prestígio

,779

Angola ocupa uma posição importante na economia mundial

,793

Angola tem alcançado elevados padrões de produção

,730

Produtos angolanos representam boa qualidade pelo que se paga

,618

O povo angolano é muito trabalhador

,714

Os serviços oferecidos por empresas angolanas são bons

,535

Eu gosto de Angola

,843

Eu tenho simpatia por Angola

,854

Angola tem elevada competência artística

,789

Angola tem papel importante no cenário internacional

,607

Produtos angolanos são intensamente anunciados no Brasil

,817

Produtos angolanos são facilmente encontrados no Brasil

,787

Fonte: Autor (2015)

Por conta da diferença na quantidade de fatores entre os dois países e, por
consequência, a impossibilidade de se prosseguir para as análises estatísticas com
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uma quantidade de fatores diferente para os dois países, convencionou-se que as
análises estatísticas seriam realizadas a partir da média geral dos itens e da média
dos fatores agrupados na mesma configuração obtida por Ayrosa (2002).
Tabela 13 – Escala de País de Origem com fatores originais – Descritivos
EUA
Média

Média

Desvio
Padrão

Produtos do país são cuidadosamente fabricados

3,41

0,87

3,07

0,63

O povo do país tem boa educação

3,33

0,99

3,16

0,78

Produtos do país são tecnicamente avançados

3,96

0,75

2,90

0,70

O país tem aptidão técnica

3,86

0,81

2,99

0,70

3,83

0,89

2,88

0,82

3,93

0,81

2,89

0,82

4,33

0,80

2,54

0,97

O país tem alcançado elevados padrões de produção

3,98

0,79

2,87

0,79

Produtos do país representam boa qualidade pelo que se paga

3,69

0,94

3,03

0,66

O povo do país é muito trabalhador

3,37

0,81

3,59

0,80

Os serviços oferecidos por empresas do país são bons

3,63

0,82

3,16

0,64

Eu gosto do país

3,74

1,03

3,47

0,85

Eu tenho simpatia pelo país

3,76

1,03

3,59

0,88

3,71

0,90

3,42

0,84

4,33

0,81

2,96

0,87

Produtos do país são intensamente anunciados no Brasil

4,10

0,92

2,38

1,02

Produtos do país são facilmente encontrados no Brasil

3,54

1,02

2,43

0,97

Aspectos Gerais Produtos do país inspiram confiança
do país: Povo e O país fabrica produtos de prestígio
produtos
O país ocupa uma posição importante na economia mundial

Resposta
emotiva

O país tem elevada competência artística
Atitudes
relativas às artes O país tem papel importante no cenário internacional

Aspectos de
Marketing

Angola

Desvio
Padrão

Fonte: Autor (2015)

4.3- Análises das hipóteses

Para a análise das hipóteses de 1 a 4, foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA)
como instrumento estatístico. De acordo com Hair et. al (2005), Análise de Variância
é uma técnica estatística utilizada para se comparar duas médias populacionais e
verificar se as diferenças são grandes o suficiente para que a hipótese de igualdade
entre elas (H0) seja rejeitada, ou seja, são significativamente diferentes. O critério
para que H0 seja rejeitada a 95% de confiança é que o P Valor obtido como
resultado da ANOVA seja menor que 0,05. Valores superiores a 0.05 indicam que
não é possível rejeitar a H0 e, portanto, considerar duas médias como diferentes.
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As hipóteses 5a e 5b, por outro lado, foram analisadas a partir da realização de
Regressões Lineares, seguindo a orientação de Hernandez, Basso e Brandão
(2014) e Baron e Kenny (1986). A análise de regressão é uma técnica estatística
que permite julgar a maneira como duas (Regressão Linear Simples) ou mais
(Regressão Linear múltipla) variáveis estão relacionadas (HAIR ET AL, 2005).
A Hipótese 1 analisava a relação entre a avaliação do país de origem de uma marca
com a intenção de compra e avaliação dessa marca. Para verificar tal hipótese,
inicialmente verificou-se se havia diferença na avaliação de ambos os países
estudas, EUA e Angola. Para isso, ANOVAs entre as médias dos fatores de cada
uma dos quatro fatores encontrados por Ayrosa (2002) foram realizadas, tendo sido
encontrado uma diferença entre as médias em todos os fatores, sendo as médias
referentes à avaliação dos EUA superiores às médias referentes à avaliação de
Angola. A Tabela 14 a seguir apresenta os resultados das ANOVAs para cada um
dos fatores, ressaltando o P Valor inferior a 0,05 em todos eles.
Tabela 14 – Imagem do País de Origem

Média
Variância
P Valor

Povo e
Produtos
EUA Angola
3,756 3,009
0,400 0,320
0,00

Resposta
emotiva
EUA Angola
3,753 3,531
0,999 0,671
0,02

Atitudes
relativas às
artes
EUA Angola
4,022 3,186
0,527 0,545
0,00

Aspectos de
Marketing
EUA Angola
3,819 2,406
0,692 0,879
0,00

Fonte: Autor (2015)

Para que as variáveis de decisão pudessem ser analisadas de maneira global com a
percepção do país, realizou-se também uma ANOVA com a escala de País de
Origem sem a divisão por fatores. A média da avaliação da imagem dos EUA (3,79)
foi superior à média da avaliação da imagem de Angola (3,02), superioridade essa
que foi estatisticamente confirmada com a obtenção de um P Valor de 0,00.
Considerando a superioridade da avaliação na imagem dos EUA perante Angola
globalmente e em todos os fatores, realizou-se as ANOVAS com as variáveis de
decisão, comparando-se a Intenção de compra, a Atitude em relação à marca e a
Qualidade percebida para ambas as amostras. O objetivo era verificar se a diferença

74

de avaliação de imagem é refletida na decisão do consumidor. A Tabela 15 a seguir
apresenta os resultados para as três variáveis.
Tabela 15 – Imagem do País de Origem
Grupo
INT.COMPRA EUA
INT.COMPRA Angola
ATITUDE EUA
ATITUDE Angola
QUALIDADE EUA
QUALIDADE Angola

Contagem
180
180
180
180
180
180

Média
3,08
2,89
4,64
4,41
4,81
4,31

Variância
0,65
0,72
1,35
1,49
1,61
1,80

P Valor
0,03
0,07
0,00

Fonte: Autor (2015)

Como é possível observar na Tabela 15, a Intenção de compra para o grupo cujo
país de origem da marca era os EUA (3,07) foi superior à Intenção de compra do
grupo cujo país de origem da marca era Angola (2,89). O mesmo foi observado, em
magnitude superior, na Qualidade percebida (4,80 x 4,31). Entretanto, ao contrário
das duas variáveis, a Atitude em relação à marca não apresentou diferença
estatística entre os dois grupos, ou seja, independente do país de origem atribuído à
marca, a atitude em relação a esta foi a mesma. Com isso, as Hipóteses 1a e 1c
foram confirmadas, enquanto a Hipótese 1b não foi confirmada. 9
Para verificar a Hipótese 2, comparou-se inicialmente a avaliação dos respondentes
em relação ao Nome e ao Logo da marca desconhecida apresentada, a partir da
média da respostas nos itens da Escala de atratividade de nome/logo. A média da
atratividade do nome foi de 4,43, considerando uma amostra total de 60
respondentes, enquanto a média de atratividade do logo foi 5,05, também
considerando os 60 respondentes. Com variâncias de 2,38 e 2,01, respectivamente,
encontrou-se, a partir da realização de uma ANOVA em SPSS, um P Valor de 0,02,
o que rejeita a hipótese de que as médias são iguais. Isso significa, portanto, que o
logo foi mais bem avaliado que o nome simplesmente.
Graficamente, as médias das variáveis de decisão para a situação que considerava
o país de origem e o elemento de marca (Nome ou Logo) estão apresentadas no
gráfico 1, no qual é possível notar que apenas na Qualidade Percebida a sequência
esperada foi cumprida.
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Gráfico 1 – Médias: País de Origem x Elementos de marca

Fonte: Autor, 2015

A partir da realização de uma MANOVA com a utilização do SPSS, obteve-se os
valores P para cada conjunto de dados, conforme exibido na Tabela 16. Em relação
à interação entre País de Origem e Elementos de Marca, nota-se que, para todas as
variáveis de decisão, não houve significância estatística nas diferenças das médias,
o que significa que as Hipótese 2a, 2b e 2c não puderam ser confirmadas.
Tabela 16 – País de Origem x Elementos de marca
INTENÇÃO DE COMPRA
EUA - NOME
EUA - LOGO
ANGOLA - NOME

EUA - NOME
-

EUA - LOGO ANGOLA - NOME ANGOLA LOGO
1,00
1,00
0,25
1,00
0,56
1,00

ATITUDE EM RELAÇÃO À MARCA
EUA - NOME EUA - LOGO ANGOLA - NOME ANGOLA LOGO
EUA - NOME
1,00
0,67
1,00
EUA - LOGO
0,60
1,00
ANGOLA - NOME
0,63
QUALIDADE PERCEBIDA
EUA - NOME EUA - LOGO ANGOLA - NOME ANGOLA LOGO
EUA - NOME
1,00
0,31
1,00
EUA - LOGO
0,19
0,19
ANGOLA - NOME
1,00
Fonte: Autor, 2015
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As médias das respostas na Escala de relevância da Longevidade foram
comparadas entre os sessenta indivíduos cuja situação datava a fundação da marca
como 1894 (Média 3,87 e variância 0,41) e os sessenta indivíduos cuja situação
datava a fundação da marca como 2004 (Média 3,58 e variância 0,61). Uma ANOVA
de fator único foi realizada no Microsoft Excel, mostrando que há significância
estatística na superioridade da média na situação em que a data apresentada foi
1894. Ou seja, a longevidade mostrou-se mais relevante para os indivíduos cuja
data de fundação foi mais antiga.
Essa relevância, entretanto, não apresentou efeito das variáveis de decisão, sendo
que a sequência esperada de superioridade não foi observada em nenhuma das três
variáveis (Gráfico 2). Estatisticamente, assim como havia sido observado nos
Elementos de Marca, não foram obtidas diferenças significativas nas médias das
situações apresentadas no experimento, ou seja, não há diferenças significativas no
comportamento do consumidor que possa ser explicado pela relação País de
Origem e Longevidade da Marca (Tabela 17). Com isso, as Hipóteses 3a, 3b e 3c
também não puderam ser confirmadas.
Gráfico 2 – Médias: País de Origem x Longevidade

Fonte: Autor, 2015
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Tabela 17 – País de Origem x Longevidade

EUA - 2004
EUA - 1894
ANGOLA - 2004

INTENÇÃO DE COMPRA
EUA - 2004 EUA - 1894 ANGOLA - 2004
1,00
0,23
0,66
-

ANGOLA 1894
0,53
1,00
1,00

EUA - 2004
EUA - 1894
ANGOLA - 2004

ATITUDE EM RELAÇÃO À MARCA
EUA - 2004 EUA - 1894 ANGOLA - 2004
1,00
0,76
0,33
-

ANGOLA 1894
1,00
1,00
0,47

EUA - 2004
EUA - 1894
ANGOLA - 2004

QUALIDADE PERCEBIDA
EUA - 2004 EUA - 1894 ANGOLA - 2004
1,00
0,15
0,73
-

ANGOLA 1894
0,20
0,88
1,00

Fonte: Autor, 2015

A avaliação do atributo patrocínio foi realizada de maneira análoga à avaliação da
relevância da Longevidade. Inicialmente comparou-se as médias da relevância do
patrocínio entre aqueles indivíduos cuja situação indicava que a marca
desconhecida patrocinaria uma entidade do futebol nacional, e aqueles cuja situação
indicava que não haveria patrocínio da marca desconhecida a nenhuma entidade no
país. As médias para as situações foram altas, respectivamente, 3,48 e 3,70,
enquanto as variâncias foram de respectivamente 0,70 e 0,63. A ANOVA realizada
sugere que a hipótese nula (igualdade entre as médias) não poderia ser rejeitada,
considerando o P valor de 0,13. Isso significa que não há diferença na percepção
dos respondentes sobre a relevância do patrocínio, independente da ação estar
sendo feita pela marca desconhecida ou não.
O Gráfico 3 apresenta a distribuição das médias nas variáveis de decisão para cada
uma das situações apresentadas. Novamente a sequência esperada com base na
teoria de País de Origem e Patrocínio não foi confirmada.
Gráfico 3 – Médias: País de Origem x Patrocínio
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Fonte: Autor, 2015

Independente da relevância atribuída ao patrocínio como ação, a análise das
variáveis de decisão mostrou que não houve diferenças estatísticas significativas
entre as quatro situações apresentadas, ou seja, a Intenção de compra, Atitude em
relação à marca e a Qualidade percebida foi a mesma independente do País de
Origem da Marca e da existência ou não de ação de patrocínio, conforme pode ser
observado na Tabela 18 a seguir. Com isso, as Hipótese 4a, 4b e 4c não puderam
ser confirmadas.
Tabela 18 – País de Origem x Patrocínio
INTENÇÃO DE COMPRA
EUA - SIM EUA - NÃO ANGOLA - SIM ANGOLA - NÃO
EUA - SIM
1,00
1,00
1,00
EUA - NÃO
1,00
1,00
ANGOLA - SIM
1,00
ATITUDE EM RELAÇÃO À MARCA
EUA - SIM EUA - NÃO ANGOLA - SIM ANGOLA - NÃO
EUA - SIM
0,26
0,51
1,00
EUA - NÃO
1,00
0,98
ANGOLA - SIM
1,00

EUA - SIM
EUA - NÃO

QUALIDADE PERCEBIDA
EUA - SIM EUA - NÃO ANGOLA - SIM ANGOLA - NÃO
0,16
0,18
1,00
1,00
1,00
79

ANGOLA - SIM

-

-

-

1,00

Fonte: Autor, 2015

Por fim, a análise do efeito do envolvimento tanto como materiais esportivos como
com esportes foi testado com o objetivo de verificar a Hipótese 5 do estudo. Para
isso, regressões lineares foram realizadas tomando-se as variáveis de decisão como
dependentes, e demais variáveis (País de Origem e Envolvimento) como variáveis
independentes.
Para cada uma das variáveis de decisão foram realizadas quatro regressões
lineares, uma para cada variável independente, uma com ambas as variáveis
independentes e uma com as variáveis independentes e uma variável obtida a partir
do produto de ambas. Com isso, foi possível observar se o coeficiente associado à
interação entre elas era ou não significativo, confirmando ou não a existência da
moderação. As regressões foram realizadas com o auxílio do software SPSS com
nível de confiança de 95%.
Para ambos os envolvimentos o modelo sugerido apresentou confiabilidade
considerável. O R² máximo para o Envolvimento com materiais esportivos foi de 8%,
com a variável de decisão Intenção de compra. Para o Envolvimento com esportes,
o R² máximo encontrado foi 9% para a Qualidade Percebida.
As Tabelas 19 e 20 a seguir apresentam os valores de R e P para cada uma das
variáveis em cada uma das regressões realizadas, onde é possível observar o efeito
da variável Envolvimento em cada uma delas.
Tabela 19 – Regressão Linear – Envolvimento com Materiais esportivos

Interseção

INTENÇÃO DE COMPRA
Coeficientes
2,893

valor-P
0%

PAÍS DE ORIGEM

0,185

3%

Interseção

2,225

0%

ENVOLVIMENTO MAT.ESPORTIVOS
Interseção
PAÍS DE ORIGEM

0,225
2,097
0,210

0%
0%
1%

ENVOLVIMENTO MAT.ESPORTIVOS
Interseção

0,231
2,169

0%
0%

PAÍS DE ORIGEM

0,070

83%

R²
1%
6%

8%

8%
80

ENVOLVIMENTO MAT.ESPORTIVOS

0,210

0%

PAÍS DE ORIGEM x ENVOLVIMENTO

0,041

65%

Interseção

4,407

0%

PAÍS DE ORIGEM
Interseção

0,228
4,160

7%
0%

ENVOLVIMENTO MAT.ESPORTIVOS

0,107

12%

Interseção

4,014

0%

PAÍS DE ORIGEM

0,240

6%

ENVOLVIMENTO MAT.ESPORTIVOS
Interseção
PAÍS DE ORIGEM
ENVOLVIMENTO MAT.ESPORTIVOS

0,114
4,267
-0,255
0,041

9%
0%
59%
67%

PAÍS DE ORIGEM x ENVOLVIMENTO

0,146

28%

Interseção

4,314

0%

PAÍS DE ORIGEM
Interseção

0,494
4,327

0%
0%

ENVOLVIMENTO MAT.ESPORTIVOS

0,069

36%

Interseção

4,022

0%

PAÍS DE ORIGEM

0,504

0%

ENVOLVIMENTO MAT.ESPORTIVOS
Interseção
PAÍS DE ORIGEM

0,085
4,195
0,164

25%
0%
75%

ENVOLVIMENTO MAT.ESPORTIVOS

0,034

74%

PAÍS DE ORIGEM x ENVOLVIMENTO

0,100

50%

ATITUDE
1%
1%

2%

2%

QUALIDADE
3%
0%

4%

4%

Fonte: Autor (2015)

Embora o R² tenha aumentado à medida que as variáveis foram sendo inseridas, o
valor P também aumentou consideravelmente, o que sugere que a probabilidade de
que o valor daquela variável específica fosse zero também aumentou, o que significa
que o Envolvimento com Materiais Esportivos modera negativamente o efeito do
País de origem, ou seja, quanto maior o envolvimento, menor o efeito do país de
origem nas variáveis de decisão. Por conta disso, foi possível confirmar a Hipótese
5a.
Tabela 20 – Regressão Linear – Envolvimento com Esportes

Interseção

INTENÇÃO DE COMPRA
Coeficientes
2,893

valor-P
0%

R²
1%
81

PAÍS DE ORIGEM

0,185

3%

Interseção

2,454

0%

ENVOLVIMENTO ESPORTES
Interseção
PAÍS DE ORIGEM

0,093
2,377
0,178

1%
0%
4%

ENVOLVIMENTO ESPORTES

0,091

1%

Interseção
PAÍS DE ORIGEM
ENVOLVIMENTO ESPORTES

2,657
-0,467
0,042

0%
24%
35%

PAÍS DE ORIGEM x ENVOLVIMENTO

0,113

9%

Interseção

4,407

0%

PAÍS DE ORIGEM
Interseção

0,228
3,488

7%
0%

ENVOLVIMENTO ESPORTES
Interseção

0,182
3,396

0%
0%

PAÍS DE ORIGEM

0,213

8%

ENVOLVIMENTO ESPORTES
Interseção
PAÍS DE ORIGEM
ENVOLVIMENTO ESPORTES

0,179
3,951
-1,068
0,081

0%
0%
6%
20%

PAÍS DE ORIGEM x ENVOLVIMENTO

0,225

2%

Interseção

4,314

0%

PAÍS DE ORIGEM
Interseção

0,494
3,215

0%
0%

ENVOLVIMENTO ESPORTES

0,237

0%

Interseção
PAÍS DE ORIGEM

3,010
0,476

0%
0%

ENVOLVIMENTO ESPORTES
Interseção
PAÍS DE ORIGEM
ENVOLVIMENTO ESPORTES

0,231
3,233
-0,039
0,191

0%
0%
95%
1%

PAÍS DE ORIGEM x ENVOLVIMENTO

0,090

39%

2%

3%

4%

ATITUDE
1%
4%

5%

6%

QUALIDADE
3%
5%

9%

9%

Fonte: Autor (2015)

Novamente, da mesma forma que ocorreu no Envolvimento com materiais
esportivos, o Envolvimento com esportes apresentou um modelo proposto de
moderação válido, considerando o aumento do valor de P à medida que as variáveis
foram sendo inseridas na regressão. Por conta disso, também foi possível confirmar
também a Hipótese 5b.
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Com isso, três das cinco hipóteses propostas no estudo não foram confirmadas, com
exceção da Hipótese 1 que foi parcialmente confirmada a partir dos resultados de
Intenção de Compra e Qualidade Percebida e das Hipóteses 5a e 5b. Os resultados
encontrados não invalidam a pesquisa realizada, apenas indicam existência de
outros fatores não considerados ou comportamento não condizente com o que foi
observado na literatura, seja por questões amostrais, seja por conta dos
instrumentos de medição utilizados. Tais questões foram analisadas no próximo
capítulo.
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apresentados permitem quem sejam realizadas algumas conclusões
importantes a respeito do País de Origem influenciando comportamentos de
consumo. A utilização da origem da marca nas situações apresentadas mostrou-se
importante para a decisão e avaliação dos consumidores, como pôde ser observado
na Hipótese 1. Considerando a quantidade limitada e vaga de informações a
respeito da marca e ausência total de informação sobre o produto, o País de origem
cumpriu o importante papel de facilitador na decisão de compra e avaliação da
marca, conforme sugerido pelos autores Solomon (2011) e Samiee (2011).
Ao comprovarmos que a Intenção de compra e a Atitude em relação à marca foram
superiores nos indivíduos cujo país de origem apresentado obteve uma imagem
superior, ratificou-se a ideia de Ahmed et al (2002) de que imagens favoráveis de
países tendem a melhorar avaliação de uma marca desconhecida, sendo ou não
essa associação consciente por parte dos consumidores.
Embora não tenha sido analisado o processamento da informação do país de
origem, o experimento foi desenvolvido de tal forma que tal informação foi
processada a partir do Efeito Heurístico ou de Atributo do Produto propostos por
Bloemer, Brijs e Kasper (2009), uma vez que havia informações adicionais (Data
fundação ou Ações de patrocínio ou Nome/Logo) auxiliando o processo decisório.
Embora o nome da marca não remeta à categoria e aos atributos e muito menos ao
país de origem, considerando a real origem como italiana e não norte-americana ou
angolana, o logo possui características que a relacionem com atividades esportivas,
conforme abordado anteriormente, e de acordo com o que sugerem Yoo, Donthu e
Lee (2000). Essas características possivelmente influenciaram na avaliação de
ambos os símbolos, considerando a superioridade da avaliação do Logo perante o
nome por si só.
Apesar disso, os resultados obtidos por Park et al (2013) não puderam ser
totalmente replicados neste estudo, visto que, embora a existência de um símbolo
no Logo tenha contribuído para uma avaliação mais positiva, essa avaliação não
culminou em resultados superiores, considerando que não foram observadas
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diferenças nas variáveis de decisão entre as amostras cujo nome era apresentado
isoladamente e naquelas cujo Logo também era exibido.
Com relação à relevância do tempo de atuação de uma marca no mercado, também
chamada de longevidade da marca neste estudo, os resultados obtidos
comprovaram a relevância desse atributo para os consumidores quando
questionados diretamente sobre o tema – Escala de relevância da longevidade –
porém essa relevância não apresentou efeito na prática da decisão, observado pela
não existência de diferenças significativas nas variáveis de decisão entre as duas
amostras, mesmo considerando uma diferença de mais de cem anos nas datas de
fundação apresentadas.
Os resultados obtidos contrastam com a escassa teoria e aplicação do tema. A
pesquisa mostrou que a variável longevidade é considerada pelos consumidores
como relevante, contrariando o que foi encontrado por Eidelman, Pattershall e
Crandall (2010), de que ocorre, geralmente, uma heurística não deliberada para tal
informação. Da mesma forma, contrariando também esses autores, a escolha entre
marcas de longevidade diferentes não foi reduzida, apesar da suposição de Desai,
Kalra e Murthi (2008) de que esse é o principal papel de uma variável extrínseca, tal
qual a longevidade.
Embora não tenha sido possível afirmar com certeza as causas dessas diferenças
nos resultados empíricos e na literatura pesquisada, Dowling e Staelin (1994) já
argumentavam que é necessário observar também a qualidade e quantidade das
demais informações intrínsecas e de marca disponíveis para se considerar a
longevidade com um atributo redutor de riscos de escolha. Além disso, o
experimento realizado neste estudo não permitia a comparação entre duas marcas
com longevidades distintas e não obrigava o consumidor a decidir sobre adquirir ou
não uma marca, mas sim avaliar as possibilidade e percepções referentes àquela
marca.
A Hipótese 4, que previa um efeito positivo da ação de patrocínio nas variáveis de
decisão também não pôde ser confirmada, apesar de sua relevância considerável –
Escala de relevância do patrocínio. O fato de não haver diferenças significativas na
intenção de compra e avaliações entre marcas que foram descritas como
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patrocinadoras e não patrocinadores de uma equipe esportiva contrastou com o que
foi observado por Gwinner e Eaton (1999), Cornwell, Weeks e Roy (2005) e
Crompton (2004).
Uma das possíveis explicações para a não confirmação da Hipótese 4 pode ter sido
a ausência da especificação da entidade patrocinada, inviabilizando que as três
condições sugeridas por Keller (2003) para que a relação estabelecida gere algum
resultado (todas relacionadas com a entidade em si) ocorressem, além da
impossibilidade de avaliação da relação, conforme observado por Gwinner e Bennet
(2008).
Além disso, a influência do patrocínio no Brand Equity pode não ter ocorrido,
prejudicando a Atitude em relação à marca e a Qualidade Percebida. Tal fato
provavelmente se deveu novamente à forma como a informação do patrocínio foi
comunicada no experimento, sendo apenas um dado descritivo, sem a apresentação
dos componentes que o caracterizam, de acordo com Henseler, Wilson e Westberg
(2011).
Por fim, as Hipóteses 5a e 5b puderam ser validadas por conta dos resultados
obtidos na moderação. Conforme observado na literatura não apenas de País de
Origem, mas de Comportamento do Consumidor de modo geral, o envolvimento com
o produto e o mercado influenciou o comportamento dos respondentes (GURHANCANLI e MAHESWARAN), reduzindo o efeito do País de Origem nas variáveis de
escolha (GIRALDI e IKEDA, 2009).

5.1 – Limitações

Não foi possível concluir se a utilização do país de origem foi racional ou irracional,
conforme previsto por Liu e Johnson (2005) e se era consequência do conhecimento
que se tinha desse país (Hong e Wyer, 1989) ou por aspirações de acesso a um
mundo globalizado (Kim e Heere, 2012), uma vez que se mensuraram apenas as
variáveis de decisão e não as características/etapas dessas decisões.

86

Além disso, o estudo utilizou uma escala completamente nova para mensurar a
relevância da longevidade para o consumidor. Embora tenham sido realizados
procedimentos de validação de escalas, algumas ações recomendadas para
aumentar validade e confiabilidade de instrumentos não puderam ser realizadas por
conta de limitações de tempo e amostra.
Embora tenha havido a opção de não utilização de uma entidade específica como
patrocinada – foi citado apenas o patrocínio de uma equipe brasileira tradicional de
futebol – para que variáveis como afinidade e fanatismo não interferissem no estudo,
tal opção pode ter contribuído para os resultados que vão contra o que foi observado
na literatura, de que o patrocínio aumenta o brand equity e muitas vezes a intenção
de compra de uma determinada marca. Isso porque, com a informação insuficiente,
não foi possível que a importância comprovada do patrocínio resultasse em decisões
mais positivas.
Uma limitação considerável foi a não obtenção de insumos para que outros
atributos, além dos utilizados neste estudo, fossem descobertos. Para que o
experimento pudesse ser realizado sem a existência de um produto, optou-se
apenas pelos atributos extrínsecos de Longevidade, Nome/Logo e Patrocínio, mas
há certamente outros atributos extrínsecos e intrínsecos que poderiam influenciar o
comportamento do consumidor em situações com a apresentada nesse estudo.
O perfil da amostra também gerou limitações no estudo. Para que a amostra por
conveniência e aleatória fosse atingida, não houve controle do público respondente,
o que resultou em uma concentração de respondentes no sexo feminino, em jovens
de 18 a 25 anos e com renda acima de R$ 2.712,00, o que não invalida a
contribuição teórica, mas certamente restringe a contribuição empresarial também
desejada.
Por fim, a própria configuração do estudo apresentou limitações para as conclusões.
Primeiro porque não é possível concluir que os resultados observados serão os
mesmos caso outros países sejam considerados, em especial países que sejam
mais conhecidos dos brasileiros. Além disso, não é possível extrapolar os resultados
obtidos para outros mercados, visto que foram utilizados instrumentos e variáveis
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específicos para o mercado esportivo, como o patrocínio e o envolvimento com
esportes.

5.2 - Contribuições e sugestões de estudos futuros

Embora os estudos sobre o País de Origem sejam diversos na literatura de
marketing e comportamento do consumidor, este trabalho colaborou com o
aprimoramento dessa vasta literatura a partir do momento em que suprimiu a
variável marca, ressaltando o País de Origem como atributo (Pappu, Quester e
Cooskey, 2007) e utilizou o Brasil como foco de pesquisa, expandindo a literatura
nacional do tema e colaborando com contribuições práticas.
Isso porque, ao contrário do que foi dito por Samiee (2011), os resultados obtidos
neste estudo possuem utilidade prática, e podem ser úteis em decisões futuras,
principalmente em economias que estão em desenvolvimento e recebendo
investimentos e atenção de companhias estrangeiras, muitas delas de pouco
conhecimento do consumidor e em mercados extremamente competitivos.
Além disso, a partir do momento em que se excluiu a variável marca, que até então
era considerada a mais relevante quando em conjunto com o país de origem, abriuse novas possibilidades de análises e de descobertas, principalmente se
considerarmos que o mercado de materiais esportivos é extremamente competitivo e
concentrado em poucas marcas de atuação global, tornando a entrada de novos
competidores uma tarefa complexa e dispendiosa.
É possível citar também as contribuições metodológicas do estudo, primeiro com a
tradução e aplicação de escalas estrangeiras até então não utilizadas no Brasil –
Atratividade Nome/Logo e Atitude em relação ao patrocínio – e depois com o
desenvolvimento de uma escala para mensurar a relevância da longevidade de uma
marca/empresa para os consumidores.
O presente estudo, embora tenha resultado em contribuições acadêmicas e
mercadológicas, abriu também um leque de estudos futuros que podem ser
realizados a partir do que foi encontrado como resultado ou até mesmo a partir das
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limitações apresentadas. Primeiramente, a escala de longevidade pode ser
aperfeiçoada/melhorada a partir de novas coletas e técnicas de validação que
permitam a realização não apenas da análise fatorial exploratória, mas também com
análise fatorial exploratória e as validações mais utilizadas na formulação de escala,
como a convergente, discriminante e de critério. A melhoria dessa escala contribuirá
massivamente para sua disseminação e, consequentemente, de estudos que
utilizem a longevidade como foco.
A utilização de uma marca desconhecida favoreceu uma nova categoria de estudos
que exclui o brand equity como variável mais relevante. Futuros estudos podem ser
realizados considerando novos atributos extrínsecos e até mesmo intrínsecos, desde
que haja possibilidade de experimentos com protótipos reais.
Nessa mesma vertente, estudos utilizando produtos/marcas de outros mercados que
não o de materiais esportivos podem ser úteis para verificar a o papel do país de
origem em diferentes tipos de produtos, buscando entender quando é válido
ressaltar/suprimir a informação da origem e outras informações de atributos ligados
à marca e/ou ao produto em si
Por fim, a repetição deste mesmo estudo com a alteração dos dados de país de
origem da marca ou a partir da complementação de informações sobre o patrocínio
pode gerar informações complementares para o meio acadêmico e empresarial,
evitando assim que as limitações apresentadas por este estudo prejudiquem novas
análises em diferentes cenários.
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7- APÊNDICES
I – Questionário
O questionário a seguir faz parte de uma pesquisa que será utilizada para a elaboração da
dissertação de mestrado para o Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão Internacional da
ESPM.
Agradeço sua disponibilidade em respondê-lo com atenção e sinceridade, utilizando apenas as
informações fornecidas, sem acesso a sites de busca.
Franklin Meirelles

País de Origem x Longevidade





A MARCA A é uma marca de material esportivo originária dos EUA, fundada em 2004, e que
acaba de iniciar suas vendas no Brasil.
A MARCA A é uma marca de material esportivo originária dos EUA, fundada em 1894, e que
acaba de iniciar suas vendas no Brasil.
A MARCA A é uma marca de material esportivo originária de Angola, fundada em 2004, e que
acaba de iniciar suas vendas no Brasil.
A MARCA A é uma marca de material esportivo originária de Angola, fundada em 1894, e que
acaba de iniciar suas vendas no Brasil.

Considerando a informação apresentada, avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala 1Discordo Totalmente, 2 – Discordo, 3 – Não concordo nem discordo, 4 – Concordo e 5 – Concordo
Totalmente:
Discordo
Não concordo
Discordo
Totalmente
nem discordo

Concordo

Concordo
Totalmente

Definitivamente vou experimentar a Marca
A
É muito provável que eu compre a Marca A
Eu vou adquirir a Marca A na minha
próxima compra

Ainda a partir da informação dada, avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala de 1 a 7,
observando o significado dos valores extremos:
A Marca A é, para mim:
Ruim

1 2 3 4 5 6 7

Boa

Antiquada

1 2 3 4 5 6 7

Moderna

Sem valor algum

1 2 3 4 5 6 7

De grande valor
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Ainda a partir da informação dada, avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala de 1 a 7,
observando o significado dos valores extremos:
A Marca A apresenta:
Baixa Qualidade

1 2 3 4 5 6 7

Alta qualidade

Produto inferior

1 2 3 4 5 6 7

Produto superior

Avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala 1- Discordo Totalmente, 2 – Discordo, 3 –
Não concordo nem discordo, 4 – Concordo e 5 – Concordo Totalmente:
Discordo
Não concordo
Discordo
Totalmente
nem discordo

Concordo

Concordo
Totalmente

A data de fundação de uma
empresa/marca é um atributo importante
para mim
Minha confiança em uma empresa/marca
é diretamente proporcional à sua idade
Busco sempre informações a respeito da
data de fundação de uma empresa/marca
que tenho interesse
Quanto mais antiga é uma
empresa/marca, mais qualidade seus
produtos apresentam
Quanto mais antiga é uma
empresa/marca, mais confiável ela é
Priorizo a compra de produtos de
empresas/marcas que foram criadas há
muito tempo

Em relação ao seu envolvimento com materiais esportivos, avalie as afirmações abaixo, de
acordo com a escala 1- Discordo Totalmente, 2 – Discordo, 3 – Não concordo nem discordo, 4
– Concordo e 5 – Concordo Totalmente:
Discordo
Não concordo
Discordo
Totalmente
nem discordo

Concordo

Concordo
Totalmente

Em geral, tenho um forte interesse por
materiais esportivos
Materiais esportivos são muito
importantes para mim
Materiais esportivos são de grande
interesse para mim
Fico entediado quando outras pessoas
conversam comigo sobre materiais
esportivos

Avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala de 1 a 7, observando o significado dos
valores extremos:
Para mim, esporte(s) é(são):

102

Importante

1 2 3 4 5 6 7

Sem importância

Desinteressante

1 2 3 4 5 6 7

Interessante

Relevante

1 2 3 4 5 6 7

Irrelevante

Empolgante

1 2 3 4 5 6 7

Chato

Significa muito para mim

1 2 3 4 5 6 7

Insignificante para mim

Fascinante

1 2 3 4 5 6 7

Nada excepcional

Valioso

1 2 3 4 5 6 7

Inútil

Envolvente

1 2 3 4 5 6 7

Repugnante

Desnecessário

1 2 3 4 5 6 7

Necessário

Atrativo

1 2 3 4 5 6 7

Sem apelo algum

Avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala 1- Discordo Totalmente, 2 – Discordo, 3 –
Não concordo nem discordo, 4 – Concordo e 5 – Concordo Totalmente:
Discordo
Não concordo
Discordo
Totalmente
nem discordo

Concordo

Concordo
Totalmente

Produtos norte-americanos/angolanos são
cuidadosamente fabricados
O povo norte-americano/angolano tem boa
educação
Produtos norte-americanos/angolanos são
tecnicamente avançados
Os EUA/ Angola tem aptidão técnica
Produtos norte-americanos/angolanos
inspiram confiança
Os EUA/ Angola fabrica(m) produtos de
prestígio
Os EUA/ Angola ocupa(m) uma posição
importante na economia mundial
O PAÍ Os EUA/ Angola tem alcançado
elevados padrões de produção
Produtos norte-americanos/angolanos
correspondem ao valor que você paga
O povo norte-americano/angolano é muito
trabalhador
Os serviços oferecidos por empresas norteamericanas/angolanas são bons
Eu gosto dos EUA/Angola
Eu tenho simpatia pelo(s) EUA/Angola
Os EUA/Angola tem elevada competência
artística
Os EUA/Angola tem papel importante no
cenário internacional
Produtos norte-americanos/angolanos são
intensamente anunciados no Brasil
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Produtos norte-americanos/angolanos são
facilmente encontrados no Brasil

Assinale seu gênero:
( ) Masculino
( ) Feminino
2 - Qual a sua idade?__________ anos
3 - Qual sua renda familiar?
(
(
(
(
(

) Até R$ 1.355,99 (até 2 SM)
) R$ 1.356,00 à R$ 2.711,99 (2 a 4 SM)
) R$ 2.712,00 à R$ 6.779,99 (4 a 10 SM)
) R$ 6.780,00 à R$ 13.559,99 (10 a 20 SM)
) R$ 13.560,00 ou mais (acima de 20 SM)
Obrigado pela sua participação!
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País de Origem x Patrocínio





A MARCA A é uma marca de material esportivo originária dos EUA e que acaba de fechar
contrato para fornecer o material esportivo a um grande clube brasileiro de futebol.
A MARCA A é uma marca de material esportivo originária dos EUA pouco conhecida no país
por não patrocinar nenhuma equipe esportiva no Brasil.
A MARCA A é uma marca de material esportivo originária de Angola e que acaba de fechar
contrato para fornecer o material esportivo a um grande clube brasileiro de futebol.
A MARCA A é uma marca de material esportivo originária de Angola pouco conhecida no país
por não patrocinar nenhuma equipe esportiva no Brasil.

Considerando a informação apresentada, avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala 1Discordo Totalmente, 2 – Discordo, 3 – Não concordo nem discordo, 4 – Concordo e 5 – Concordo
Totalmente:
Discordo
Não concordo
Discordo
Totalmente
nem discordo

Concordo

Concordo
Totalmente

Definitivamente vou experimentar a Marca
A
É muito provável que eu compre a Marca A
Eu vou adquirir a Marca A na minha
próxima compra

Ainda a partir da informação dada, avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala de 1 a 7,
observando o significado dos valores extremos:
A Marca A é, para mim:
Ruim

1 2 3 4 5 6 7

Boa

Antiquada

1 2 3 4 5 6 7

Moderna

Sem valor algum

1 2 3 4 5 6 7

De grande valor

Ainda a partir da informação dada, avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala de 1 a 7,
observando o significado dos valores extremos:
A Marca A apresenta:
Baixa Qualidade

1 2 3 4 5 6 7

Alta qualidade

Produto inferior

1 2 3 4 5 6 7

Produto superior

Avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala 1- Discordo Totalmente, 2 – Discordo, 3 –
Não concordo nem discordo, 4 – Concordo e 5 – Concordo Totalmente:
Discordo
Não concordo
Discordo
Totalmente
nem discordo

Concordo

Concordo
Totalmente

O fato de patrocinar uma equipe esportiva
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me faz ter uma atitude positiva em relação
a esse patrocinador e seus produtos
O patrocínio melhora minhas percepções
sobre a marca patrocinadora da equipe e
sobre seus produtos
Eu gosto mais de produtos de marcas que
realizam patrocínios

Em relação ao seu envolvimento com materiais esportivos, avalie as afirmações abaixo, de
acordo com a escala 1- Discordo Totalmente, 2 – Discordo, 3 – Não concordo nem discordo, 4
– Concordo e 5 – Concordo Totalmente:
Discordo
Não concordo
Discordo
Totalmente
nem discordo

Concordo

Concordo
Totalmente

Em geral, tenho um forte interesse por
materiais esportivos
Materiais esportivos são muito
importantes para mim
Materiais esportivos são de grande
interesse para mim
Fico entediado quando outras pessoas
conversam comigo sobre materiais
esportivos

Avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala de 1 a 7, observando o significado dos
valores extremos:
Para mim, esporte(s) é(são):

Importante

1 2 3 4 5 6 7

Sem importância

Desinteressante

1 2 3 4 5 6 7

Interessante

Relevante

1 2 3 4 5 6 7

Irrelevante

Empolgante

1 2 3 4 5 6 7

Chato

Significa muito para mim

1 2 3 4 5 6 7

Insignificante para mim

Fascinante

1 2 3 4 5 6 7

Nada excepcional

Valioso

1 2 3 4 5 6 7

Inútil

Envolvente

1 2 3 4 5 6 7

Repugnante

Desnecessário

1 2 3 4 5 6 7

Necessário

Atrativo

1 2 3 4 5 6 7

Sem apelo algum

Avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala 1- Discordo Totalmente, 2 – Discordo, 3 –
Não concordo nem discordo, 4 – Concordo e 5 – Concordo Totalmente:
Discordo
Não concordo
Discordo
Totalmente
nem discordo

Concordo

Concordo
Totalmente

Produtos norte-americanos/angolanos são
cuidadosamente fabricados
O povo norte-americano/angolano tem boa
educação
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Produtos norte-americanos/angolanos são
tecnicamente avançados
Os EUA/ Angola tem aptidão técnica
Produtos norte-americanos/angolanos
inspiram confiança
Os EUA/ Angola fabrica(m) produtos de
prestígio
Os EUA/ Angola ocupa(m) uma posição
importante na economia mundial
O PAÍ Os EUA/ Angola tem alcançado
elevados padrões de produção
Produtos norte-americanos/angolanos
correspondem ao valor que você paga
O povo norte-americano/angolano é muito
trabalhador
Os serviços oferecidos por empresas norteamericanas/angolanas são bons
Eu gosto dos EUA/Angola
Eu tenho simpatia pelo(s) EUA/Angola
Os EUA/Angola tem elevada competência
artística
Os EUA/Angola tem papel importante no
cenário internacional
Produtos norte-americanos/angolanos são
intensamente anunciados no Brasil
Produtos norte-americanos/angolanos são
facilmente encontrados no Brasil

Assinale seu gênero:
( ) Masculino
( ) Feminino
2 - Qual a sua idade?__________ anos
3 - Qual sua renda familiar?
(
(
(
(
(

) Até R$ 1.355,99 (até 2 SM)
) R$ 1.356,00 à R$ 2.711,99 (2 a 4 SM)
) R$ 2.712,00 à R$ 6.779,99 (4 a 10 SM)
) R$ 6.780,00 à R$ 13.559,99 (10 a 20 SM)
) R$ 13.560,00 ou mais (acima de 20 SM)
Obrigado pela sua participação!
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País de Origem x Nome/Logo


A Legea é uma marca de material esportivo originária dos EUA, presente em diversos países



A



A Legea é uma marca de material esportivo originária de Angola, presente em diversos
países



A
países

é uma marca de material esportivo originária dos EUA, presente em diversos países

é uma marca de material esportivo originária de Angola, presente em diversos

Considerando a informação apresentada, avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala 1Discordo Totalmente, 2 – Discordo, 3 – Não concordo nem discordo, 4 – Concordo e 5 – Concordo
Totalmente:
Discordo
Não concordo
Discordo
Totalmente
nem discordo

Concordo

Concordo
Totalmente

Definitivamente vou experimentar a Marca
Legea/
É muito provável que eu compre a Marca
Legea/

Eu vou adquirir a Marca Legea/
minha próxima compra

na

Ainda a partir da informação dada, avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala de 1 a 7,
observando o significado dos valores extremos:

A Marca Legea/

é, para mim:
Ruim

1 2 3 4 5 6 7

Boa

Antiquada

1 2 3 4 5 6 7

Moderna

Sem valor algum

1 2 3 4 5 6 7

De grande valor

Ainda a partir da informação dada, avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala de 1 a 7,
observando o significado dos valores extremos:

A Marca Legea/

apresenta:
Baixa Qualidade

1 2 3 4 5 6 7

Alta qualidade
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Produto inferior

1 2 3 4 5 6 7

Produto superior

Avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala de 1 a 7, observando o significado dos
valores extremos:

"Legea" /

como nome (logo) de marca de material esportivo:
Desaprovado

1 2 3 4 5 6 7

Aprovado

Negativo

1 2 3 4 5 6 7

Positivo

Ruim

1 2 3 4 5 6 7

Bom

Não estão de acordo
Desagradável
Desestimulante

1 2 3 4 5 6 7 Estão de acordo
Agradável
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Estimulante

Em relação ao seu envolvimento com materiais esportivos, avalie as afirmações abaixo, de
acordo com a escala 1- Discordo Totalmente, 2 – Discordo, 3 – Não concordo nem discordo, 4
– Concordo e 5 – Concordo Totalmente:
Discordo
Não concordo
Discordo
Totalmente
nem discordo

Concordo

Concordo
Totalmente

Em geral, tenho um forte interesse por
materiais esportivos
Materiais esportivos são muito
importantes para mim
Materiais esportivos são de grande
interesse para mim
Fico entediado quando outras pessoas
conversam comigo sobre materiais
esportivos

Avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala de 1 a 7, observando o significado dos
valores extremos:
Para mim, esporte(s) é(são):

Importante

1 2 3 4 5 6 7

Sem importância

Desinteressante

1 2 3 4 5 6 7

Interessante

Relevante

1 2 3 4 5 6 7

Irrelevante

Empolgante

1 2 3 4 5 6 7

Chato

Significa muito para mim

1 2 3 4 5 6 7

Insignificante para mim

Fascinante

1 2 3 4 5 6 7

Nada excepcional

Valioso

1 2 3 4 5 6 7

Inútil

Envolvente

1 2 3 4 5 6 7

Repugnante

Desnecessário

1 2 3 4 5 6 7

Necessário

Atrativo

1 2 3 4 5 6 7

Sem apelo algum
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Avalie as afirmações abaixo, de acordo com a escala 1- Discordo Totalmente, 2 – Discordo, 3 –
Não concordo nem discordo, 4 – Concordo e 5 – Concordo Totalmente:
Discordo
Não concordo
Discordo
Totalmente
nem discordo

Concordo

Concordo
Totalmente

Produtos norte-americanos/angolanos são
cuidadosamente fabricados
O povo norte-americano/angolano tem boa
educação
Produtos norte-americanos/angolanos são
tecnicamente avançados
Os EUA/ Angola tem aptidão técnica
Produtos norte-americanos/angolanos
inspiram confiança
Os EUA/ Angola fabrica(m) produtos de
prestígio
Os EUA/ Angola ocupa(m) uma posição
importante na economia mundial
O PAÍ Os EUA/ Angola tem alcançado
elevados padrões de produção
Produtos norte-americanos/angolanos
correspondem ao valor que você paga
O povo norte-americano/angolano é muito
trabalhador
Os serviços oferecidos por empresas norteamericanas/angolanas são bons
Eu gosto dos EUA/Angola
Eu tenho simpatia pelo(s) EUA/Angola
Os EUA/Angola tem elevada competência
artística
Os EUA/Angola tem papel importante no
cenário internacional
Produtos norte-americanos/angolanos são
intensamente anunciados no Brasil
Produtos norte-americanos/angolanos são
facilmente encontrados no Brasil

Assinale seu gênero:
( ) Masculino
( ) Feminino
2 - Qual a sua idade?__________ anos
3 - Qual sua renda familiar?
( ) Até R$ 1.355,99 (até 2 SM)
( ) R$ 1.356,00 à R$ 2.711,99 (2 a 4 SM)
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( ) R$ 2.712,00 à R$ 6.779,99 (4 a 10 SM)
( ) R$ 6.780,00 à R$ 13.559,99 (10 a 20 SM)
( ) R$ 13.560,00 ou mais (acima de 20 SM)
Obrigado pela sua participação!
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II – Descritivas das escalas
Decisão e Avaliação
Média

0,92

3,12

0,91

Eu vou adquirir a marca A na minha próxima compra. 

2,76

0,97

Ruim/Boa

4,58

1,16

4,68

1,27

Sem valor algum/De grande valor 

4,30

1,51

Baixa Qualidade/Alta Qualidade

4,63

1,32

Produto Inferior/Produto Superior 
Fonte: Autor, 2015

4,50

1,36

Definitivamente vou experimentar a marca A.

IC É muito provável que eu compre essa marca A.

AT Antipática/Simpática

QP

Desvio Padrão

3,07

Envolvimento
Média

Desvio Padrão

Em geral, tenho um forte interesse por materiais esportivos;

3,44

1,14

Materiais esportivos são muito importantes para mim;

3,30

1,14

Materiais esportivos são de grande interesse para mim;

3,34

1,11

Fico entediado quando outras pessoas conversam comigo sobre materiais esportivos;

3,48

1,16

Importante - Sem Importância

6,00

1,45

Desinteressante - Interessante

5,72

1,58

Relevante - Irrelevante

5,87

1,42

Empolgante - Chato

5,65

1,56

Significa muita para mim - Insignificante para mim

5,31

1,54

Fascinante - Nada Excepcional

5,28

1,61

Valioso - Inútil

5,72

1,44

Envolvente - Repugnante

5,63

1,47

Desnecessário - Necessário

6,06

1,45

Atrativo - Sem apelo algum

5,64

1,53

Fonte: Autor, 2015

Longevidade
Média Desvio Padrão
Mais confiável ela tende a ser

3,79

0,92

Melhor tende a ser o desempenho de seus produtos/serviços

3,58

0,85

Mais atributos positivos ela tende a possuir

3,60

0,89

Mais credibilidade ela tende a possuir

3,97

0,87

Mais qualidade tende a ser apresentada pelos seus produtos/serviços

3,52

0,90

Mais sólida ela tende a ser

3,90

0,91

Maior minha segurança em adquirir seu(s) produto(s)/serviço(s)
Fonte: Autor, 2015

3,76

0,96
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Patrocínio

O fato de patrocinar uma equipe me faz ter uma atitude positiva em relação ao
patrocinador e seus produtos
O patrocínio melhora minhas percepções sobre a empresa patrocinadora da
equipe e sobre seus produtos
Eu gosto mais de produtos de empresas que realizam patrocínio

Média

Desvio Padrão

3,69

0,91

3,79
3,30

0,89
1,05

Fonte: Autor, 2015

Elementos de Marca

Desaprovado - Aprovado
Negativo - Positivo
Ruim - Bom
Não estão de acordo - Estão de acordo
Desagradável - Agradável
Desestimulante - Estimulante

Média

Desvio Padrão

4,79
4,77
4,68
4,75
4,95
4,54

1,73
1,49
1,67
1,66
1,55
1,82

Fonte: Autor, 2015
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