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“Falling in love with a person is an 

emotion that has consequences that can 

last for years. Furthermore, people don't 

usually fall in love a second time without 

falling out of love first. Falling in love with 

a brand has similar consequences.” 

(RIES, 2009) 

 



 
 

RESUMO 

O objetivo geral do estudo consistiu em analisar a relação entre o amor à marca, o 
envolvimento do consumidor com o produto e a intenção de compra, considerando 
diferentes percepções de cenário econômico brasileiro atual. O estudo foi realizado 
com 328 indivíduos chefes de família, responsáveis pelo orçamento familiar ou co-
responsáveis pelas compras realizadas para a residência. O método de pesquisa foi 
dividido em duas etapas, uma qualitativa exploratória por meio de entrevistas em 
profundidade e outra quantitativa descritiva por levantamento. As etapas foram 
complementares, visto que a qualitativa serviu como base para geração de itens que 
foram inseridos no questionário quantitativo no que tange a verificação da percepção 
dos indíviduos sobre o cenário econômico em que estão inseridos. Foram elencadas 
quatro hipóteses para investigação no estudo, com o objetivo de verificar as relações 
de amor à marca, estabelecidas entre consumidores e marcas, perpasando por 
constructos como envolvimento do consumidor com o produto e a intenção de 
compra. Os principais resultados demonstram que as relações com maior vínculo 
desenvolvidas pelos consumidores com suas marcas preferidas, como o amor, 
podem se sustentar em situações de instabilidade econômica. Isso quando 
analisada a relação para uma categoria de produto de alto envolvimento com o 
consumidor.  
 
Palavras-chave: Amor à Marca, Intenção de Compra, Envolvimento do Consumidor 
com o Produto, Percepção do Cenário Econômico. 



 
 

ABSTRACT 

The general aim of this study is to analyze the relationship between brand love 
consumer involvement in product and consumer buying intent, considering different 
perceptions of current Brazilian economic scenario. The study was realized with 328 
persons who were heads of households, responsible for the family budget or co-
responsible for purchases made for the residence. The research method was divided 
into two stages, a qualitative in-depth interviews and other quantitative non-
probabilistic, steps were complementary, since the qualitative stage was the basis for 
creating items that were entered in the quantitative questionnaire with respect to 
check the perception of the individuals on the economic environment in which they 
live. Were listed four hypotheses for research in the study, in order to verify the 
relationship of brand love established between consumers and brands, passing by 
constructs such as consumer involvement with the product and purchase intent. The 
main results were that the relations developed by consumers to their favorite brands, 
like love, can be sustained in situations of economic instability. That when analyzing 
the relationship for a category of high involvement with the consumer. 
 

Key-words: Brand Love, Customer Purchase Intent, Consumer Involvement with the 

Product and Economic Environment Perception. 
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1 INTRODUÇÃO 

Vive-se um momento frágil na economia brasileira. A especulação diária 

sobre o futuro gera incertezas a consumidores e ao mercado, que precisam 

continuar desempenhando suas funções.  

Indicadores econômicos como inflação, IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo), índice de confiança do consumidor e PIB (Produto Interno 

Bruto) mostram resultados negativos para o final deste ano e também para o 

próximo. 

Estima-se que, em 2015, a inflação feche em 9,99%1. Se confirmada, esta 

estimativa representará o maior índice em treze anos – desde 2002 – quando somou 

12,53%. Já a previsão para 2016 é de 6,22%, ultrapassando a meta prevista pelo 

governo que é de 4,5%. Essas informações são do Relatório Focus, realizado pelo 

Banco Central do Brasil e divulgadas em outubro de 2015. Para o PIB deste ano os 

especialistas projetam uma retração de 3,02%, e para 2016 espera-se uma retração 

de 1,43%. 

O poder de compra do consumidor também sofreu queda no ano de 2015. De 

acordo com informações do IBOPE (2015) em um estudo realizado para 

Confederação Nacional das Indústrias em agosto desse ano, seis em cada dez 

brasileiros afirmam ter perdido seu poder de compra nos últimos doze meses, o que 

resulta em 54% dos entrevistados. De acordo com esse mesmo levantamento, 

aproximadamente 37% dos brasileiros acreditam que sua renda irá diminuir nos 

próximos seis meses, e 83% se preocupam com a possibilidade de perder o padrão 

de vida que possuem hoje. 

Essas informações chegam ao consumidor por diversos meios, mídias de 

massa comunicam todos os dias alguma informação relacionada a esse contexto, 

seja o aumento de tributos ou a queda em algum setor econômico. Indicadores 

econômicos também divulgam seus números mês a mês e mostram um cenário de 

oscilação no país. Essa estrutura implica no cotidiano do consumidor, gerando 

impactos positivos e negativos.  

_______________  
 
1 Dados de 09/09/2015 - Globo.com. Portal online de notícias do grupo Globo. Notícia divulgada no 

caderno de economia. Previsão para IPCA sobe para 9,99% neste ano e quase fura o teto em 
2016. http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2015/11/previsao-para-ipca-sobe-para-999-
neste-ano-e-quase-fura-teto-em-2016.html 
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Um estudo conduzido pela Confederação Nacional da Indústria aponta que 

57% dos brasileiros já afirmam ter mudado seus hábitos de consumo e que 21% 

pretendem mudá-los (CNI, 2015). 

Outro estudo sobre hábitos de consumo, realizado em agosto de 2015, 

divulgado pela empresa de pesquisas de mercado e ciência do consumidor, 

Dunhamby apontou que as categorias de produtos que demonstram ser mais 

impactadas, em que os consumidores deixaram de comprar ou substituíram suas 

marcas preferidas são produtos limpeza e utensílios para casa (38% passaram a 

comprar marcas mais baratas), iougurtes (10% deixaram de comprar), higiene e 

perfumaria (30% passaram a comprar marcas mais baratas). 

A substituição por marcas mais baratas é uma tendência em situações de 

corte de despesas. Assim, as empresas precisam encontrar maneiras para manter 

seus consumidores em um cenário instável. Estreitar o relacionamento com os 

consumidores pode ser uma estratégia para enfrentar esse período.  

A aproximação entre marcas e indivíduos é um tópico abordado ao longo dos 

anos. Consumidores passaram a estreitar seus relacionamentos com as marcas que 

se identificam. Belk (1988) diz que a visão estabelecida no relacionamento entre 

consumidor e marcas, mostra que um consumidor é capaz de relacionar-se com 

objetos inanimados, atribuindo a eles traços de personalidade.  

Esse relacionamento nasceu de estudos do amor entre indivíduos, o amor 

interpessoal. Sternberg (1986) inciou estudos para verificar os tipos de relações 

estabelecidas entre os indivíduos, chamado de Teoria Triangular do Amor. Alguns 

anos depois, Shimp e Madden (1988) adaptaram esta teoria para o contexto 

mercadológico e propuseram estudos para medir a relação pessoa-objeto.  

Desde então muitos autores passaram a estudar esses relacionamentos. Na 

década de 90, Fournier (1998) em seu estudo seminal defendeu a ideia de que 

marcas podem e servem como parceiras de relacionamento, e relacionamentos 

consumidor/marca podem ser válidos de acordo com as experiências vivenciadas. A 

autora ainda afirma que marcas servem como repositores de significados e são 

empregadas na substanciação, criação e reprodução de conceitos pessoais.  

Com o passar dos anos, outros autores aprofundaram seus estudos nos 

relacionamentos existentes entre marcas e consumidores (CARROL & AHUVIA, 

2006, KEH, PANG & PENG, 2007, ROY, ESHGHI & SARKAR, 2012, BATRA, 

AHUVIA & BAGOZZI, 2014) no qual nomearam tal relação de amor à marca. 
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Em períodos de instabilidade econômica os consumidores podem rever essa 

relação de amor com suas marcas amadas? 

Em um levantamento realizado pela Dunnhumby, no mês de agosto de 2015, 

18 categorias de produtos pesquisadas já apresentam pelo menos 38% de 

substituição por marcas mais baratas da mesma categoria. 

Com esse apanhado de informações se tem como objetivo geral do estudo 

investigar a relação entre o amor à marca e intenção de compra do consumidor em 

diferentes percepções de cenário econômico. Em momentos de instabilidade 

econômica os indivíduos tendem a rever suas escolhas e a modificar seu consumo 

(NIELSEN, 2015) 2.  

No âmbito do estudo, busca-se compreender se o vínculo emocional 

estabelecido com determinadas marcas pode ser abalado em períodos em que a 

economia está fragilizada. As empresas precisam de fortes argumentos para que o 

consumidor continue comprando o seu produto e o considere como um bom 

investimento (ZERO HORA, 2015)3. Os esforços realizados pelas empresas e suas 

marcas ajudam a sustentar as relações amorosas. Será que essas ações são 

consideradas pelo consumidor? 

O relacionamento desenvolvido com as marcas ao longo do tempo pode ser 

abalado em períodos que as pessoas precisam diminuir seus gastos? Esse fator 

depende de uma série de variáveis, como por exemplo, as categorias de produtos e 

o envolvimento que se tem com eles. 

Agregar explicação em relação as variáveis 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Muito se fala sobre os relacionamentos de indivíduos com marcas. Sabe-se 

que as marcas servem como repositores poderosos de significados e são 

_______________  
 
2 NIELSEN. Empresa especializada em pesquisas de Mercado. Notícia publicada em 04/05/2015. 

Economia desacelera e consumidor brasileiro muda seu comportamento de consumo. 
http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2015/Economia-desacelera-e-consumidor-brasileiro-muda-
seu-comportamento-de-consumo.html 
3 ZERO HORA. Noticia publicada no caderno Vida e Estilo do Jornal Online Zero Hora em 

03/10/2015, por Luisa Martins. Porque a gourmetização resiste à crise? 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2015/10/por-que-a-gourmetizacao-resiste-a-crise-
4862041.html  
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empregadas na substanciação, criação e reprodução de conceitos pessoais. Há 

evidências do papel ativo dos consumidores na construção da cultura atual através 

da relação com marcas (FOURNIER, 1998).  

O constructo de amor à marca é um tópico abordado recentemente na 

academia, e passou a ter maior relevância quando os resultados apresentados 

indicavam relações entre marcas e/ou objetos e indivíduos. A perspectiva de que se 

é possível observar o amor ao longo de uma relação que conecta duas entidades é 

apropriada pelo marketing na aplicação e mensuração do amor entre consumidores 

e marcas (SANTANA, 2009). 

O envolvimento do consumidor com um produto se dá por meio da 

intensidade da necessidade desse produto em sua vida. Consumidores identificam 

essas necessidades e as razões por existirem, pressupõem em entender o que leva 

os consumidores para determinados objetivos (SOLOMON, 2002).  

A intenção de compra é entendida como uma tendência pessoal de ações 

relacionadas com uma marca (BAGOZZI, et al 1979; OSTROM 1969). 

O amor à marca pode contribuir para a solidificação de um relacionamento 

estabelecido entre consumidor e marca, potencializando assim os indicadores de 

consumo. 

Indicadores de consumo são a base de uma companhia com resultados 

apontados para a receita. Em tempos de crise econômica organizações se atentam 

a muitas vertentes para tentar sobreviver a esses períodos sem deixar de manter 

suas relações saudáveis com seu maior patrimônio, os consumidores. 

De acordo com os temas brevemente tratados busca-se compreender o 

seguinte problema: Qual a relação entre o amor à marca e intenção de compra 

do consumidor, considerando o envolvimento que ele possui com o produto e 

o papel moderador das diferentes percepções de cenário econômico? Estudo 

realizado com as categorias de produto perfume e sabão em pó. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

O objetivo geral neste estudo analisar a relação entre o amor à marca e 

intenção de compra, considerando o envolvimento do consumidor com o produto e 

as diferentes percepções de cenário econômico. 
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1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Conceituar e mensurar diferentes percepções sobre o cenário 

econômico atual; 

b) Identificar a relação entre amor à marca e envolvimento com o produto; 

c) Identificar a relação entre envolvimento com o produto e a intenção de 

compra dos consumidores nas categorias elencadas ao longo do 

estudo; 

d) Analisar a relação de amor à marca e intenção de compra; 

e) Verificar o papel moderador da percepção do cenário econômico na 

relação de amor à marca e a intenção de compra do consumidor 

quando mediada pelo envolvimento que ele possui por um produto; 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo são abordados os conceitos que dão suporte para esta 

pesquisa. Primeiramente são abordadas questões sobre o conceito de amor à 

marca. Em seguida envolvimento com o consumidor, intenção de compra e 

percepção do cenário econômico.  

 

2.1 AMOR À MARCA  

Nesta seção é analisado o constructo de Amor à marca, a partir de uma 

revisão do amor interpessoal e das relações estabelecidas entre pessoa/pessoa e 

pessoa/objeto. 

2.1.1 O Amor 

Para Ferreira (2004 p.08) “amar é um acontecimento que não se esquece. 

Quando se é surpreendido pelo amor, o cotidiano se transforma e tudo que cerca a 

vida do amante adquire novos sentidos”.  

Desde a antiguidade o amor tem sido objeto de estudo dos mais diversos 

campos, contando com uma trajetória desde a mitologia, com passagens pela 

literatura, e finalmente se ancorando na ciência após um longo percurso de 

mudança de sentidos (NOBREGA et al, 2005). 

Para Mayor (2007) na Grécia antiga, o amor é definido no célebre Banquete 

de Platão como característico do desejo daquilo que falta, da necessidade de ligar-

se com o outro, formando um único todo. “É dai que se origina o amor que as 

criaturas sentem uma pelas outras; e esse amor tende a recompor a antiga 

natureza, procurando de dois fazer um só, e assim restaurar a antiga perfeição” 

(PLATÃO, 1985 p.191). 

Muitos mitos tentam explicar e dar sentido ao amor. Um dos mais conhecidos 

é o de Eros, sobre amor e atração sexual. Ele junta a divindade e a mortalidade, 

sabedoria e tolice, fundamentos do amor belo, unindo o humano e o divino. Já na 

idade média a Igreja Católica assume uma postura mais rígida. Uma tentativa de 

definir e controlar o amor, e mais especificamente a sexualidade (MAYOR, 2007). 
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O amor é considerado como sentimento mais profundo e mais significativo. 

Ocupa uma posição de destaque na arte e na literatuda de todas as épocas. Dentro 

da cultura ocidental, a ligação entre o amor e a união resulta na situação 

extraordinária da ligação entre o indivíduo e a estrutura da sociedade. (FANTINI, 

2009) 

Em seu sentido mais amplo, o amor pode ser considerado um sentimento que 

se manifesta na forma de “desejo do outro: o outro sendo um objeto, uma pessoa ou 

um deus; e o amor no sentido restrito e corrente: atração recíproca dos sexos” 

(MAISONNEUVE, 1966, apud NOBREGA et al 2005 p.78) 

Ferreira (2004) também afirma que o amor é um sentimento que inclina 

alguém a desejar o bem de outrem; dedicar-se ao outro inteiramente, podendo ser 

de laços de família, desejo sexual forte por outra pessoa; afeição, amizade ou 

simpatia.  

O amor é parte da ação social e ajuda a criar novas relações sociais. Nesta 

definição Goode (1959) destaca a clara influência entre o sentimento do amor e as 

estruturas sociais, pois determina a intensidade de uma atração, podendo aproximar 

ou afastar uma pessoa de um relacionamento. 

Segundo Torres (2000) o amor está ligado à estrutura social e extrapola a 

dicotomia entre ser ou não um amor romântico. 

O amor é uma construção social manifestada como uma experiência 

emocional não universal, em que é vista de diferentes formas em função das 

culturas locais. Dentro disso, os significados do amor dependem do momento 

histórico, da temporalidade e das especifidades culturais implícitas ao seu conceito 

(BEALL, STERNBERB, 1995) 

Para Fantini (2009 p.78), o indivíduo transforma o amor em objeto: 

Quando amamos, transformamos o objeto amado por meio de um ideal 
daquilo que desejamos. Isso torna o ser absoluto do objeto amado mais 
inalcançável, porque o transformamos quando o amamos. Assim, se algo 
tiver de ser possuído no amor, é o ser já transformado do objeto amado. 

Todos os indivíduos possuem uma história particular de amor, que pode ser 

individualmente construída a partir das experiências afetivas vividas. Esses eventos 

correspondem a idéia do que seja o amor, como ele deve surgir e se desenvolver, 

assim como o papel que cada um deve desempenhar nesta relação (STERNBERG, 

1996).  
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Segundo Calegari (2004 p.3): 

O amor é uma força natural que protege a vida e une os seres vivos. A 
união amorosa é o mais forte vínculo entre as pessoas. O vínculo amoroso 
leva à proteção da vida e à formação do casal, da família e dos grupos. 
Leva também à ligação com a humanidade, com os seres vivos, com a 
natureza, com o universo e num sentido mais amplo com Deus. 

O amor pode ser visto como um vínculo entre indivíduos, conectando o 

universo as pessoas, exerce uma força maior, explica a intensidade de uma 

emoção, de uma adoração, a vontade de compartilhar, de querer mais, querer estar 

junto, de firmar um compromisso. 

Aqui trata-se somente do amor de indivíduo para indivíduo, o amor 

interpessoal. Algumas variáveis podem influenciar no relacionamento entre 

indivíduos. Fatores sociais, econômicos, religiosos, familiares. Como cenário de 

estudo será a percepção de cenário econômico dos indivíduos cabe o recorte 

literário de como essa relação de amor entre pessoas é enfrentada nestes tipos de 

situação. 

E em tempos de instabilidade econômica será o amor afetado? A economia 

pode abalar esse relacionamento? Segundo Manieri (2013) casais europeus 

aprederam com a crise econômica a enfrentar as dificuldades e superar as 

adversidades. O autor ainda discorre sobre a força do amor em tempos de 

dificuldade, e a importância de recomeçar para um futuro melhor. 

Para Mata (2013) os tempos em que a crise está presente são verdadeitos 

testes ao amor desafiam limites, as suas dinâmicas e a sua força. Muito é analisado 

sai consistência e resistência. Ele supõe que a crise possa fundir um novo amor, 

mais genuíno e fraterno, criando oportunidades para que com a força desse 

sentimento possa destruir as dificuldades. 

2.1.2  Desenvolvimento do Constructo Amor à Marca 

As percepções sobre o amor são de grande importância para as organizações 

das várias culturas e sociedades, pois explicam o que é apropriado e desejável nas 

relações entre os indivíduos (BEALL; STERNBERG, 1995).  

O amor tornou-se um ingrediente chave em muitas estratégias de marketing, 

assim como mote e tema de muitas campanhas. O termo “brand love” ou em 
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tradução livre e como será tratado neste estudo, amor à marca é um tópico recente 

nos estudos de marketing.  

Nos próximos tópicos é possível compreender um pouco mais sobre o 

desenvolvimento deste constructo e a forma como ele foi inserido no contexto 

mercadológico ao longo dos anos. 

2.1.2.1 Teoria Triangular do Amor  

Os estudos para mensuração do amor se iniciaram na teoria de triangular do 

amor, desenvolvida por Sternberg (1986) no qual identificava três dimensões inter-

relacionadas com o amor interpessoal: intimidade, paixão e 

decisão/comprometimento. Para o autor, a intimidade se refere ao fato de felicidade, 

respeito, entendimento mútuo, proximidade e relacionamentos amoros. A paixão diz 

respeito à atração física e sexual e a decisão está relacionada à decisão de amar e 

o comprometinmento é o desejo de que essa relação se mantenha em longo prazo. 

A presença desses três componentes em graus iguais indica o amor pleno, 

sendo representado por um triângulo equilátero, em que o indivíduo consegue obter 

um relacionamento bem-sucedido, podendo evoluir ou modificar em longo prazo. 

Porém não é necessária a presença simultânea de todas as dimensões para obter 

resultados de relação. Quando as três dimensões não se fazem presentes, 

identificam-se outras oito formas de relação como podem ser observadas na tabela 

1. 

Tabela 1 - Tipos de Amor - Sternberg 1986 

Propriedades do Vértice do 
Triângulo Intimidade Paixão Decisão/Comprometimento 

Ausência de Amor Negativo Negativo Negativo 

Gostar Positivo Negativo Negativo 

Amor Apoixonado  Negativo Positivo Negativo 

Amor Vazio Negativo Negativo Positivo 

Amor Romântico Positivo Positivo Negativo 

Amor Companheiro Positivo Negativo Positivo 

Amor Ilusório Negativo Positivo Positivo 

Amor Consumado Positivo Positivo Positivo 

Fonte: Adaptado de Sternberg, 1986 

 

A tabela 1 aponta oito subconjuntos possíveis de combinação dos três 

componentes iniciais. Cada um desses subconjuntos difere no tipo de experiência de 

amor a que dá origem: 
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 Ausência de amor: refere-se simplesmente à ausência dos três 

componentes do amor.  São consideradas as relações e interações casuais. 

 Gostar: neste subconjunto apenas a intimidade é atingida, são 

considerados relacionamentos basicamente de amizade. 

 Amor apaixonado: o amor à primeira vista, apresenta somente a paixão, 

resultado da vivência de excitação passional na ausência da intimidade e 

componente decisão/compromisso de amor. É uma experência intensa, de 

atração, excitação e desejo extremo. 

 Amor vazio: esse tipo de amor emana da decisão que se ama, uma relação 

com alto grau de comprometimento, porém muito carente de intimidade e 

paixão. 

 Amor romântico: esse tipo de amor deriva de uma combinação de 

intimidade e paixão. Em essência, é um elemento adicional, a excitação 

trazida por atração física e seus concomitantes. 

 Amor companheiro: esse tipo de amor é resultado da combinação de 

intimidade e decisão/comprometimento, diz respeito a um relacionamento de 

longo prazo, caracterizado pela estabilidade e alto grau de intimidade 

emocional.  

 Amor ilusório: é a combinação de paixão com decisão/comprometimeto, 

são relacionamentos baseados na paixão, sem grande intimidade e 

cumplicidade, existe uma grande instabilidade em relação à sua continuidade. 

 Amor consumado: é o modelo de amor completo, ou pleno. Idealizado pela 

maioria das pessoas em um relacionamento romântico. 

 

O estudo de Sternberg foi desenvolvido na área de psicologia para medir o 

amor interpessoal, e posteriormente Shimp e Madden (1988) adaptaram esta teoria 

para o âmbito mercadológico e propuseram estudos para medir a relação pessoa-

objeto. A partir desta adaptação encontraram oito dimensões de relacionamento 

(não gostar, gostar, amor excessivo, funcionalismo, desejo desinibido, utilitarismo, 

desejo sucumbido e lealdade) a partir de três características (gostar, saudade e 

comprometimento). 

Com a adaptação do modelo ao contexto mercadológico, outros estudos 

surgiram, e pode-se aqui dizer que tomaram dois caminhos em sua evolução. Em 

sua primeira abordagem alguns autores discutem o amor entre consumidor e um 
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produto (Ball and Tasaki, 1995; Rozanski et al., 1999; Thomason et al., 2005; 

Wallendorf and Arnould, 1988). Em uma segunda forma de abordagem uma série de 

estudos examinou o amor de um consumidor por uma marca, ou a relacionamento 

com marcas (Aggarwal, 2004; FOURNIER, 1998; MONGA, 2002; SWAMINATHAN 

et al., 2007). Fournier (1998) constatou que marcas podem e servem como parceiras 

de relacionamento, e relacionamentos consumidor/marca são válidos de acordo com 

experiências vivenciadas. Há evidências do papel ativo dos consumidores na 

construção da cultura atual através da relação com marcas. 

Na sequência são apresentados alguns instrumentos que medem o 

constructo de amor à marca. 

2.1.2.2 Instrumentos de Mensuração do Amor à Marca 

Serão abordados três instrumento para mensuração de amor à marca neste 

estudo, abordando a característica de cada um e posteriormente um será escolhido, 

conforme é visto na tabela 2. 

Tabela 2 - Comparativo dos Instrumentos de Mensuração de Amor à Marca 

Autores Periódico Dimensões Principais Características 

Carrol e Ahuvia 
(2006) 

Marketing Letters 1 (10 itens) 
Desenvolvida no cenário de bens de 
consumo, baseada em entrevistas 

em profundidade e cinco pré-testes. 

Keh; Pang; Peng, 
2007 

Advertising and 
Consumer 
Psychology 
Conference 

3 (11 itens) 
Escala adptada do modelo de 

Sternberg (1986) e em entrevistas 
em produndidade. 

Batra, Ahuvia e 
Bagozzi (2014) 

Working paper. 
University of 

Michigan, Ann 
Arbor, MI 

6 (26 itens) 

Os autores propuseram uma revisão 
da escala que construíram em 2012, 
para que o instrumento fosse reduzir 
e atendesse a novas necessidades. 

Fonte: os autores, 2015 

 

Ahuvia (1993) foi pioneiro quando se trata de aprofundar os estudos sobre o 

amor à marca. Posteriormente, estudos mais recentes contribuíram com a literatura.  

Em 2006, Carroll e Ahuvia propruseram uma escala unidimensional, com 10 itens, 

incluindo análise de características como paixão por uma marca, fixação da marca, 

avaliação positiva frente à marca, emoções positivas em resposta à marca e 

declarações de amor à marca, aplicada no cenário de bens de consumo, baseada 

em entrevistas em profundidade e em cinco pré-testes. O instrumento aberto pode 

ser visualizado na tabela 3. 
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Tabela 3 - Escala de Amor à Marca - Carrol e Ahuvia (2006) 

 

Esta marca é maravilhosa 

Esta marca me faz sentir bem 

Esta marca é totalmente incrivel! 

Eu tenho sentimentos neutros por esta marca (-) 

Esta marca me faz feliz 

Eu amo esta marca! 

Eu não tenho nenhum sentimento em particular por esta marca (-) 

Esta marca me satisfaz 

Eu sou apaixonado por esta marca 

Eu sou muito ligado a esta marca 

(-) itens com codificação reversa 

Fonte: Fantini, 2014 

 

Esta escala foi utilizada em diversos estudos, porém a ausência de 

informações sobre sua criação coloca em cheque a sua credibilidade (CHURCHILL, 

1979). A escala é tipo Likert, em sua aplicação original, as cargas fatoriais foram 

superiores a 0,55, com Alpha de Cronbach 0,91 e variância explicada de 57%. De 

qualquer maneira ela é muito utilizada por ser curta e de fácil aplicação e por não 

exigir muito esforço na compreensão do que é solicitado por parte dos 

respondentes. 

Outro instrumento para medir o constructo de amor à marca é de Keh, Pang e 

Peng (2007) que desenvolveram uma escala tridimensional com 11 itens. O 

instrumento foi estruturado na teoria triangular do amor de Sternberg (1986), sobre o 

amor interpessoal e é chamada de BLS (Brand Love Scale – Escala do Amor à 

Marca) e pode ser visto na tabela 4. 

Tabela 4 - Modelo BLS Keh, Pang e Peng (2007) 

Intimidade 

Eu recebi ajuda emocional desta marca 

Meu relacionamento com a marca é íntimo 

Há algo especial sobre o meu relacionamento com esta marca 

Paixão 

Eu prefiro possuir esta marca do que qualquer outra marca 

Eu não posso imaginar outra marca do mesmo produto me fazendo 
tão feliz quanto esta marca 

Eu me pego pensando nesta marca frequentemente durante o dia 

Eu tenho o impulso de compra-lá assim que vejo a marca 

Comprometimento 

Eu continuarei a comprar esta marca quando eu precisar deste 
produto 

Eu estou com vontade de recomendar esta marca para os meus 
amigos 

Eu sinto que eu realmente posso confiar nesta marca 

Esta marca é minha primeira escolha quando eu compro este produto 

Fonte: Santana, 2009 
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Neste instrumento os autores realizaram primeiramente um estudo qualitativo, 

no qual analisaram o relacionamento com a marca dos consumidores, e ao analisar 

o conteúdo identificaram a presença dos três componentes sugeridos no estudo de 

Sternberg (1986). Posteriormente realizaram ainda cinco estudos para a construção 

e purificação da escala final, que de 36 itens foi reduzida para 11 itens em sua 

versão final. Esta escala dedicou uma atenção especial ao tema do amor à marca, 

trazendo uma proposta diferente dos demais estudos.  

Os carregamentos da escala também se mostram adequados, com Alpha de 

Cronbach de 0,947 para a escala, assim para cada uma de suas dimensões: 

intimidade – 0,727; paixão – 0,884; comprometimento – 0,974.  

Outro estudo importante para mensuração do amor à marca é o instrumento 

proposto por Batra, Ahuvia e Bagozzi (2012), que oferece novos entendimentos para 

o constructo de amor à marca, propondo um protótipo de entendimento. Os autores 

utilizaram a ground theory, metodologia qualitativa, utilizada para uma evolução do 

conhecimento a ser estudado e posteriormente estabelecer um modelo concetual 

para o fenômeno.  

Recentemente no ano de 2014, Batra, Ahuvia e Bagozzi (working paper), 

iniciaram um estudo para revisão do instrumento, no qual puderam verificar que a 

escala era muito extensa para aplicação em diversos contextos. Em um novo estudo 

eles avaliaram a possibilidade de reduzir os itens da escala e facilitar sua aplicação.  

A escala original de 56 itens foi reformulada e disponibilizada em três novos 

modelos, sendo eles: escala de multifator para amor à marca com 26 itens, escala 

de fator único de amor à marca com 13 itens e uma escala com 6 itens, conforme 

pode ser visto na tabela 5, não foram encontradas informações consistentes sobre 

valores de confiabilidade e consistência do estudo. 
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Tabela 5 - Escala de Amor à Marca Batra, Ahuvia e Bagozzi (2014) – working paper 

Constructo Itens* 

Integração de auto-

marca 

Auto-identidade atual 
1. Diz algo verdadeiro e profundo sobre quem você 

é como pessoa 26, 13, 6.  

2. Parte importante de como você vê a si mesmo26 

Auto-identidade 

pretendida 

1. Faz você se ver como a forma que gostaria de 
ser visto26, 13. 

2. Faz você se sentir como a forma que gostaria de 
ser sentir26, 

Siginificado de vida e 

recompensas 

intrínsecas 

1. Faz algo que torna sua vida mais 
significativa26,13 

2. Contribui com algo para fazer sua vida valer a 
pena26 

Atitude de força: 

pensamentos freqentes 

1. Me pego pensando sobre isso frequentemente 26, 

13 

2. Acho que ele continua aparecendo na minha 
mente26 

Comportamentos 

impulsionados pela 

paixão 

Disposição para investir 

recursos 

1. Estou disposto a gastar muito dinheiro 
melhorando ou arrumando o produto após a 
compra26, 13 

2. Estou disposto a gastar muito tempo 
melhorando ou arrumando após a compra26 

Desejo apaixonado 

pelo uso 

1. Me sinto desejando isso26, 13, 6 

2. Sente saudades de utilizá-lo26 

Coisas feitas no 

passado (envolvimento) 

1. Intereagiu muito com isso no passado ou com a 
empresa que faz isso26, 13 

2. Esteve envolvido com isso no passado26 

Conexão Emocional 

Positiva 

Ajuste intuitivo 1. Sensação de ajuste natural26,13 

2. Se adapta perfeitamente26 

Apego emocional 1. Emocioalmente conectado26, 13, 6 

2. Sente uma ligação26 

Emoção positiva 

1. Divertido26, 13 

2. Excitante26 

3.  (Se “diversão” e “emoção” Se “diversão” e 
“emoção” não forem altamente relevantes para a 
marca em questão, recomenda-se a escolha de 
termos de emoção mais relevante 

Relacionamento de Longo Tempo 1. Usaria por um longo tempo26, 13, 6 

2. Fará parte da minha vida por muito tempo26 

Antecipando a Angústia da Separação 

Suponha que a marca não fosse mais existir, até que 
ponto você se sentiria... 

1. Ansiedade13,6 

2. Apreensão26 

Validade de atitude 

Por favor, expresse seus sentimentos e avaliações 
globais sobre (marca) 

1. Positivo/Negativo26, 13, 6 

2. Favorável/Desfavoravel26 

Fonte: Ahuvia, Bagozzi, Batra, 2014 

26 Itens pertencentes à escala de Multiplo Fator 

13 Itens pertencentes à escala de Único Fator 

6 Itens pertencentes a escala curta 

*Tradução realizada pelos autores do trabalho e não recomenda-se a utilização em outros estudos, 
visto que isso requer um procedimento de tradução reversa para assegurar a boa aplicabilidade do 
instrumento. 
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Os três instrumentos elencados no trabalho apresentam diferenças entre si, 

mesmo tendo como objetivo final a mensuração do amor à marca. 

A escala proposta por Aaron e Ahuvia (2006) observada na tabela 3 é 

unidimensional e não foram localizados históricos sobre a sua construção. Por ser 

menor que as outras, considera-se um instrumento mais fácil de aplicar e analisar, 

sua confiabilidade demonstra um resultado adequado, com Alpha de Cronbach de 

0,91. Os itens expressam sentimentos positivos e imperativos frente à marca. 

O modelo de Keh, Pang e Peng (2007) possui seu marco teórico na teoria 

triangular do amor proposto por Sternberg (1986), mas com aplicação e análise 

voltada a marcas e objetos. O instrumento fornece três dimensões: intimidade, 

paixão e comprometimento. Isso amplia a possibilidade de entendimento das 

relações de amor à marca. O instrumento foi construído de acordo com os oito 

passos para desenvolvimento de uma escala de Churchill (1979). Os fatores 

demonstram consistência interna e confiabilidade, pois o Alpha de Cronbach é 0,94. 

O instrumento que foi utilizado na investigação do amor à marca deste 

estudo, é o Modelo BLS de Keh, Pang e Peng (2007). A escolha foi realizada com 

base nos resultados adequados demonstrados pelo instrumento e pela proximidade 

com a relação de pessoa/pessoa, a qual serve de inspiração para a relação 

pessoa/objeto. 

 A escala também representa os objetivos propostos para estudo neste 

trabalho. O instrumento ainda representa indicadores do amor, sem englobar outras 

questões como, por exemplo, lealdade, diferentemente dos outros instrumentos, isso 

pode ser visto nos itens que avaliam o constructo, os itens comentam sobre a 

confiança e na proximidade com a marca. 

 

2.1.3 Envolvimento do Consumidor com Produtos 

Os consumidores buscam produtos e serviços, pois partem do pressuposto de 

que precisam suprir suas necessidades e desejos. A identificação das necessidades 

e as razões por existirem, pressupõem em entender o que leva os consumidores 

para determinados objetivos. A motivação ocorre quando uma necessidade chama a 

atenção do consumidor e ele passa a querer satisfazê-la, impulsionado por uma 

situação de tensão para reduzir ou extinguir as necessidades (SOLOMON, 2002). 
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Encontra-se na literatura uma multiciplicidade de aplicações do envolvimento, 

isso ocorre devido às diversas definições e mediações do termo (ZAICHKOWSKY, 

1985).  

Zaichkowsky (1985) define o termo de envolvimento como uma extensão ou 

ainda como vontades, necessidades e desejos inerentes ao indivíduo e que lhe trará 

satisfação. Quando o indivíduo direciona um grau de relevância pessoal para 

determinado produto ou serviço acaba determinando também o envolvimento que 

desenvolverá com ele (ENGEL et al, 2000). 

Zaichkowsky (1985) elaborou um instrumento para mensurar o envolvimento 

que o indivíduo pode desenvolver com determinado produto ou serviço, baseado nos 

termos de definição do constructo, confiabilidade, validade e sensibilidade. O 

desenvolvimento foi realizado com foco em produtos, porém destaca-se a 

possibilidade de aplicação em propaganda ou decisões de compra (POPADIUK, 

1993). O instrumento é composto por 20 itens, que juntos apresentam duas 

dimensões – afetiva e cognitiva. Mesmo com duas dimensões as respostas geram 

um único escore correspondente ao nível de envolvimento do consumidor 

(DUSENBERG, ALMEIDA, 2010).  

Ao longo dos anos outros autores utilizaram o instrumento para pesquisas e o 

consideravam muito extenso. Sendo assim McQuarrie e Munson (1987) testaram a 

escala e a purificaram de 20 para 14 itens. Em um estudo posterior McQuarrie e 

Munson (1992) validaram o instrumento com redução de itens e constataram que ela 

é confiável e capaz de prever comportamentos associados ao envolvimento com o 

produto.  

Zaichkowsky (1994) revisou seu instrumento original de 20 itens e o reduziu 

para 10 itens, em contrapartida às criticas realizadas por outros autores ao 

instrumento, melhorando sua aplicabilidade sem interferir na confiabilidade. 

Dusenberg e Almeida (2010) realizaram um estudo empírico no contexto 

brasileiro aplicando a Escala de Envolvimento Pessoal – PII atualizada com 10 itens, 

e concluíram que o instrumento apresenta confiabilidade. 
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Tabela 6 - Escala de Envolvimento Pessoal - PII - Zaichkowsky (1994) 

Entediante 1 2 3 4 5 6 7 Interessante 

Não entusiasmante 1 2 3 4 5 6 7 Entusiasmante 

Não atraente 1 2 3 4 5 6 7 Atraente 

Não fascinante 1 2 3 4 5 6 7 Fascinante 

Não envolvente 1 2 3 4 5 6 7 Envolvente 

Sem importância 1 2 3 4 5 6 7 Importante 

Irrelevante 1 2 3 4 5 6 7 Relevante 

Não significa nada 1 2 3 4 5 6 7 Significa muito 

Sem valor 1 2 3 4 5 6 7 Valioso 

Desnecessário 1 2 3 4 5 6 7 Necessário 

Fonte: DUSENBERG, ALMEIDA, 2010 

O envolvimento está relacionado à percepção dos consumidores sobre a 

importância e a relevância que tem para ele. O envolvimento com o produto está 

ligado a aspectos cognitivos e afetivos. O aspecto cognitivo inclui conhecimento e 

consequências decorrentes do uso do produto. Inclui também o afeto, como 

avaliações do produto. Apresentando níveis diferentes, alto ou baixo. Para essa 

classificação, é utilizada a matriz Foote, Cone & Belding (FCB), desenvolvida por 

uma agência de propaganda (PETER, OLSON, 2010).  

A matriz FCB é baseada em duas características que influenciam na escolha 

no processo de compra. Ela é composta por quatro quadrantes combinando alto e 

baixo envolvimento na decisão de compra, com decisões emocionais e racionais. 

(GARCIA et al, 2007). Ela pode ser vista no quadro 1.  

 

Quadro 1 - Matriz Foote, Cone & Belding 

Fonte: Adaptado de ARENS et al 2013 

 

Arens et al (2013) cita que as pessoas podem ter um envolvimento ao mesmo 

tempo cognitivo e afetivo. Sendo demonstrada na matriz de Kim-Lord que também 

 Pensamento Sentimento 

Alto 

envolvimento 

1. Informativo (racional) 
Carro, casa, móveis, novos produtos. 

2. Afetivo (emotivo) 
Joias, cosméticos, roupas da 

moda, motocicletas 

Baixo 

envolvimento 

3. Formação de hábitos (executante) 
Comida, produtos domésticos 

4. Autossatisfação (reagente) 
Cigarros, bebida destilada, doce 
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mostra o envolvimento do consumidor nas decisões de compra sobre diferentes 

produtos, demonstrado no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Matriz Kim-Lord 
  Envolvimento afetivo (sentimento) 

  Baixo Alto 

E
n
v
o
lv

im
e

n
to

 c
o

g
n

it
iv

o
 

(p
e
n
s
a
m

e
n
to

) A
lt
o

 

Faculdade • 

• Filmadora 
• 

Óleo de motor 

•Carro 

                      •Xampu 

     • 
Loção para pele 

B
a
ix

o
 

• 
Sabão para  
lavar roupas 

       • 
Toalhas de papel 

      Cartões • 
         Comemorativos 

• Pizza 
 

                         • Pão 

Fonte: Adaptado de ARENS et al 2013 

 

O papel do envolvimento do consumidor com o produto no estudo é agir como 

uma variável mediadora para o amor à marca e a intenção de compra. Levando em 

consideração as diferenças de comportamento e hábitos, de acordo com as 

categorias escolhidas no qual se espera ter dados de produtos de alto e baixo 

envolvimento. 

Consumidores que possuem um alto envolvimento com determinado produto 

tendem a pesquisar mais sobre ele, possuem um processo de compra mais longo, 

onde analisam mais informações sobre o que vão adquirir, comparando e levando 

em conta a opinião de terceiros e possuem uma grande tendência a lealdade à 

marca (POPADIUK, 1993). 

Produtos com baixo envolvimento não exigem uma grande análise do 

consumidor no processo de compra, pois ele possui o hábito de consumir aquele 

produto com frequência e geralmente não se prende a fidelidade da marca 

(POPADIUK, 1993). 

2.2 INTENÇÃO DE COMPRA 

Para o entendimento dos fatores decisórios que antecedem e sucedem as 

ações que envolvem obter, consumir e disponibilizar produtos e serviços deve-se 
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recorrer aos estudos de comportamento do consumidor, que investigam essas 

atividades (VIEIRA, 2002). 

Segundo Kotler e Keller (2006), é fundamental conhecer o comportamento de 

compra, desde que a finalidade do marketing esteja direcionada em atender e 

satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores. 

Para Solomon (2002), deve-se compreender que o indivíduo, como 

consumidor sofre influências psicológicas, pessoais, sociais e culturais. Esses 

fatores têm influência no planejamento e ação de compra. Segundo Richers (1984), 

o comportamento do consumidor é caracterizado pelas atividades mentais e 

emocionais realizadas na escolha, compra e uso de produtos/serviços que 

satisfazem necessidades e desejos (apud MEDEIROS E CRUZ, 2006). 

Intenções de compra são tendências pessoais de ações relacionadas com a 

marca (BAGOZZI, et al 1979;. OSTROM 1969). As intenções são distintas das 

atitudes. Considerando que as atitudes são avaliações simples, as intenções 

representam "a motivação da pessoa, no sentido do seu plano consciente para 

exercer o esforço para realizar um comportamento" (EAGLY E CHAIKEN, 1993 

p.01). Assim, uma definição concisa de intenções de compra pode ser da seguinte 

forma: “Intenções de compra são de plano consciente do indivíduo para fazer um 

esforço para comprar uma marca” (SPEARS E SINGH, 2004, p 55). 

Para Ajzen e Fishbein (2005), a compra ocorre quando é racionalmente 

planejada, sendo ela influenciada pela cultura, aspectos pessoais, fatores 

situacionais, ambientes físico e social, exposição da informação, valores e 

preconceitos (apud SAMPAIO E GOSLING, 2014).  

 

2.2.1 Instrumentos de mensuração de intenção de compra 

O instrumento mais utilizado no contexto de pesquisas de marketing é a 

escala de intenção comportamental. Muitos pesquisadores de mercado utilizam esse 

método para mensurar a intenção de compra. Ela tem como objetivo avaliar a 

probabilidade de como as pessoas se comportarão de alguma maneira em relação a 

um produto ou serviço. Essas escalas são de fácil construção, os consumidores 

avaliam subjetivamente a probabilidade de adquirir produtos ou serviços ou de agir 

de maneiras específicas (HAIR et al 2004). 
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Tabela 7 - Escala de Intenção de Compras para vestuário casual – Hair at al 2004 

Ao comprar vestuário para si ou para terceiros, qual a sua probabilidade de comprar nos 
seguintes tipos de lojas de varejo? (Marque apenas uma resposta para cada tipo de loja). 

Certamente compraria (90-100% de chance) 

Provavelmente compraria (50-89% de chance) 

Provavelmente não compraria (10-49% de chance) 

Certamente não compraria (menos de 10% de chance) 

Fonte: HAIR et al, 2004 

 

A escala proposta por Bruner e Hensel (1998) é composta por 5 itens, ela é 

muito utilizada para avaliar a intenção de compra/recompra. Usanda para medir 

quesões sobre a probabilidade de que o consumidor venha engajar na intenção do 

comportamento. 

Tabela 8 - Escala de Intenção de Compra e Recompra - Bruner e Hensel (1998) 

Improvável 1 2 3 4 5 6 7 Provável 

Inexistente 1 2 3 4 5 6 7 Existente 

Não Plausível 1 2 3 4 5 6 7 Plausível 

Impossível 1 2 3 4 5 6 7 Possível 

Incerta 1 2 3 4 5 6 7 Certa 

Fonte: Ladeira et al, 2014  

 

A escala de Hardesty, Carlson e Bearden (2002), aplicada no conxteto 

brasleiro por Ladeira et al (2014), contém sete itens e tem o propósito de medir a 

probabilidade que o consumidor tem de comprar um produto que ele já conhece. 

Dodds, Monroe e Grewal (1991) foram os pioneiros e a escala possuia cinco 

itens. Eles afirmaram que os itens para esta e outras duas escalas foram 

"desenvolvido a partir de pesquisas anteriores", embora a fonte dos itens e da 

extensão do empréstimo não foram especificados (BRURNER II, 2009). No estudo 

de Hardesty, Carlson e Bearden (2002), a escala apresentou um Alpha de Cronbach 

de 0,92 e a Variância Explicada de 0,80. 
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Tabela 9 - Escala de Probabilidade de Recompra - Hardesty, Carlson e Bearden (2002) 

A probabilidade de adquirir esse produto é ... 

Se eu fosse comprar esse produto, eu consideraria comprar pelo preço mostrado. 

Pelo preço apresentado, eu consideraria a compra desse produto.  

A probabilidade de que eu consideraria a compra desse produto é... 

Minha vontade de comprar esse produto é ... 

Se eu fosse comprar um _________, a probabilidade de eu comprar esse modelo é... 

Eu gostaria de comprar este________ 

Fonte: Bruner, 2009 
*Tradução realizada pelos autores do trabalho e não recomenda-se a utilização em outros 
estudos, visto que isso requer um procedimento de tradução reversa para assegurar a boa 
aplicabilidade do instrumento. 

 

Os instrumentos apresentados demonstram ser de fácil aplicação e abordam 

maneiras diferentes de medir a inteção de compra. Cada um possui sua 

particularidade e maneira de mensuração, o que pode trazer resultados diferentes e 

consequentemente informações mais ricas.  

Para escalas que medem e verificam as atitudes e os comportamentos das 

pessoas, não existe uma abordagem melhor ou totalmente segura. As intenções são 

melhores que as atitudes para prever comportamentos, mas o melhor indicador de 

comportamento futuro é o comportamento passado (HAIR et al 2004). 

A mensuração da intenção de compra neste estudo foi medida por meio de 

dois intrumentos, visto que a contribuição dos resultados de um podem ser 

complemtentares ao outro. O instrumento de intenção de compra de HAIR et al 

(2004) é de característica nominal, e avalia a probabilidade do indivíduo em adquirir 

determinado produto. Já a escala de intenção de compra e recompra de Bruner e 

Hensel (1998), é uma escala de diferencial semântico e mede os opostos das 

situações propostas. 

 

2.3 TEMPOS DE CRISE? 

Muitos indicadores econômicos como IPCA, PIB, Inflação, Índice de confiança 

do consumidor, entre outros, divulgados nos últimos meses trazem informações que 

sugerem um período de instabilidade no cenário econômico brasileiro. De acordo 

com um relatório divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em agosto de 

2015, o país entrou em recessão técnica no segundo trimestre de 2014. Essa 

conclusão é vista ao analisar-se um período em que o país apresentou somente 
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períodos de expansão econômica desde 2009 e derrepente passou a apresentar um 

pico em seu ciclo de negócios no primeiro trimestre de 2014 (Globo.com)4. 

O fenômeno de recessão técnica ocorre quando por duas vezes seguidas a 

soma trimestral da produção de riquezas de um país é menor que a obtida 

anteriormente em períodos seguidos de queda no PIB (Produto Interno Bruto), ou 

seja, não apresenta crescimento na sua economia. Essa classificação é utilizada 

para medir o desempenho da economia, visto que não somente os resultados 

negativos seguidos apresentados constituem esse cenário, mas também um 

conjunto de fatores negativos, como desemprego, queda na produção, falência de 

empresas, inflação e muitos outros. 

Segundo os dados divulgados no segundo trimestre de 2015 pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o PIB recuou 1,9% em relação ao 

primeiro trimestre do mesmo ano, nenhum segmento produtivo escapou da retração 

no último trimestre, a agropecuária (-2,7%), indústria (-4,3%) e serviços (-0,7%) 

foram os mais afetados, com índices negativos, os dados são representados no 

gráfico1. 

Gráfico 1 - Variação do PIB Brasileiro 

 

Fonte: ADVFN adpatado pelos autores 

 

Outro indicador significativo para economia é o ICC, Instrumento que mede a 

Confiança do Consumidor, de acordo com a situação econômica pessoal e do país 

em médio e longo prazo, e como isso impacta diretamente em seu comportamento 

_______________  
 
4 Globo.com. Portal online de notícias do grupo Globo. Notícia divulgada no caderno de economia, 

em 04/08/12015. Brasil entrou em recessão a partir do 2º trimestre de 2014. 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/08/brasil-entrou-em-recessao-partir-do-2-trimestre-de-
2014-diz-fgv.html  
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atual de consumo, o ICC é medido pela FGV. Em dados divulgados no mês de 

agosto, o grau de otimismo do consumidor na economia para os próximos meses 

caiu 4,2% em relação ao mês anterior. Ao todo 42,7% das famílias brasileiras 

preveem uma piora do cenário, retraindo assim seu ímpeto para compras, 

diminuindo as possibilidades de melhora do cenário atual.  

Ainda sobre indicadores da economia brasileira, pode-se falar brevemente 

sobre a taxa de inflação, ou seja, o aumento dos preços de um conjunto de bens e 

serviços com uma frequência mensal. Há vários índices que mensuram a inflação, 

isto porque a alta nos preços não atinge todos os indivíduos da mesma forma. Assim 

os indicadores mesclam nos cálculos, diferentes faixas de renda, regiões, itens e até 

períodos diferentes. Essas diferenciações tornam a mesuração mais segura. A 

forma de mensuração mais comum é por meio da aferição dos preços do varejo, a 

variação dos preços neste segmento origina o Índice de Preços ao Consumidor, o 

IPC. Já o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), considerado o 

instrumento oficial para medir a inflação, é medido pelo IBGE entre os dias 1 e 30 de 

cada mês, considerando gastos com alimentação e bebidas, produtos para 

residência, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e 

cuidados pessoais. Este indicador abrange famílias com renda entre 1 e 40 salários 

mínimos. Outro grande instrumento balizador da inflação é o IGP-M, ou Índice Geral 

de Preços do Mercado, medido pela FGV, é muito utilizado na correção de aluguéis, 

tarifas públicas, abrangendo todas as faixas de renda. Estes são os intrumentos 

principais, ainda encontram-se uma série de outros índices que contribuem para o 

acompanhamento deste balizador. 

Com índices trazendo resultados em baixa nos últimos meses, os 

consumidores buscam alternativas para o consumo, de bens duráveis a bens não 

duráveis. A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços (CNC) divulgou 

no mês de setembro de 2015 que o resultado das receitas do setor de varejo ao 

longo do ano registrou o pior resultado desde 2004, somando uma queda de 6,4%, 

segundo notícia divulgada pelo Portal Globo.com5.  

_______________  
 
5 Globo.com. Portal online de notícias do grupo Globo. Notícia divulgada no caderno de economia, 

em 08/09/12015. Veículos, móveis e eletrodomésticos lideram queda nas vendas do varejo. 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/veiculos-moveis-e-eletrodomesticos-lideram-queda-
nas-vendas-do-varejo.html  

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/veiculos-moveis-e-eletrodomesticos-lideram-queda-nas-vendas-do-varejo.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/veiculos-moveis-e-eletrodomesticos-lideram-queda-nas-vendas-do-varejo.html
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O IBGE também aponta números que representam esta queda, no relatório 

sobre o comércio varejista, divulgado em junho de 2015, o volume de vendas no 

varejo registrou queda de -2,2%, comparado ao mesmo semestre do ano anterior.  

O IBGE categoriza o comércio varejista para fazer uma análise setorial, sua 

divisão pode ser vista na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Classificação Setorial Comércio Varejista – IBGE 

Descrição da atividade 

Combustíveis e lubrificantes 

Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 

Tecidos, vestuário e calçados 

Móveis e eletrodomésticos 

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 

Equipamentos e materiais para escritório, Informática e de comunicação 

Livros, jornais, revistas e papelaria 

Outros artigos de uso pessoal e doméstico 

Veículos e motocicletas, partes e peças;  

Material de construção 

Fonte: os autores adaptado IBGE, 2015 

 

A última análise setorial divulgada no final do prmeiro semestre de 2015, 

aponta resultados de negativação de desempenho de alguns setores no resultado 

global para o comércio varejista. O grupamento de móveis e eletrodomésticos teve 

um recuo de -3,3% no segundo semestre de 2014 para -11,3% no primeiro semestre 

de 2015 e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo foi 

de -0,7% para -1,8%. 

No comparativo divulgado pelo IBGE, o varejo apresenta queda mês a mês. 

Em abril de 2015, atingiu o quarto mês com indicadores negativos. O IBGE aponta 

que a última vez que índices negativos foram alcançados foi em 2003. O 

comparativo mês a mês pode ser visto no gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Percentual de Comparação de Vendas no Varejo 

 

Fonte: autores adaptado de IBGE, 2015 

 

Esses resultados se devem tanto pela redução e encarecimento da oferta de 

crédito, quanto pela redução de salários, ao longo do ano de 2015. 

Além do varejo, a indústria nacional também apresentou queda pelo terceiro mês 

consecutivo, apresentando em agosto um recuo de 1,2% quando comparado com o 

mês anterior. Na série com ajuste sazonal, em comparação com o ano de 2014 as 

atividades tiveram queda de produção de 9%, como pode ser visto no gráfico 3.  

 

Gráfico 3 - Comparação Anual Produção Industrial Brasileira 

 

Fonte: autores adaptado de IBGE, 2015 
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Essa queda é resultado negativo pela décima oitava vez consecutiva para 

esse tipo de comparação. Bens de capital e bens duráveis são as duas categorias 

econômicas que mostram as quedas mais acentuadas. Um fator que contribuiu 

muito para esses resultados é a alta do dólar, com a valorização da moeda o 

impacto é sentido em virtude da compra de matéria prima e da queda nas 

exportações. 

O setor de serviços registrou alta de 2,1% no mês de junho de 2015, 

comparado ao mesmo mês do ano de 2014. Porém essa é a menor taxa para junho 

desde 2012, segundo IBGE: “O setor de serviços vem acompanhando todo esse 

processo de desaquecimento que estamos verificando na economia” de acordo com 

contribuições de Roberto Saldanha, técnico da Coordenação de Serviços e 

Comércio do IBGE, em entrevista ao Globo.com. 

No gráfico 4 é possível ver dados do segmento que mais cresceu, o de 

serviços profissionais, administrativos e complementares em 3,5%, sendo seguido 

pelos transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio com 2,8%, serviços 

prestados às famílias de 2,5% e serviços de informação e comunicação com 0,8% 

(Globo.com). 

 

Gráfico 4 - Variação de Serviços 

 

Fonte: autores adaptado de IBGE, 2015 

 

O comportamento de compra dos consumidores também foi afetado pela 

instabilidade econômica enfretada pelo país. A Dunnhumby, uma multinacional 

especializada no ramo de pesquisas e ciência do consumidor, entrevistou mais de 
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700 brasileiros e analisou o consumo em seis categorias diferentes, as informações 

foram divulgadas pela revista Exame6, no mês de setembro. Para 30% dos 

entrevistados doces e salgadinhos foram os primeiros itens supérfluos cortados da 

cartela de produtos do supermercado. Em seguida, o corte abrangeu sobremesas e 

congelados. 

Outro estudo da mesma empresa mostrou que os consumidores já passam a 

escolher embalagens menores ou ainda passaram a substituir o produto por uma 

marca de menor preço e qualidade para não deixar de consumir esss produtos 

considerados supérfluos.  

Por enquanto, o setor que aponta maiores números de fidelidade é o 

segmento de cervejas, que apresentou um crescimento expressivo nos últimos anos, 

81% dos entrevistados dizem que preferem reduzir o consumo sem mudar de marca 

ao invés de mudar para rótulos de marcas diferentes ou de menor valor. Porém o 

hábito de consumo do produto mudou 56% dos entrevistados diminuíram o consumo 

em bares e restaurantes e 40% passaram a consumir o produto em casa. 

É visto que alguns segmentos são mais prejudicados em momentos de 

oscilação da economia enquanto outros são beneficiados, por exemplo, o setor de 

cosméticos, apresentou índices positivos no último semestre, e representa mais de 

1,8% do PIB nacional. O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de cométicos 

e produtos ligados à beleza. 

No primeiro semestre de 2015, o Brasil registrou um aumento de 10% de 

vendas no segmento de cosméticos, setor que engloba farmacêuticos e perfumaria, 

de acordo com informações divulgadas pelo IBGE. O crescimento é visto com o 

aumento das vendas de produtos de baixo valor, como por exemplo, batom e 

esmaltes. 

Mas existe um ponto de atenção. Mesmo sendo um setor que apresenta 

crescimento em tempos de instabilidade econômica, o segmento não resistiu e teve 

queda de vendas de 2,5% nas vendas de janeiro a abril desse ano, segundo a 

ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos). Foi a primeira vez em 23 anos que o setor apresentou índices de 

queda. Esse resultado negativo se espalhou pelas empresas do setor que foram 

_______________  
 
6Revista Exame, notícia online, divulgada em 21/09/2015, no caderno de economia, pelo autor 

CALEIRO, J. P. Crise leva consumo a extremos de valor, diz estudo. 
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/crise-leva-consumo-a-extremos-de-valor-diz-estudo  

http://exame.abril.com.br/economia/noticias/crise-leva-consumo-a-extremos-de-valor-diz-estudo
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diretamente afetadas, a Avon, por exemplo, já divulgou que suas vendas caíram 6% 

no segundo trimestre de 2015, e a Natura apresentou resultado de queda ainda 

maior em seu volume vendido, chegando a 15% de baixa. 

Em maio de 2015, o setor de cosméticos teve de se adaptar a algumas 

alterações tributárias realizadas pelo governo, o que gerou um aumento de 12% nos 

preços de diversos itens da categoria, valor que foi repassado ao consumidor final.  

Mesmo com a pequena elevação nos preços o consumidor continua 

mantendo o nível de consumo e o mercado aquecido. Em um levantamento 

realizado pela Dunnhumby7, no mês de agosto de 2015, apenas 1% dos 

entrevistados abriu mão de realizar compras de produtos deste segmento e 44% 

manteve seu padrão de consumo, conforme pode ser visto no gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Hábitos de Consumo 
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_______________  
 
7 Revista Veja. Notícia online divulgada no dia 13/09/2015 no caderno de economia por Eduardo 

Gonçalves. Na crise, brasileiro compra menos salgadinho e mais cesta básica. 
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/na-crise-brasileiro-compra-menos-salgadinho-e-mais-cesta-
basica/ 
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Países que já enfrentaram períodos de recessão, ou ainda de instabilidade 

econômica como os Estados Unidos, confirmam essas informações, Allison & 

Martinez (2010), em matéria publicada no The Seattle Times. 

Os economistas vêm estabelecendo que o consumo durante recessões 

econômicas esteja associado ao aumento de despesas com dois tipos de produtos: 

bens inferiores tradicionais, o que se deve a substituição de produtos em virtude de 

restrições orçamentais e produtos que são considerados impulsores para 

autoestima, ou seja, produtos que podem servir de compensação ou de ânimo para 

enfrentar o momento (HILL et al, 2012), isso é um fator psicológico, pois em época 

de dificuldade os indivíduos tendem a cuidar mais de si mesmos com maior 

frequência, para compensar as frustações e para ajudar na elevação da autoestima.  

Um dos itens que chamou a atenção foi o fenômeno do batom, termo 

sugerido em 2001, por Leonard Lauder, executivo da empresa de cosméticos Estée 

Lauder, o qual dizia que as pessoas tendem a aumentar o consumo de bens de 

baixo valor se satisfazendo de pequenos prazeres. 

Em 2012, Hill et al (2012) publicaram no Journal of Personality and Social 

Psychology um estudo onde analisaram o aumento dos gastos de mulheres com 

artigos de beleza em períodos de recessão financeira, para estarem bonitas e 

apresentáveis e consequentemente conseguirem chamar a atenção de parceiros 

com maior estabilidade.  

Dentro do cenário apresentado observa-se que o segmento de cosméticos 

mostra-se como um dos setores menos impactados no cenário de instabilidade 

econômica, por mais que algumas intervenções tenham atingido o segmento de 

maneira negativa, como aumento de tributos, alta do dólar, dificuldade em 

importação de matéria prima e consequentemente uma leve queda no volume de 

vendas, verifica-se uma intenção dos consumidores em continuar mantendo seu 

padrão de consumo e não abrir mão dos itens, dessa maneira, o setor continua 

aquecido. 

2.3.1 Percepção de Cenário Econômico 

Os índivíduos compreendem o ambiente onde estão inseridos por meio de um 

fluxo de informações absorvido pelos cinco sentidos: tato, olfato, audição, visão e 

paladar. Esse fluxo de informações configura uma função cerebral que é absorvida e 
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interpretada individualmente por cada um. A percepção é a maneira pela qual os 

indivíduos selecionam, organizam e interpretam informações formando uma imagem 

siginificativa de determinada situação (BRANDÃO, 2009). 

O processo de comunicação pode ser visto na figura 1. Entende-se que o 

emissor transmite a mensagem por meio de vários meios de comunicação, como por 

exemplo, revistas, jornais, internet, televisão, rádio, etc. O receptor processa as 

informações recebidas a partir conhecimento e capacidade que ele possui de 

decodificar essa mensagem. 

Essa capacidade de decodificar as informações tem grande contribuição para 

a formação da percepção do ambiente em que o indivíduo está inserido. 

 

Figura 1 - Modelo de Processo de Comunicação 

 

Fonte: adptado de Shannon e Weaver (1949) 

 

Com a facilidade de recebimento de informações atualmente, os indivíduos 

podem realizar a conexão de informações e emitir sua posição sobre diversos 

assuntos. A interpretação do indivíduo irá transformar e adaptar o significado da 

mensagem recebida, absorvendo as atitudes e os valores do emissor até 

transformar o sentido da própria mensagem (WOLF, 2008).  

Um único estímulo enviado ao cérebro pode causar diferentes percepções ao 

indivíduo, devido aos três processos perceptivos realizados: atenção, distorção e 

retenção seletiva. Na prática este processo permite aos indivíduos decodificar 

mensagens externas recebidas (SERRANO 2000). 

A atenção seletiva refere-se à ação do indivíduo de rejeitar a maioria das 

informações à que ele é exposto, ou por não conseguir prestar atenção em tudo que 

é exposto ou por não fazer parte dos interesses dele. Aqui, cabe atenção ao trabalho 

de direcionar as mensagens corretamente ao público que tem interesse.  
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Já a distorção seletiva é a atividade dos indivíduos em interpretar as 

informações que recebem de acordo com seus desejos particulares (SERRANO, 

2000). Essa ação adiciona um significado pessoal para interpretação de cada 

informação, assim nem sempre os estímulos são processados da mesma maneira 

por todos conforme a vontade de seus criadores. Nesse ponto avalia-se a criação e 

o envio de mensagens, mas cada um irá processá-lo de acordo com suas 

aspirações ou ainda com aquilo que mais se parece com seus objetivos. 

Por fim a retenção seletiva é o fato de que os indivíduos são bombardeados 

por mensagens e informações e tendem a esquecer de muito do que tiveram 

contato. Porém lhes interessa armazenar informações que estão em evidência no 

momento, ou que reforcem suas atitudes e valores (SERRANO, 2000). Encaixa-se 

aqui a classe de informações sobre um produto ou serviço que foi analisado, mas 

não foi adquirido, que fica armazenado na mente do indivíduo. Logo, isso significa 

que tudo que manisfeta interesse é guardado para que possa ser adquirido 

posteriormente.  

Sabe-se que atualmente a informação é disseminada de maneira rápida e 

está disponível para todos. Essa facilidade requer que o indivíduo tenha uma 

capacidade de filtrar e discernir sobre o que lhe interessa. Para essa ação o 

discernimento é um fator chave para o indivíduo julgar as coisas de maneira clara e 

sensata (FILHO, DELGADO, 2001). 

No contexto do estudo, avalia-se a percepção que o indivíduo possui frente ao 

cenário econômico do país em que reside. No caso do Brasil, a construção dessa 

pecepção pode ser feita a partir de uma soma de um conjunto de fatores.  

Fatores como o aumento no índice de desemprego que teve queda também 

no segundo trimestre de 2015, com uma taxa de 8,3%, segundo o IBGE. Outro 

ponto relevante é o corte ou redução nos serviços e itens considerados supérfluos, 

como mensalidades de academias, idas a restaurantes, essa informação foi 

compartilhada pela PROTESTE8 – Associação de Consumidores. 

_______________  
 
8 PROTESTE – Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Entidade civil e sem fins lucrativos 

que atua na defesa e no fortalecimento dos diretos dos consumidores brasileiros. Noticia divulgada 
no portal Proteste em 01/09/2015. Pesquisa da Proteste mostra que brasileiro corta até plano 
de saúde para enfrentar a crise. http://www.proteste.org.br/institucional/imprensa/press-
release/2015/pesquisa-da-proteste-mostra-que-brasileiro-corta-ate-plano-de-saude-para-enfrentar-
crise 

http://www.proteste.org.br/institucional/imprensa/press-release/2015/pesquisa-da-proteste-mostra-que-brasileiro-corta-ate-plano-de-saude-para-enfrentar-crise
http://www.proteste.org.br/institucional/imprensa/press-release/2015/pesquisa-da-proteste-mostra-que-brasileiro-corta-ate-plano-de-saude-para-enfrentar-crise
http://www.proteste.org.br/institucional/imprensa/press-release/2015/pesquisa-da-proteste-mostra-que-brasileiro-corta-ate-plano-de-saude-para-enfrentar-crise
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Estudos realizados por vários institutos de pesquisa do Brasil vêm realizando 

pesquisas para verificar como os consumidores estão compreendendo este 

fenômeno. O IBOPE Inteligência realizou um levantamento no mês de julho desse 

ano, em 141 municípios brasileiros e mostra que 76% dos indivíduos entrevistados 

estão precoupados em perder seu emprego ou em fechar seu próprio negocio nos 

próximos doze meses. 

Estudantes universitários também demonstram suas incertezas, De Hauw & 

De Vos (2010) afirmam que ocorre uma diminuição no otimismo sobre as 

perspectivas de emprego após a conclusão de suas graduações devido a diminuião 

na oferta de empregos. 

O entendimento pode variar de acordo com cada indivíduo, visto que muitos 

fatores podem contribuir para o entendimento da instabilidade econômica do país.  

Um fator pode ser atribuído à classificação de renda a que ele pertence, 

classes mais baixas acabam comprometendo quase todo o orçamento familiar com 

despesas básicas, tendo que equilibrar a redução de renda e inflação, acarretando 

na perda do poder de compra. Em um estudo divulgado pela Confederação Nacional 

da Indústria, realizado pelo IBOPE em agosto de 2015, seis em cada dez brasileiros 

afirmam ter perdido seu poder de compra nos últimos 12 meses.  

Outro fator contribuinte para construção dessa percepção deve-se ao nível de 

escolaridade do indivíduo, visto que o nível de instrução que ele possui possibilita 

um entendimento diferentente da situação. Almeida (2007) conduziu um estudo com 

2.363 brasileiros, para identificação de valores básicos que se encontram enraizados 

no pensamento da população, a pesquisa constatou que o nível de escolaridade dos 

indivíduos brasileiros afeta sua percepção sobre ética, família, cor e raça, economia, 

política e igualdade.  

“A percepção depende não apenas de estímulos físicos, mas também da 

relação desses estímulos com o ambiente e das condições internas da pessoa”, 

afirmam Kotler e Keller (2006, p. 184). 

Todas as influências e experiências do indivíduo contribuem para que seu 

entendimento de determinada situação seja positivo ou negativo. Ou que contribua 

ou não para seu estilo de vida. 

Não foi encontrado na literatura um instrumento já testado e validado que 

mensurasse a percepção do cenário econômico. Então, optou-se pela construção de 

um instrumento.  
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A construção foi baseada em duas etapas, uma etapa qualitativa, com 

entrevista em profundidade realizada com um perfil específico de indivíduos que 

pudesse fornecer insights para a geração de itens para a etapa quantitativa. 

Após a análise dessa etapa o instrumento foi testado em uma etapa 

quantitativa, por meio de testes estatísticos que permitisem a confibialibilidade e 

purificação da escala.  
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3 METODOLOGIA 

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

para investigação dos objetivos do estudo. Malhotra (2011) aborda a metodologia 

como um instrumento que possibilita a apuração de determinado problema, utilizado 

como um meio de se chegar ao abjetivo final.  

Primeiramente são apresentadas as hipóteses de trabalho e o modelo 

conceitual, com um breve recorte literário e fundamentação de cada uma. Na 

segunda etapa é possível compreender o método e tipo de pesquisa utilizado no 

estudo. E por fim a visualização da descrição das técninas de análise de dados, 

trazendo dados das etapas de pesquisa qualitativa e quantitativa. 

Na etapa qualitativa utilizou-se de uma amostra não-probabilística exploratória 

e os respondentes precisavam ser responsáveis pela compra do lar e consumidores 

de perfume e sabão em pó. 

 

3.1 Modelo de Estudo e Definição de Hipóteses 

O modelo proposto para estudo, abrangendo o constructo de amor à marca, o 

envolvimento do consumidor com o produto, a intenção de compra e a percepção ou 

não do cenário econômico brasileiro atual, apresenta-se o modelo estrutural 

proposto para o estudo, visualizado na figura 2: 

 

Figura 2 - Modelo estrutural proposto para o estudo 

 

Fonte: os autores, 2015 
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A primeira hipótese do estudo está apoiada no constructo de amor à marca, 

que é descrito como a mensuração de uma relação emocional entre um consumidor 

e uma marca. Muitos autores já estudaram o constructo e seus antecedentes 

recentemente na academia (AHUVIA, 1993, CARROLL e AHUVIA, 2006, KEH, 

PANG e PENG, 2007, BATRA, AHUVIA E BAGOZZI, 2012). 

Consumidores interagem com várias marcas e produtos todos os dias. 

Algumas marcas se aproximam dos valores, crenças e acabam se identificando com 

um grupo de consumidores que por sua vez desenvolvem um relacionamento 

emocional e intenso com essas marcas (FANTINI, 2010). Essa intensidade nos 

relacionamentos foi objeto de estudo desde a década de 90. Fournier (1998) em seu 

estudo seminal afirma que essas relações são intencionais, envolvem uma troca 

recíproca entre as partes e são desenvolvidos por meio de diversas dimensões ao 

nível de experiências vivenciadas. 

À medida que essas relações se intensificam pode-se compreender um 

envolvimento emocional pela marca. Ahuvia (2005) define o amor à marca como o 

grau de apego que um consumidor satisfeito tem pela marca. Já o envolvimento com 

o produto é relacionado com a percepção e a importância que o produto tem para o 

consumidor.  

Sendo assim, define-se como primeira hipótese de estudo: 

H1: Quanto maior o amor à marca maior o envolvimento com o produto. 

 

O envolvimento desperta no consumidor uma vontade de descobrir mais 

sobre o produto, pesquisar, dedicar mais tempo e atenção aos anúncios e 

características do produto ou marca. O objeto percebido passa a ter maior 

relevância em sua na vida baseado em suas necessidades e interesses 

(SOLOMON, 2002).  

Intenções de compra são tendências pessoais de ações relacionadas com a 

marca (BAGOZZI, et al 1979; OSTROM 1969). Intenções podem ser consideradas 

como julgamentos sobre como será o comportamento do indivíduo no futuro 

(BLACKWELL, ENGEL e MINIARD, 2005). 

O grau de envolvimento do consumidor com o produto em relação à intenção 

de compra pode variar, muitos fatores contribuem para isso, como preço, ocasião de 

compra, repercussão social após a compra, entre outros. Sendo assim, é necessário 

investigar o grau de envolvimento que o consumidor possui com determinado 
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produto da marca amada para compreender se esse fator interfere na intenção de 

compra. Dessa maneira, se tem como a segunda hipótese de estudo:  

H2: Quanto maior o envolvimento com o produto maior a intenção de compra. 

 

Consumidores desenvolvem relações com diversos produtos e marcas ao 

longo de sua vida. Alguns relacionamentos podem ser mais ou menos intensos, por 

se identificarem com as características, valores e identidade do produto e da marca, 

se sentirem confortáveis ou não.  

Kotler e Keller (2006) afirmam que intenção de compra representa o quanto o 

consumidor está disposto em adquirir determinado produto, assim nesta etapa ele 

analisa as alternativas disponíveis e passa por um processo de formação da 

intenção de compra, como: escolher uma marca, quem a revende, quanto ele 

pretende comprar, ocasião e forma de pagamento. A intenção de compra pode 

variar de acordo com as influências sociais e situacionais do indivíduo, do 

envolvimento que ele apresenta com a marca ou produto junto com uma série de 

outros fatores, logo as chances dele efetivar ou desistir da compra são vulneráveis. 

Neste cenário se tem a terceira hipótese de estudo: 

H3: Quanto maior o amor à marca maior a intenção de compra. 

 

As motivações de compra do consumidor estão diretamente relacionadas com 

suas necessidades, desejos pessoais, à marca, porém a preferência por uma 

determinada marca é despertada por sentimentos e imagens que estão no 

insconsciente coletivo dos indivíduos (MARTINS, 1999). 

Um indivíduo adquire determinado produto de uma marca podendo se sentir 

ligado a conjunto de valores culturais, podendo ter a ilusão de pertencer ao universo 

simbólico que ele propõe (MULLER, 2006). Muitas vezes paga valores altos para 

alcançar essa sensação. Presume-se que em tempos de instabilidade financeira 

alguns indivíduos podem alterar seus hábitos de consumo frente à redução do 

orçamento familiar e uma série de outros fatores. Dito isso, tem-se como última 

hipótese de estudo:  

H4a: A percepção de cenário econômico modera a relação de amor à marca 

com o envolvimento com o produto. Quanto mais otimista for a percepção do 

consumidor maior será a relação de amor à marca com o envolvimento com o 

produto. 
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H4b: A percepção de cenário econômico modera a relação de envolvimento 

do consumidor com o produto e a intenção de compra. Quanto mais otimista for a 

percepção do consumidor maior será a relação de envolvimento com o produto e 

intenção de compra. 

H4c: A percepção de cenário econômico modera a relação de amor à marca e 

intenção de compra do consumidor. Quanto mais otimista for a percepção do 

consumidor maior será a relação de amor à marca e intenção de compra. 

3.1.1 Apresentação das Variáveis 

A variável independente do estudo é o constructo de amor à marca. A variável 

dependente, utilizada como medida é a intenção de compra e a variável mediadora é 

o envolvimento do consumidor com o produto. A percepção de cenário econômico é 

a separação multigrupos, na qual é realizada uma análise de moderação, de acordo 

com a maior ou menor percepção do cenário econômico do indivíduo. As categorias 

de produto são testadas para replicar o estudo para verificar se apresentam 

diferenças. 

Assim sendo, são apresentadas as definições constitutivas e operacionais do 

estudo. A definição constitutiva (DC) de uma variável refere-se à visão literária em 

que ela está fundamentada. Já a definição operacional (DO) demonstra a maneira 

que a variável será mensurada na coleta e análise de dados. 

 

3.1.1.1 Amor à Marca 

DC: O amor à marca pode ser compreendido como uma relação de 

intimidade, comprometimento e paixão entre um consumidor e uma marca, 

caracterizados por propriedades dinâmicas e recíprocas entre as partes (KEH, 

PANG &PENG, 2007). 

DO: A mensuração é obtida por meio da escala de Amor à Marca, 

desenvolvida por Keh, Pang e Peng (2007). A escala é composta por três 

dimensões, intervalar de 7 pontos sendo 1 discordo totalmente e 7 concordo 

totalmente. A escala pode ser visalizada no quadro 3:  
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Quadro 3 - Escala de Amor à Marca - BLS Keh, Pang e Peng (2007) 

Dimensões Itens 

Intimidade 

Eu recebi ajuda emocional desta marca 

Meu relacionamento com a marca é íntimo 

Há algo especial sobre o meu relacionamento com esta marca 

Paixão 

Eu prefiro possuir esta marca do que qualquer outra marca 

Eu não posso imaginar outra marca do mesmo produto me fazendo 
tão feliz quanto esta marca 

Eu me pego pensando nesta marca frequentemente durante o dia 

Eu tenho o impulso de compra-lá assim que vejo a marca 

Comprometimento 

Eu continuarei a comprar esta marca quando eu precisar deste 
produto 

Eu estou com vontade de recomendar esta marca para os meus 
amigos 

Eu sinto que eu realmente posso confiar nesta marca 

Esta marca é minha primeira escolha quando eu compro este produto 

Fonte: Santana, 2009 

3.1.1.2 Intenção de Compra 

DC: A intenção de compra é a ação que provoca em um indivíduo a 

predisposição à uma determinada compra, em um momento oportuno para tal 

ocasião, seguido de uma sequência cronológica de colher informações, 

envolvimento sentimental e intenção de ação (SOLOMON, 2008). 

DO: A mensuração foi realizada por duas escalas. A primeira o instrumento 

de Hair at al (2004) com opção de marcar somente uma alternativa, pode ser 

visualizada no quadro 4. A segunda escala de intenção de compra é de Bruner e 

Hensel (1998) ela mensura a intenção de compra e recompra de determinado 

produto, é uma escala de diferencial semântico de 7 pontos, descrita no quadro 5. 

 

Quadro 4 -Escala de Intenção de Compras – Hair at al 2004 

Certamente compraria (90-100% de chance) 

Provavelmente compraria (50-89% de chance) 

Provavelmente não compraria (10-49% de chance) 

Certamente não compraria (menos de 10% de chance) 

Fonte: adptado HAIR et al, 2004 

 

Quadro 5 - Escala de Intenção de Compra e Recompra - Bruner e Hensel (1998) 

Improvável 1 2 3 4 5 6 7 Provável 

Inexistente 1 2 3 4 5 6 7 Existente 

Não Plausível 1 2 3 4 5 6 7 Plausível 

Impossível 1 2 3 4 5 6 7 Possível 

Incerta 1 2 3 4 5 6 7 Certa 

Fonte: Ladeira et al, 2014  
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3.1.1.3 Envolvimento do Consumidor com o Produto 

DC: O envolvimento é a relevância percebida de um objeto balizada nas 

necessidades, valores e interesses intrínsecos à pessoa. (ZAICHKOWSKY, 1985) 

DO: A escala utilizada para mensurar envolvimento é de Zaichkowsky (1994) 

reduzida por Dusenberg e Almeida (2010). Ela pode ser vista no quadro 6, sendo 

essa uma escala de diferencial semântico com 7 pontos.   

 

Quadro 6 -Escala de Envolvimento Pessoal - Zaichkowsky (1985) 

Entediante 1 2 3 4 5 6 7 Interessante 

Não entusiasmante 1 2 3 4 5 6 7 Entusiasmante 

Não atraente 1 2 3 4 5 6 7 Atraente 

Não fascinante 1 2 3 4 5 6 7 Fascinante  

Não envolvente 1 2 3 4 5 6 7 Envolvente 

Sem importância 1 2 3 4 5 6 7 Importante 

Irrelevante 1 2 3 4 5 6 7 Relevante 

Não significa nada 1 2 3 4 5 6 7 Significa muito 

Sem valor 1 2 3 4 5 6 7 Valioso 

Desnecessário 1 2 3 4 5 6 7 Necessário 

Fonte: DUSENBERG, ALMEIDA, 2010 

 

3.1.1.4 Cenário econômico 

DC: A percepção de determinada situação para um indivíduo “depende não 

apenas de estímulos físicos, mas também da relação desses estímulos com o 

ambiente e das condições internas da pessoa”, afirmam Kotler e Keller (2006 p, 

184). 

DO: Para mensurar a percepção de cenário econômico foi desenvolvida uma 

escala a partir de uma pesquisa qualitativa. A escala possui 14 itens, é intervalar de 

7 pontos, e é demonstrada no quadro 7. 
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Quadro 7 - Itens de mensuração percepção de cenário econômico 

O preço dos produtos e serviços aumentou significativamente para mim 

Eu modifiquei meus hábitos de consumo 

Eu deixei de frequentar salões de beleza 

Eu estou otimista em relação ao futuro do cenário econômico brasileiro 

Eu deixei de comprar algo que queria muito 

Eu deixei de comprar algo que consumia frequentemente 

Procuro vários mercados em minhas pesquisas de preço 

Tenho pesquisado os preços dos itens de primeira necessidade 

Eu troquei marcas que consumia por marcas mais baratas 

Em promoções aproveito para estocar algum produto 

Eu diminui o consumo em restaurantes e bares 

Eu cortei alguma atividade fora de casa que tenha custo financeiro (Ex: 
cinema, teatro, viagens, parques temáticos) 

Eu estou pessimista em relação ao futuro do cenário econômico brasileiro 

Eu deixei de comprar produtos que não sejam de necessidade básica 

Fonte: os autores, 2015 

 

3.2 ETAPAS DE PESQUISA 

De acordo com os objetivos propostos, apresenta-se a metodologia do estudo 

que está dividida em duas etapas, qualitativa e quantitativa. 

 
Quadro 8 - Etapas de Pesquisa 

Etapas Características 

Qualitativa 

Esta etapa consistiu em recortes da literatura para construir um roteiro de 
perguntas; 

Posteriormente foi realizado entrevistas em profundidade, com auxílio do 
instrumento elaborado com seis indivíduos chefes de família, ou co-
responsáveis pelas compras do lar; 

Após análise essa etapa gerou 14 itens para uma escala de Percepção do 
Cenário Econômico; 

Quantitativa 

A etapa Quantitativa foi realizada por meio de uma coleta de dados survey; 

A pesquisa aconteceu nos meses de setembro e outubro de 2015, com pré-
requisito indivíduos que realizassem compras de perfume e sabão em pó. 

No total foram contabilizados 328 casos válidos 

Fonte: os autores, 2015 

Como pode ser visto no quadro 8, a primeira etapa foi de pesquisa qualitativa, 

com entrevistas em profundidade para verificar a sensibilidade e fatores indicadores 

de percepção de cenário econômica dos respondentes. 

Malhotra (2011) indica o procedimento de pesquisa qualitativa como uma 

metodologia de estudo não estruturada, exploratória, baseada em amostras 
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pequenas e que pode gerar novas ideias e contribuições para a compreensão e 

contextualização do tema que está sendo analisado.  

A partir de uma pesquisa bibliográfica, foi construído um roteiro com 

perguntas que pode ser observado no Apêndice A, ao final do trabalho, para guiar a 

realização da entrevista em profundidade. 

As entrevistas aconteceram nos meses de setembro e outubro de 2015. O 

intuito desta etapa foi compreender como os indivíduos estão compreendendo o 

período de instabilidade econômica. As entrevistas tiveram em média duração entre 

quinze a vinte minutos cada uma e foram gravadas, transcritas e posteriormente 

analisadas. Essa etapa foi fundamental para direcionar questões que possam 

auxiliar na mensuração da percepção do cenário econômico dos indivíduos, visto 

que não foram encontrados registros de instrumentos que mensurem tal percepção 

de cenário econômico. 

A segunda etapa do estudo foi composta por uma pesquisa quantitativa, 

dedicada ao objetivo do estudo de analisar a relação entre o amor à marca e 

intenção de compra, considerando diferentes percepções de cenário econômico. 

Malhotra (2011) afirma que a pesquisa quantitativa é uma maneira de quantificar 

dados para posteriormente serem analisados via teste estatístico.  

A coleta de dados foi realizada por meio de um survey, esse método de 

pesquisa pode ser descrito como a obtenção de um conjunto de dados e 

informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de 

pessoas (FREITAS et al, 2000).  

O questionário composto por 17 questões pode ser localizado no Apêndice B 

do trabalho. Ele contemplou temas como amor à marca, envolvimento com o 

produto, intenção de compa e percepção do cenário econômico e 9 questões de 

caráter sócio demográfico, foi aplicado no mês de outubro, para respondentes de 

todo o país, visto que o questionário foi hospedado no Qualtrics, software de coleta 

de dados estatísticos e compartilhado na internet, que proporciona a construção de 

um formulário interativo e defácil navegação pelo respondente. O critério de seleção 

da amostra foi não propabilistica por adesão, os respondentes deveriam ser 

responsáveis pelo planejamento orçamentário do lar ou responsável por grande 

parte das compras da residência.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção são apresentados os resultados das duas etapas de pesquisa do 

estudo, iniciando com a análise da pesquisa qualitativa a qual serviu de base para 

formulação de questões que direcionaram o entendimento de percepção do cenário 

econonomico pelos indivíduos na etapa quantitativa. Em seguida, é descrito a 

amostra em termos que interessam à análise de dados, como perfil, hábitos de 

consumo. Ainda será possível conferir a confiabilidade e consistência dos 

instrumentos utilizados bem como o teste das hipóteses propostas. 

4.1 ETAPA QUALITATIVA 

Para que fosse possível compreender alguns dados de percepção dos 

indivíduos sobre o cenário econômico em que estão inseridos atualmente, realizou-

se uma pesquisa qualitativa.  

Foram entrevistados seis indivíduos responsáveis pelo orçamento familiar ou 

co-responsáveis pelas compras do lar. Os entrevistados I, III, IV são homens, chefe 

de família, com faixa etária entre 30 e 50 anos, com ocupação econômica 

funcionários de empresas privadas, empresários e aposentados. Já os entrevistados 

II, V e VI são mulheres, responsáveis pelo orçamento familiar, funcionárias de 

empresas privadas com faixa etária entre 30 e 40 anos. 

Sabe-se que indicadores econômicos vêm apresentando resultados negativos 

ou de redução em vários setores, como: produção fabril, serviços, vendas no varejo, 

etc. A dilvugação desses indicadores é realizada por vários veículos de mída, como 

TV, rádio, jornal, internet. Estes canais são fontes que contribuem para o 

conhecimento dos brasileiros, e auxiliam na interpretação dos fatos, cabe então ao 

indivíduo receber essa informação e interpreta-la de acordo com seu conhecimento.  

Isto pode ser percebido com base nos relatos dos entrevistados I e II. 

 

“Eu acho que a mídia traz um esclarecimento dessas 

informações [informações sobre o cenário econômico], ela 

ajuda a esclarecer isso para você, te dá uma visão mais global 

da situação. Mas você não pode se prender só a esse 

esclarecimento e somente a um canal da mídia, você tem que 
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procurar para ter outras percepções, visões de pessoas 

especializadas (ENTREVISTADO I)”. 

 

“Venho acompanhando pelos jornais, televisão alguma coisa 

também, internet. Chega na hora da novela eu não quero ver a 

novela eu quero ver as noticias do dia, da semana para saber o 

que vai ter no mercado no dia seguinte (ENTREVISTADO II)”. 

 

Outra maneira de interpretar o cenário econômico é com as ações práticas do 

cotidiano, como administração do orçamento familiar, idas ao supermercado, contas 

fixas mensais – água, luz, serviços de comunicação, consumo em bares, 

restauantes, serviços como academias, salões de beleza, cinema. Nestas atividades 

muitos consumidores já percebem uma alteração. 

 

“Priorizei a tintura no cabelo que precisa ser profissional, mas 

ai passei a ir a cada dois meses, a unha faço em casa, ou às 

vezes nem faço, nude tá moda! (ENTREVISTADO II) ”. 

 

O consumo fora de casa também sofreu alterações. Sem deixar os hábitos já 

conquistados, os consumidores passaram a gastar menos com esse tipo de 

atividade. De acordo com levantamento realizado neste ano pela ABRASEL 

(Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), estabelecimentos com ticket médio 

entre R$30 e R$70 tiveram uma queda de 3% no primeiro semestre de 2015. Já 

estabelecimentos com gasto médio de até R$30 aumento entre 4 e 10%. 

 

“Restaurante, bares a gente também cortou de vez, o máximo 

é ir à praça de alimentação do shopping, para comer algo mais 

em conta (ENTREVISTADO I)”. 

 

A mudança nos hábitos é sentida nos mais variados setores, de acordo com 

um estudo do Instituto Data Popular, o brasileiro é o latino-americano que mais 

mudou de hábitos por causa da economia em 2015: 88% dos entrevistados afirmam 

que a instabilidade econômica do país impactou em seu consumo. 
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Compras no varejo também foram replanejadas. A frequência dos 

consumidores aos supermercados caiu. A Associação Brasileira de Supermercados 

(ABRAS) divulgou dados que mostram que o consumidor brasileiro está gastando 

menos, de janeiro a julho deste ano as vendas recuaram 0,2% comparado ao 

mesmo período do ano passado. A pesquisa de preço e a busca por promoções 

também se tornou uma prática recorrente.  

 

“No mercado tento procurar por itens mais acessíveis, 

promoções, leve 3 pague 2 eu acho maravilhoso, tudo de bom! 

Tenho visto muitos anúncios, preços de mercados, pesquiso 

muito, vejo o preço se está mais em conta eu levo, ou semana 

que vem se o preço tá bom eu estou preferindo guardar, fazer 

um estoquezinho e buscar em vários mercados também, antes 

eu priorizava o mercado que eu gostava agora eu pego um 

item mais barato aqui, um item mais barato ali 

(ENTREVISTADO II) ”. 

 

Com o replanejamento do orçamento familiar, outras medidas também são 

tomadas, muitas vezes o corte de determinado item da cesta de produtos não é 

considerado, mas para não deixar de consumi-lo o consumidor busca alternativas, 

seja com promoções ou ainda com a substituição da marca de determinado item. 

 

“Minha esposa que faz as compras mensais e semanais ela 

sente muito mais isso, confesso, mas sei que ela tenta ao 

máximo fazer as substituições dos bens, produtos de cozinha, 

alimentos, ela tenta fazer essa troca, mas em alguns pontos 

alguns produtos a gente acaba mantendo pela questão da 

qualidade não é porque por mais que digam aquele produto é 

semelhante não é, no final não é e assim o barato pode sair 

caro (ENTREVISTADO I)”. 

 

“Normalmente já uma prática normal, a medida que as coisas 

vão tendo um preço mais elevado, você já vai trocando.Todas 

as marcas que você pretendia comprar de qualidade melhor, 
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você não compra, porque tem que estar se preservando, tem 

que estar com o pé atrás (ENTREVISTADO III) ”. 

 

Muitos fatores interferem na construção da ideia de determinada situação. 

Kotler e Keller (2006) já afirmavam que a percepção que o indivíduo possui é 

oriunda de estímulos físicos, e da relação que esses estímulos possuem com o 

ambiente que o indivíduo está inserido e tabém com suas condições internas. 

Portanto, o cenário econômico, objeto deste estudo, pode ser percebido de 

várias maneiras pelos indivíduos, enquanto uns mostram a interferência do cenário 

em seus hábitos de consumo, alguns alegam que não foram impactados e justificam 

isso pelo fato de ainda estarem empregados e também pelas notícias. Esses 

indivíduos não mudaram seu ritmo e estilo de consumo. Isto pode ser visto nos 

relatos dos entrevistados IV e V. 

 

“É difícil, eu não estou ligado na economia, mas a gente sente 

lá na empresa que está caindo bastante (o entrevistado se 

refere ao volume de vendas). (ENTREVISTADO IV)”. 

 

“Não mudei meus hábitos. Gostaria, mas não mudei por causa 

da minha rotina de trabalho. Eu como muita comida fora e os 

preços de fast food aumentaram muito, mas devido a minha 

rotina... eu não mudei. (ENTREVISTADO V)”. 

 

Dentro desses dois cenários de percepção, é visto que a economia pode ter 

vários tipos de interpretação, levando em consideração a situação individual. Com 

isso é necessário mensurar a percepção que cada um tem deste cenário já 

discutido. Essas entrevistas serviram como base para a construção de questões que 

pudessem mensurar como o indivíduo compreende o cenário econômico que está 

inserido, e o quanto a situação econômica pode influenciar no coditiano e nos seus 

hábitos de consumo.  

Como resultado final desta etapa foi possível gerar 14 itens para a proposição 

de questões que pudessem medir a percepção de cenário econômico, como podem 

ser vistos na tabela 11: 
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Tabela 11 - Itens de mensuração percepção de cenário econômico 

O preço dos produtos e serviços aumentou significativamente para mim 

Eu modifiquei meus hábitos de consumo 

Eu deixei de frequentar salões de beleza 

Eu estou otimista em relação ao futuro do cenário econômico brasileiro 

Eu deixei de comprar algo que queria muito 

Eu deixei de comprar algo que consumia frequentemente 

Procuro vários mercados em minhas pesquisas de preço 

Tenho pesquisado os preços dos itens de primeira necessidade 

Eu troquei marcas que consumia por marcas mais baratas 

Em promoções aproveito para estocar algum produto 

Eu diminui o consumo em restaurantes e bares 

Eu cortei alguma atividade fora de casa que tenha custo financeiro (Ex: 
cinema, teatro, viagens, parques temáticos) 

Eu estou pessimista em relação ao futuro do cenário econômico brasileiro 

Eu deixei de comprar produtos que não sejam de necessidade básica 

  Fonte: os autores, 2015 

A escala foi adicionada ao questionário quantitativo para a coleta de dados. 

No próximo capítulo são apresentados os resultados do instrumento. 

4.2 ETAPA QUANTITATIVA 

A segunda e última etapa de análise de dados contempla a caracterização da 

amostra, apresentação das estatísticas descritivas, análise fatorial exploratória das 

escalas seguida da análise confirmatória (CFA) do modelo estrutural e a 

averiguação das hipóteses propostas. 

4.2.1 Caracterização da amostra 

A caractrerização da amostra do estudo consiste em uma análise descritiva 

dos dados levantados em pesquisa de campo. 

A amostra é não probabilística exploratória, com coleta de dados realizada em 

outubro de 2015 via aplicação online, totalizando 328 casos válidos. A amostra 

possui predominância de indivíduos do sexo feminino (89,3%), com média de idade 

de jovens, faixa etária de 25 a 35 anos. Desses 57,9% são solteiros, grande parte 

profissionais de empresa privada 36,3% e com renda familiar entre R$1.734,00 a 

R$7.475,00 (37,8%). 

De acordo com o critério Brasil – ABEP (Associação Brasileira de Empresas 

de Pesquisa), utilizado como base na seção sócio demográfica deste estudo, as 

classes sociais do Brasil são organizadas em: A, B1, B2, C1, C2, D-E. 
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No gráfico 6 observa-se os resultados por classe social dos respondentes da 

pesquisa: 

 

Gráfico 6 - Análise Descritiva Classe Social 

 

Fonte: os autores, 2015 

 

Nota-se que a maioria dos respondentes pertence à classe C1 (32%) e a 

classe B2 (25%).  

A primeira etapa da pesquisa consistia na escolha de uma marca preferida ou 

amada de perfume, em uma listagem de mais de 26 opções, sendo elas marcas 

nacionais ou importadas, ou os responedntes podiam indicar sua marca preferida. 

Ao total 53 marcas foram listadas. A marca escolhida por 18,9% dos respondentes 

foi O Boticário, 14,3% para Carolina Herrera e 7% para Dior. 

A segunda escolha feita pelos respondentes foi a seleção de sua marca 

amada ou preferida para sabão em pó. Nesta questão também foram elencadas 10 

marcas para escolha ou ainda o respondente podia indicar sua marca caso não 

estivesse listada. No total foram listadas 12 marcas de sabão de em pó. A maioria 

dos respondentes (61,3%) assinalou OMO sua marca amada. 

4.2.2 Análise Descritiva das Escalas 

O procedimento de análise descritiva de cada instrumento permite uma visão 

de qualidade dos dados. Hout (2002, p 15) define a estatística descritiva como “o 

conjunto das técnicas e das regras que resumem a informação recolhida sobre uma 

amostra ou uma população, e isso sem distorção nem perda de informação”.  
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O procedimento de análise descritiva de cada instrumento permite uma visão 

de qualidade dos dados. Maroco (2003) especifica como estatística descritiva, as 

medidas de tendência central; medidas de dispersão; medidas de assimetria e 

achatamento; medidas de associação e representação gráfica de resultados. 

Nas medidas de forma, a assimetria e a curtose ajudam a compreensão na 

forma da distribuição. A assimetria “é a medida de simetria de uma distribuição, na 

maioria dos casos, a comparação é feita com uma distribuição normal” Hair et al 

(2009 p.50). 

Pode ocorrer de forma simétrica (quando há equivalência de valores para 

ambos os lados da distribuição), ou assimétrica (quando há valores diferenciados na 

distribuição que demonstram médias, medianas e modas em locais distintos). A 

curtose é uma medida que demonstra maior ou menor achatamento da curva da 

distribuição. A curtose de uma distribuição normal é zero (MALHOTRA, 2001). Ela 

representa uma medida de elevação ou ainda de achatamento de uma distribuição, 

quando comparada a uma distribuição normal (HAIR et al, 2009) 

4.2.2.1 Amor à marca 

O instrumento de mensuração de amor à marca, utilizado no estudo é o 

modelo BLS (Brand Love Scale – Escala do Amor à Marca) de Keh, Peng e Pang, 

2007. A escala é intervalar, esse tipo de instrumento registra algum tipo de 

fenômeno, medindo sua intensidade específica.  

O constructo de amor à marca foi aplicado para duas categorias de produtos, 

perfume e sabão em pó. Nas tabelas 12 e 13 oberseva-se que os indicadores de 

média, desvio padrão, assimetria e curtose, e também valores de Alpha de 

Cronbach. Também é possível verificar que o item “eu me pego pensando nesta 

marca frequentemente durante o dia” teve valores altos para assimetria e curtose, 

assim como o item “eu recebi ajuda emocional desta marca”. 

Dentro disso, esses itens poderão ser retirados da escala, pois foi feita uma 

análise multivariada, e é necessário que os itens apresentem normalidade em sua 

distribuição. O Alpha de Cronbach é de 0,837 para escala de amor à marca na 

categoria perfume e de 0,845 e para a categoria sabão em pó. 
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Tabela 12 - Análise Descritiva Amor à Marca Categoria Perfume 

 

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 
Alpha de 
Cronbach  

In
ti
m

id
a
d

e
 Eu recebi ajuda emocional desta marca 1,73 1,281 1,94 3,39 

0,837 

Meu relacionamento com a marca é 
íntimo 

2,45 1,673 1,002 0,127 

Há algo especial sobre o meu 
relacionamento com esta marca 

2,47 1,771 1,036 0,061 

P
a
ix

ã
o

 

Eu prefiro possuir esta marca do que 
qualquer outra marca 

3,16 2,003 0,47 -1,03 

Eu não posso imaginar outra marca do 
mesmo perfume me fazendo tão feliz 
quanto esta marca 

2,15 1,638 1,495 1,505 

Eu me pego pensando nesta marca 
frequentemente durante o dia 

1,37 0,864 2,824 8,709 

Eu tenho o impulso de compra-lá assim 
que vejo a marca 

2,22 1,711 1,336 0,741 

C
o
m

p
ro

m
e
ti
m

e
n
to

 Eu continuarei a comprar esta marca 
quando eu precisar deste produto 

4,79 1,932 -0,537 -0,855 

Eu tenho vontade de recomendar esta 
marca para os meus amigos 

4,65 1,941 -0,483 -0,836 

Eu sinto que eu realmente posso 
confiar nesta marca 

4,91 1,843 -0,678 -0,542 

Esta marca é minha primeira escolha 
quando eu compro este perfume 

4,91 1,967 -0,637 -0,742 

Fonte: os autores, 2015 
 
 
Tabela 13 - Análise Descritiva Amor à Marca Categoria Sabão em Pó 

 

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 
Alpha de 
Cronbach 

In
ti

m
id

ad
e Eu recebi ajuda emocional desta marca 1,42 0,928 2,4 5,225 

0,845 

Meu relacionamento com a marca é 
íntimo 

1,74 1,238 1,633 1,679 

Há algo especial sobre o meu 
relacionamento com esta marca 

1,6 1,076 1,796 2,209 

P
ai

xã
o

 

Eu prefiro possuir esta marca do que 
qualquer outra marca 

3,94 2,183 -0,035 -1,392 

Eu não posso imaginar outra marca do 
mesmo perfume me fazendo tão feliz 
quanto esta marca 

2,55 1,893 0,971 -0,281 

Eu me pego pensando nesta marca 
frequentemente durante o dia 

1,26 0,743 3,105 9,053 

Eu tenho o impulso de compra-lá assim 
que vejo a marca 

2,19 1,771 1,337 0,547 

C
o

m
p

ro
m

et
im

en
to

 Eu continuarei a comprar esta marca 
quando eu precisar deste produto 

4,67 2,093 -0,564 -0,986 

Eu tenho vontade de recomendar esta 
marca para os meus amigos 

3,86 2,151 0,005 -1,347 

Eu sinto que eu realmente posso 
confiar nesta marca 

4,63 1,977 -0,525 -0,886 

Esta marca é minha primeira escolha 
quando eu compro este sabão em pó 

5,24 1,934 -0,946 -0,311 

Fonte: os autores, 2015 



 
 

63 

4.2.2.2 Intenção de compra 

O constructo intenção de compra foi aplicado para as duas categorias de 

produtos do estudo, perfume e sabão em pó. Pode-se verificar no gráfico 7 o 

resultado da escala de intenção de compra de Hair et al (2004) a qual foi 

questionada a probabilidade de adquirir o perfume da marca escolhida em sua 

próxima compra, 55,5% dos respondentes provavelmente comprariam (50-89%). 

 

Gráfico 7 - Intenção de Compra para Perfume 

 
Fonte: os autores, 2015 

*A escolha do item é de resposta única. 

 

Para a categoria de produto sabão em pó é possível ver no gráfico 8 que 

56,7% dos respondentes certamente comprariam (90-100%) sabão em pó da marca 

escolhida em sua próxima compra. 
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Gráfico 8 - Intenção de Compra para Sabão em pó 

 

Fonte: os autores, 2015 

*A escolha do item é de resposta única. 

 

Para o mesmo constructo aplicou-se a escala de intenção de compra e 

recompra de Bruner e Hensel (1998). Verifica-se que as médias de intenção de 

compra para os próximos 3 meses, demonstradas nas tabelas 14 e 15, é maior para 

sabão em pó do que para perfume. Na análise de assimetria e curtose, em que os 

valores ideiais se aproximam de zero, é possível constatar que para o sabão em pó, 

os valores de curtose tiveram a maioria dos itens com valores altos. O Alpha de 

Cronbach apresentado para escala na categoria de perfume foi de 0,968 e 0,963 

para categoria sabão em pó. 

 

Tabela 14 - Análise Descritiva Intenção de Compra categoria perfume – 3 meses 

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 
Alpha de 
Cronbach 

Improvável:Provável 4,68 2,277 -0,517 -1,243 

0,968 

Inexistente:Existente 4,79 2,109 -0,59 -0,983 

Não Plausível:Plausível 4,81 2,113 -0,634 -0,947 

Impossível:Possível 5,08 1,991 -0,824 -0,513 

Incerto:Certo 4,39 2,1 -0,369 -1,132 

Fonte: os autores, 2015 
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Tabela 15 - Análise Descritiva Intenção de Compra categoria Sabão em Pó – 3 meses 

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 
Alpha de 
Cronbach 

Improvável:Provável 6,37 1,053 -1,985 4,377 

0,963 

Inexistente:Existente 6,33 1,05 -1,744 2,913 

Não Plausível:Plausível 6,29 1,103 -1,792 3,369 

Impossível:Possível 6,34 1,051 -1,665 2,452 

Incerto:Certo 6,05 1,242 -1,324 1,323 

Fonte: os autores 2015 

4.2.2.3 Envolvimento com o produto 

No constructo envolvimento do consumidor com o produto, pode ser 

observado que as médias para perfume são maiores que para o sabão em pó, 

validando o pressuposto teórico, e as escolhas dos produtos. 

Para assimetria e curtose realiza-se uma inspeção visual dos valores entre -2 

e +2 para que haja normalidade, como pode-se verificar nas tabelas 16 e 17. Todos 

os valores estão dentro desse parâmetro para ser aplicada a análise multivariada. 

Os Alphas de Cronbach encontrados foram de 0,932 para categoria de perfume e de 

0,921 para categoria de sabão em pó. 

 

 

Tabela 16 - Análise Descritiva Envolvimento com Categoria Perfume 

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 
Alpha de 
Cronbach 

Entediante:Interessante 5,81 1,333 -1,079 0,78 

0,932 

Não entusiasmante:Entusiasmante 5,32 1,534 -0,698 -0,046 

Não atraente:Atraente 6,02 1,244 -1,311 1,315 

Não fascinante:Fascinante 5,15 1,641 -0,531 -0,591 

Não envolvente:Envolvente 5,68 1,508 -0,941 0,042 

Sem importância:Importante 5,44 1,485 -0,733 -0,069 

Irrelevante:Relevante 5,36 1,448 -0,53 -0,446 

Não significa nada: Significa muito 5,19 1,521 -0,475 -0,347 

Sem valor:Valioso 5,06 1,562 -0,474 -0,325 

Desnecessário:Necessário 5,51 1,514 -0,815 -0,046 

Fonte: os autores, 2015 
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Tabela 17 - Análise Descritiva Envolvimento com Categoria Sabão em Pó 

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 
Alpha de 
Cronbach 

Entediante:Interessante 3,72 1,933 0,057 -1,055 

0,921 

Não entusiasmante:Entusiasmante 3,27 1,802 0,313 -0,803 

Não atraente:Atraente 3,29 1,782 0,237 -0,848 

Não fascinante:Fascinante 3,09 1,73 0,401 -0,644 

Não envolvente:Envolvente 3,24 1,788 0,284 -0,829 

Sem importância:Importante 5,31 1,724 -0,918 0,117 

Irrelevante:Relevante 5,11 1,734 -0,792 -0,037 

Não significa nada: Significa muito 4,45 1,702 -0,425 -0,254 

Sem valor:Valioso 4,14 1,619 -0,237 -0,295 

Desnecessário:Necessário 5,87 1,558 -1,416 1,391 

Fonte: os autores, 2015 

 

Ainda na análise do constructo envolvimento do consumidor com o produto, 

analisou-se mais de uma variável mediadora, verificando primeiro a diferença das 

médias da escala por meio do teste T-Student. O teste T-Student é utilizado para 

avaliar as diferenças significativas entre as médias de duas condições (DANCEY & 

REIDY, 2006). 

O teste que há homogeneidade de variância entre os grupos (t(13,3(p<0,05). 

O teste revelou ainda que consumidores de perfume obtiveram um escore superior (t 

(13,33)=µ=5,45) comparado aos consumidores de sabão em pó (t(13,33)=µ=4,15) 

conforme valores na tabela 18. 

 

Tabela 18 - Diferença Médias Envolvimento com Produto (teste T-Student) 

Categoria Média Desvio Padrão T Sig 

Perfume 5,45 1,16 
13,33 0,00 

Sabão em Pó 4,15 1,331 

Fonte: os autores, 2015 

 
Os resultados do teste t para amostram independentes confirmaram o 

pressuposto do estudo, ou seja, existe uma diferença no envolvimento do 

consumidor de acordo com a categoria do produto. 

4.2.3 Análise Fatorial Exploratória 

Para a medida de percepção do cenário econômico não foi localizada uma 

escala previamente testada e validada em outros estudos, dessa maneira um estudo 

qualitativo foi conduzido para embasar a etapa quantitativa, originando 14 itens. 
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Esses dados foram analisados por meio de uma Análise Fatorial Exploratória, 

que permite a redução e adequação da escala. Utilizou-se a Análise Fatorial 

Exploratória, com método de componentes principais método de extração Maximum 

Likelihood e rotação Varimax. 

Foi possível verificar a formação de um único fator. Na fase de purificação 

foram retirados três itens da escala “eu deixei de frequentar salões de beleza”, “eu 

estou otimista em relação ao futuro do cenário econômico brasileiro” e “eu estou 

pessimista em relação ao futuro do cenário econômico brasileiro”. O item referente à 

frequência a salões de beleza foi retirado em virtude de o questionário ter sido 

aberto para respondentes homens e mulheres, deste modo ele tornava a análise 

tendenciosa às mulheres.  

O item não prejudica a escala no todo e não compromete o resultado geral, 

mas optou-se pela sua retirada para não causar uma interpretação tendenciosa.  

Já os outros dois itens eram considerados medidas de checagem, porém não 

apresentaram resultados satisfatórios em seus carregamentos. Eles tiveram medida 

reversa, para que fosse possível realizar teste e reteste. O carregamento destes dois 

itens apontava uma dimensão à parte, representando um resumo do que pode ser 

considerada percepção de cenário econômico, logo um item anulava o outro. Todos 

os outros itens da escala representavam a percepção. O objetivo desta etapa era 

chegar a uma única dimensão que demonstrasse a percepção ou não do cenário 

econômico. Com a retirada desses três itens foi possível ajustar os itens em apenas 

uma dimensão. 

Os itens apresentam carregamento fatorial adequado. Os fatores demonstram 

consistência interna e confiabilidade, com Alpha de Cronbach de 0,859. O índice de 

esfericidade KMO se mostra adequado com valor de 0,886. O teste de Bartlett 

também é significativo p= 0,00, o total de Variância Explicada demonstra um 

resultado válido totalizando 59%. 

A tabela 19 apresenta o carregamento dos itens em uma única dimensão, bem 

como outras medidas de esfericidade e confiabilidade. 
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Tabela 19 - Análise Fatorial Exploratória - Percepção de Cenário Econômico 

Itens Dimensão Alpha de Cronbach 

Eu deixei de comprar algo que consumia frequentemente 0,79 

0,859 

Eu deixei de comprar produtos que não sejam de necessidade 
básica 

0,767 

Eu cortei alguma atividade fora de casa que tenha custo 
financeiro (Ex: cinema, teatro, viagens, parques temáticos) 

0,76 

Eu modifiquei meus hábitos de consumo 0,751 

Tenho pesquisado os preços dos itens de primeira necessidade 0,744 

Eu diminui o consumo em restaurantes e bares 0,742 

Eu troquei marcas que consumia por marcas mais baratas 0,66 

Faço pesquisas de preços em vários estabelecimentos 0,651 

O preço das coisas aumentaram significativamente para mim 0,645 

Eu deixei de comprar algo que queria muito 0,639 

Em promoções aproveito para estocar algum produto 0,468 

KMO 0,886 

Variância Explicada 58,62% 

Fonte: os autores, 2015 

 

Na sequência, para identificação dos diferentes tipos de percepção do cenário 

econômico, dois grupos foram gerados por meio da técnica de cluster hierárquico. 

Na tabela 20 são apresentados os resultados obtidos na análise por meio do test T-

Student quando analisados os itens e as médias encontradas em cada grupo. 

 

Tabela 20 - Diferença de Médias entre Grupos 

Itens Grupo 1 Grupo 2 T Sig 

Eu modifiquei meus hábitos de consumo 3,74 5,91 -13,295 0,00 

Eu troquei marcas que consumia por marcas mais 
baratas 

2,69 5,19 -14,374 0,00 

Tenho pesquisado os preços dos itens de primeira 
necessidade 

2,94 5,97 -17,847 0,00 

Eu deixei de comprar algo que queria muito 3,97 5,74 -8,159 0,041 

Eu deixei de comprar algo que consumia 
frequentemente 

2,99 5,41 -12,567 0,00 

Em promoções aproveito para estocar algum 
produto 

4,15 5,58 -6,612 0,00 

Faço pesquisas de preços em vários 
estabelecimentos 

2,63 5,27 -13,652 0,00 

Eu diminui o consumo em restaurantes e bares 3,86 6,32 -14,576 0,00 

O preço das coisas aumentaram significativamente 
para mim 

4,72 6,19 -9,165 0,00 

Eu cortei alguma atividade fora de casa que tenha 
custo financeiro (Ex: cinema, teatro, viagens, 
parques temáticos) 

3,68 6,04 -13,187 0,00 

Eu deixei de comprar produtos que não sejam de 
necessidade básica 

3,10 5,64 -13,911 0,00 

Fonte: os autores, 2015 
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Nota-se a diferença no carregamento para os dois grupos. Os valores das 

médias são mais altos para o grupo 2. A maioria dos itens apresentou maior valor 

para o grupo, esses itens se referem a uma percepção pessimista para a situação. 

Com a análise de cluster foram identificados dois grupos. O grupo 1 formado 

por 142 respondentes (43,3%), composto em sua maioria por mulheres, com faixa 

etária entre 25 e 35 anos, solteiras, a pertencentes à classe C1. Essas 

características podem ser vistas no quadro 9. 

 

Quadro 9 - Características Grupos Percepçãodo Cenário Econômico 

Características Grupo 1 Grupo 2  χ2 

Gênero 
Masculino  16 126 

0,760 
Feminino 19 167 

Faixa Etária 

Menos de 17 anos 1 1 

0,172 

18 a 24 anos 35 42 

25 a 35 anos 92 108 

36 a 50 anos 11 32 

Mais de 51 anos 3 3 

Estado Civil 

Solteiro 84 106 

0,554 Casado/ Vive Junto 57 76 

Divorciado/Separado 1 4 

Classe Econômica 
(Critério Brasil) 

A 15 15 

0,166 

B1 30 29 

B2 34 71 

C1 38 44 

C2 22 24 

D-E 3 3 

Fonte: os autores, 2015 

 

O segundo grupo encontrado consiste em 186 respondentes (56,7%), 

formado em sua maioria por mulheres, com faixa de idade de 25 a 35 anos, 

solteiras, a maioria pertencente à classe B2.  

É possível notar que os grupos se comportam de maneira homogênea entre 

si. Não apresentam diferenças sociodemográficas, mas sim de percepção sobre os 

itens que foram questionados. Para comprovar a diferença entre grupos encontrados 

e demosntrados na tabela 20, realizou-se uma comparação por meio de diferença de 

médias via teste T-Student. 

O teste T-Student de amostras independentes revelou que há diferença entre 

os grupos (t(p=0,00). O teste ainda demonstrou que indivíduos pessimistas 
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obtiveram um escore superior (t(-24,46)=µ=5,75) comparado aos indivíduos 

otimistas (t(-24,46) µ=3,49). Os resultados podem ser conferidos na tabela 21. 

 

Tabela 21 - Diferença Médias Envolvimento com Produto (teste T-Student) 

Categoria Média Desvio Padrão T Sig 

Otimista 3,49 0,70 
-24,46 0,00 

Pessimista     5,75      0,96 

Fonte: os autores, 2015 

 

Após os testes estatísticos para identificar a diferença entre os grupos, foi 

dado a cada grupo um nome. Com base nas informções da tabela 20, o grupo 1 foi 

denominado como otimista. As características mais positivas em relação ao cenário 

econômico são apresentadas para esse grupo, os resultados indicam que os 

indivíduos não aderiram a corte de gastos, ainda mantem seus hábitos de consumo 

e suas relações com marcas preferidas. Já o grupo 2, recebeu o nome de pessimista 

em virtude de demonstrarem características negativas. São os indivíduos que 

percebem que os preços dos produtos aumentaram, que tiveram que cortar gastos, 

alterar seus hábitos de consumo, e substituir itens. 

 

4.2.4 Análise Fatorial Confirmatória 

Para a confirmação da aplicação dos instrumentos de estudo, realizou-se a 

Análise Fatorial Confirmatória (AFC) para as três escalas do estudo, amor à marca, 

intenção de compra e envolvimento com o produto, para as duas categorias de 

produto, perfume e sabão em pó.  

Observou-se nos índices de modificação os elementos que poderiam dar maior 

interferência de acordo com o excesso da variância não explicada. Esses itens eram 

pertencentes à escala de envolvimento com o produto, e foram retirados um a um, 

do maior para o menor, a cada rodada de análise. São eles: “irelevante: relevante”, 

“não significa nada: significa muito”, “sem importância: importante” e “sem valor: 

valioso”. 

Os itens foram retirados com base no conteúdo e verificados dentro do impacto 

estatístico para que não prejudicassem a análise de conteúdo. 

Após uma nova rodada de análise os resultados demonstraram índices de 

estimação consideráveis (Hair et al, 2009), conforme podem ser vistos na tabela 22. 
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Tabela 22 - Índices de Estimação – Análise Fatorial Confirmatória 

CMIN/DF NFI RFI IFI TLI CFI RMSEA 

4,813 0,937 0,925 0,949 0,940 0,949 0,076 

Fonte: os autores, 2015 

 

De acordo com o critério de Hair et al (2009), os índices são aceitáveis, pois o 

CMIN/DF deve ser inferior a 5, e as demais medidas de qualidade de ajuste (NFI -

índice de índice de ajuste normado; RFI - índice de ajuste relativo; IFI - índice de 

ajuste incremental; TLI - coeficiente de Tucker-Lewis; e CFI - índice de ajustamento 

comparativo) devem ser superior a 0,9. Para os autores, também, é adequado que o 

RMSEA (raíz do erro quadrático médio de aproximação) seja inferior a 0,08. Os 

resultados obtidos estão muito próximos do ideal. O modelo de relações é visto na 

figura 3 

 

Figura 3 - Modelo de relações 

Fonte: os autores, 2015 

Além dos índices de ajustamento, testou-se a Variância Média Extraída (AVE), 

e todos os construtos registraram valores adequados ao mínimo esperado de 0,5 de 
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acordo com HAIR et al (2009). A Confiabilidade Composta também foi mensurada. 

Todos os construtos obtiveram o desempenho mínimo 0,7 (HAIR et al 2009), os 

dados podem ser observados na tabela 23. 

 

Tabela 23 - Variância Média Explicada e Confiabilidade Composta dos Contructos 

Constructos 
Itens Carga 

Fatorial 
AVE CC 

Intimidade 
Meu relacionamento com a marca é íntimo 0,821 

0,85 0,92 Há algo especial sobre o meu relacionamento com 
esta marca 

0,915 

Paixão 

Eu prefiro possuir esta marca do que qualquer outra 
marca 

0,847 

0,58 0,79 
Eu não posso imaginar outra marca do mesmo 
perfume me fazendo tão feliz quanto esta marca 

0,722 

Eu tenho o impulso de compra-lá assim que vejo a 
marca 

0,402 

Comprometimento 

Eu continuarei a comprar esta marca quando eu 
precisar deste produto 

0,781 

0,67 0,89 

Eu tenho vontade de recomendar esta marca para 
os meus amigos 

0,656 

Eu sinto que eu realmente posso confiar nesta 
marca 

0,747 

Esta marca é minha primeira escolha quando eu 
compro este perfume 

0,761 

Intenção de 
Compra 

Improvável:Provável 0,944 

0,94 0,99 

Inexistente:Existente 0,976 

Não Plausível:Plausível 0,950 

Impossível:Possível 0,947 

Incerto:Certo 0,877 

Envolvimento com 
o produto 

Entediante:Interessante 0,176 

0,78 0,95 

Não entusiasmante:Entusiasmante 0,941 

Não atraente:Atraente 0,909 

Não fascinante:Fascinante 0,953 

Não envolvente:Envolvente 0,913 

Desnecessário:Necessário 0,883 

Fonte: os autores, 2015 

 

Nota-se que pelos valores de AVE e Confiabilidade Composta que o modelo 

contém uma condição adequada. Após a apresentação dos resultados de validação 

do modelo, segue a discussão do modelo estrutural e o teste das hipóteses 

propostas no estudo.  

4.2.5 Equação Estrutural 

Nesta seção é apresentado o modelo estrutural proposto para o estudo. O 

objetivo é analisar a relação entre o amor à marca e a intenção de compra do 
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consumidor, considerando o envolvimento do consumidor com o produto e as 

diferentes percepções de cenário econômico. 

O modelo de equação estrutural analisa uma série de relações estatísticas de 

dependência ao mesmo tempo. Esse método é útil quando uma variável dependente 

se torna independente em relações seguintes de dependência (Hair et al, 2009). 

Nos próximos subitens são apresentados os testes de hipóteses para ambas 

as categorias de produtos. Primeiramente sem os grupos de moderação e 

posteriormente os modelos separados por categorias de produto com os grupos de 

moderação. 

 

4.2.5.1 Teste de Hipóteses entre categorias de Produtos 

Primeiramente o modelo foi testado para as categorias de produtos sem a 

moderação entre grupos de percepção do cenário econômico. A tabela 24 apresenta 

os resultados das medidas de ajustamento do modelo. Os valores são adequados 

com base nos parâmetros estabelecidos por Hair et al (2009). 

 

Tabela 24 - Medidas de ajustamento do modelo estrutural Perfume 

Fonte: os autores, 2015 

 

A figura 4 apresenta o modelo testado com os relacionamentos estimados e 

seus respectivos coeficientes de regressão para as duas categorias de produto. 

 

 

Categoria CMIN/DF CFI NFI RFI IFI TLI RMSEA 

Perfume 2,484 0,947 0,916 0,902 0,948 0,939 0,067 

Sabão em 
Pó 

3,343 0,939 0,915 0,901 0,939 0,929 0,085 
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Figura 4 - Modelo Estrutural 

 
 
Fonte: os autores, 2015  
Bp=Coeficientes de regressão para categoria Perfume 
Bs=Coeficientes de regressão para categoria Sabão em Pó 
***=.000 
**=.05 
n.s= não significativo 

 

Os detalhes das relações testadas no modelo como também a confirmação 

das hipóteses, podem ser observados na tabela 25. 

 

Tabela 25 - Valores de coeficiente de regressão 

Hipóteses 
Perfume Sabão em pó 

β sig Status β sig Status 

H1- Amor à marca → envolvimento 
com produto 

0,405 p<0,05 Confirmada 0,287 p<0,05 Confirmada 

H2 - Envolvimento com o produto → 
intenção de compra do produto 

0,077 n.s Refutada 0,108 n.s Refutada 

H3 - Amor à marca → intenção de 
compra do produto 

0,434 p<0,05 Confirmada 0,446 p<0,05 Confirmada 

Fonte: os autores, 2015 

 

A primeira hipótese apresentou valor positivo e significativo para relação 

entre de amor à marca e envolvimento com o perfume (β = 0,405; p<0,05) e com 

sabão em pó (β = 0,287; p<0,05). 

Logo a hipótese se confirma para as duas categorias de produto e é possível 

afirmar que consumidores que possuem uma relação de amor com suas marcas 

preferidas se envolvem mais com produto.  
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Zaichkowsky (1994) já apontava que o envolvimento que o consumidor 

desenvolve com determinado produto relaciona-se com suas necessidades e 

valores. Quando o indivíduo estabelece um relacionamento de amor com uma 

marca, ele se identifica com ela, ou seja, vê na marca a tradução de seus 

pensamentos, crenças e valores (FOURNIER, 1998) e tende a estabelecer um 

relacionamento emocional com ela.  

Produtos de alto e baixo envolvimento com o consumidor podem desenvolver 

relações de amor e envolvimento, com base no modelo testado. A primeira 

contribuição da análise para categorias com níveis de envolvimento do consumidor 

já é verificada. 

 

A segunda hipótese foi refutada para perfume (β=0,077; n.s) e para sabão 

em pó (β=0,077; n.s). As categorias não apresentaram significância para relação de 

envolvimento com o produto e intenção de compra.  

O aporte teórico apontava que consumidores que se envolvem mais com o 

produto tendem a pesquisar mais sobre ele, analisar a ocasião de compra e a 

opinião de terceiros e o benefício que essa compra pode trazer (POPADIUK, 1993). 

Essa análise torna o processo de compra mais longo, e de acordo com os testes 

estatísticos a relação não foi comprovada, independente da categoria do produto.  

 

A terceira hipótese é positiva e significativa para ambas as categorias de 

produto. Perfume apresenta coeficientes de relação positivos e significantes 

(β=0,434; p<0,05), assim como sabão em pó (β=0,446; p<0,05). Quando 

consumidores desenvolvem uma relação de amor com uma marca buscam estar 

sempre perto dela. Keh, Pang & Peng (2007) descrevem uma relação de amor à 

marca com base em três pilares: intimidade, paixão e comprometimento. Quando 

esss três componentes interagem entre si, a presença ou ausência de algum desses 

componentes estabelece níveis de dessa manifestação. Consumidores que amam 

determinada marca se esforçam para continuar comprando produtos dela, 

independente da categoria a que pertencem. 

 

Com a descrição dessa análise conclui-se que o modelo estrutural proposto 

para o estudo é significativo, de acordo com as medidas de ajustamento que se 

mostraram adequadas. Porém, nota-se que o modelo para a categoria de perfume é 
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significativo, mas na categoria de sabão em pó o modelo não se mostrou 

significativo. Isso confirma a expectativa do estudo, de que analisar categorias de 

produtos com envolvimento diferentes poderiam ampliar os resultados. 

Mesmo com categorias de produtos diferentes, entende-se que marcas que 

buscam investir em ações de relacionamento, experiência e engajamento com o 

cliente, e conseguem envolvê-lo possuem um ganho maior. Essas ações refletem 

nas relações emocionais, desenvolvendo um maior vínculo, como o amor que o 

consumidor desenvolve pela marca, o sentimento de se envolver com os produtos 

dessa marca, se compromoter com essa relação resultando em sua intenção de 

compra positiva. 

Produtos de baixo envolvimento tendem a ter vínculos mais frágeis e também 

uma relação de amor mais frágil, deixando a troca por um produto de outra marca 

mais suscetível no momento da compra. 

4.2.5.2 Teste de Hipóteses para categoria de produto Perfume e Grupos de 

Percepção Econômica 

Após realizar as análises do modelo entre categorias, é considerada a análise 

de moderação da percepção de cenário econômico para cada categoria de produto. 

Dentro de cada modelo realizaram-se testes estatísticos para o impacto da 

percepção deste cenário, dentro dos grupos otimista e pessimista.  

Primeiramente são apresentados os resultados do modelo testado para 

categoria de produto perfume com moderação entre grupos, para testar a hipótese 

H4. As medidas de ajustamento do modelo foram analisadas e demonstraram 

valores adequados como podem ser observados na tabela 26: 

 

Tabela 26 - Medidas de ajustamento do modelo – perfume entre grupos 

CMIN/DF CFI NFI RFI IFI TLI RMSEA 

1,895 0,938 0,878 0,859 0,939 0,928 0,052 

Fonte: os autores, 2015 

 

A figura 5 apresenta o modelo testado, nela são observadas as relações 

estimadas e os valores dos coeficientes de regressão (β) para os grupos otimista e 

pessimista.  
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Figura 5 - Modelo Estrutural – Perfume para grupos 

Fonte: os autores, 2015 

Bp=Coeficientes de regressão para Grupo Pessimista 

Bo=Coeficientes de regressão para Grupo Otimista 

***=0,00 

**= 95% 

n.s= não significativo 

 

A confirmação ou refutação das hipóteses para categoria perfume, com a 

moderação entre grupos de percepção do cenário econômico, foi medida por meio 

da diferença entre relações. De acordo com a análise da significância da diferença 

do χ2 para 1 grau de liberdade e intervalo de confiança de 95%, verifica-se que há 

diferença significativa na comparação entre relações. A única relação que 

apresentou significância para o produto perfume foi envolvimento com o produto e 

intenção de compra. Os detalhes dos resultados das relações podem ser vistos na 

tabela 27. 

 

Tabela 27 - Valores de coeficiente de regressão – Perfume Grupos 

Hipóteses 
Otimista Pessimista  

β sig Status β sig Status Dif χ2 

H4a - Amor à marca → 
envolvimento com produto 

0,528 p<0,05 Confirmada 0,285 p<0,05 Confirmada n.s 

H4b - Envolvimento com o produto 
→ intenção de compra do produto 

0,197 n.s Refutada 0,023 n.s Refutada 90% 

H4c - Amor à marca → intenção 
de compra do produto 

0,456 p<0,05 Confirmada 0,388 p<0,05 Confirmada n.s 

Fonte: os autores, 2015 
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A hipótese H4a apresentou valor positivo e significativo para relação entre 

amor à marca e envolvimento com o produto para indivíduos pertencentes ao grupo 

otimista (β = 0,405; p=0,000) e também para o grupo pessimista (β = 0,285; p>0,05).  

Nota-se que não há moderação dos grupos de percepção do cenário 

econômico para relação de amor à marca e envolvimento com o produto. Logo, 

independente da percepção que o indivíduo possua do cenário econômico ele não 

deixará de manter suas relações de forte vínculo, como o amor, com a marca, e o 

envolvimento com o produto para a categoria de perfume. Para produtos com baixo 

envolvimento com o consumidor a relação de amor não se sustenta, o vínculo 

estabelecido nesta relação é mais fraco. Esse resultado indica que estratégias de 

envolvimento, engajamento e encantamento do consumidor são importantes para 

reforçar essa relação emocional, para produtos com um envolvimento maior.  

 

Para a hipótese H4b os resultados encontrados são positivos para os dois 

grupos de indivíduos, otimistas (β=0;197 n.s.) e pessimistas (β=0,023; n.s.). Porém a 

relação não demonstrou significância e nem moderação para os grupos. 

Independente da percepção de cenário  

A relação de envolvimento com o produto para a intenção de compra possui 

moderação dos grupos de percepção do cenário econômico. Em situações de alto 

envolvimento com o produto, o amor à marca sustenta a relação. As relações de 

vínculo se sustentam para consumidores com uma percepção positiva do cenário 

econômico. 

 

A terceira hipótese H4c apresentou resultados positivos e significativas entre 

a relação de amor à marca e intenção de compra (β=0,434; p=0,00) para o grupo 

otimista e também para o grupo pessimista (β=0,388; p=0,00). A hipótese não 

apresenta moderação entre os grupos. A percepção do indivíduo sobre o cenário 

econômico não modera o amor que ele desenvolve por uma marca e sua possível 

intenção de compra. 
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4.2.5.3 Teste de Hipóteses para categoria de produto Sabão em Pó e Grupos de 

Percepção Econômica 

Por fim é feita a análise de modelo estrutural entre grupos para o sabão em 

pó. As medidas de ajustamento do modelo apresentaram valores adequados como 

pode ser observado na tabela 28: 

 

Tabela 28 - Medidas de ajustamento do modelo – Sabão em pó entre em grupos 

CMIN/DF CFI NFI RFI IFI TLI RMSEA 

2,399 0,928 0,884 0,865 0,929 0,917 0,066 

Fonte: os autores, 2015 

 

A figura 6 apresenta o modelo testado. Nele podem ser observadas as 

relações estimadas e os valores dos coeficientes de regressão (β) para os grupos 

otimista e pessimista. 

 

Figura 6 - Modelo Estrutural – Sabão em pó para grupos 

 

Fonte: os autores, 2015 

Bp=Coeficientes de regressão para Grupo Pessimista 

Bo=Coeficientes de regressão para Grupo Otimista 

***=0,00 

**= 0,05 

n.s= não significativo 
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Nota-se no modelo gráfico que a maioria das hipóteses não se confirmou para 

o produto sabão em pó, execeto na relação de amor à marca e intenção de compra 

para o grupo otimista na H4c.  

De acordo com a análise da significância da diferença do χ2 para 1 graus de 

liberdade e intervalo de confiança de 99%, verifica-se que há diferença significativa 

na comparação entre relações. A única relação que apresentou significância para o 

produto sabão em pó foi amor à marca e intenção de compra. Na tabela 29 é 

possível verificar os detalhes de cada relação. 

 

Tabela 29 - Valores de coeficiente de regressão – Sabão em Pó entre grupos 

Hipóteses 
Otimista Pessimista  

β sig Status β sig Status χ2 

H4a - Amor à marca → 
envolvimento com produto 

0,251 n.s Refutada 0,248 n.s Refutada n.s 

H4b - Envolvimento com o 
produto → intenção de compra 
do produto 

-0,125 n.s Refutada -0,075 n.s Refutada n.s 

H4c - Amor à marca → intenção 
de compra do produto 

0,357 <0,05 Confirmada 0,512 n.s Refutada 99% 

Fonte: os autores, 2015 

 

A hipótese H4a apresentou valor positivo e não significativo para relação de 

amor à marca e envolvimento do consumidor com o produto para indivíduos 

pertencentes ao grupo otimista (β = 0,251; n.s). A mesma situação se repetiu para o 

grupo pessimista (β = 0,248; n.s). A percepção não cenário econômico não modera 

as relações de amor à marca e envolvimento com produto. O consumidor ser 

otimista ou pessimista em relação ao mercado econômico não interfere em suas 

relações de amor com determinada marca. Ele continua estabelecendo relações 

emocionais e se envolvendo com os produtos daquela marca. 

 

Para a hipótese H4b os resultados encontrados são não significativos para 

os dois grupos de indivíduos, otimistas (β= -0,125; n.s.) e pessimistas (β=-0,075; 

n.s). Neste caso a percepção que o indivíduo possui sobre o cenário econômico não 

interfere em suas compras. Ele não deixará de se envolver com sabão em pó da sua 

marca amada, ou ainda deixará de comprá-lo por conta da sua visão sobre o cenário 

econômico. Os grupos de percepção do cenário econômico não exercem moderação 

sobre a relação de envolvimento com o produto e intenção de compra.  
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A terceira hipótese H4c apresentou resultados positivos entre a relação de 

amor à marca e intenção de compra para o grupo otimista (β=0,357; p<0,05) e 

resultados positivos, porém não significativos para o grupo pessimista (β=0,512; n.s). 

Essa hipótese apresenta moderação de grupos para o amor à marca e a intenção de 

compra do consumidor. A percepção que o individuo possui do cenário econômico 

influencia em sua decisão de compra de produtos da marca amada. Muitas vezes o 

consumidor pode tentar buscar alternativas, substituindo outros produtos para 

continuar comprando o sabão em pó da marca amada.  

 

Para categoria de produto sabão em pó, encontra-se uma marca líder no 

mercado, que utiliza ações para se aproximar do consumidor sendo uma marca 

tradicional e presente no mercado há mais de 50 anos. A maioria dos respondentes 

(61,3%) elencou OMO como a marca amada para sabão em pó.  Dessa maneira o 

resultado pode ter sido influenciado por esse fator, estima-se que o resultado 

poderia ter apresentado valores diferentes se essa marca fosse eliminada e novos 

testes fossem realizados. Porém esse não era o objetivo do estudo nesse momento. 

Estratégias que estimulem relações emocionais com o consumidor, e que 

criem vínculos mais fortes como o amor, podem fortalecer o envolvimento dele com 

o produto resultado em um processo de compra mais assertivo e a favor da marca, 

mesmo em tempos de instabilidade econômica. A relação apresentada foi signicativa 

a relação de amor com intenção.  

O modelo comprova a expectativa do estudo, no qual relações de amor não 

se sustentam em um cenário econômico fragilizado. A relação esperada era que 

produtos de diferentes categorias pudessem apresentar variações em diferentes 

percepções de cenários econômicos. Quando se tem uma percepção mais negativa 

do cenário econômico, este fator influencia nas relações de consumo e o indivíduo 

tende a perceber todas as relações de formas pessimistas. Essas relações se 

intensificam ainda mais quando o produto possui baixo envolvimento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este capítulo aborda as últimas considerações do estudo, refletindo os 

resultados para cada objetivo proposto para o estudo apontando suas limitações e 

ainda sugestões para estudos futuros.  

 

5.1 Conclusões 

A oscilação no cenário econômico é um tópico delicado e muito discutido 

atualmente. Em momentos de retração o mercado torna-se vulnerável, os 

consumidores tendem a diminuir suas compras e investimentos e empresas 

precisam se reinventar. Buscar a reinvenção em ações que aproximem o 

consumidor de suas marcas pode ser uma saída para as empresas enfrentarem 

esse período de instabilidade. 

O objetivo geral proposto para o estudo era verificar as relações entre 

consumidores e suas marcas amadas, contemplando o envolvimento com o produto 

e a ntenção de compra, dentro de diferentes percepções do cenário econômico. 

Além do objetivo geral, o estudo também contou com objetivos específicos, 

como sugerir um instrumento para mensurar a percepção do cenário econômico de 

um indivíduo. Para alcançar esse objetivo conduziu-se uma etapa de pesquisa 

qualitativa no qual uma pequena amostra de indivíduos foi entrevistada com intuito 

de verificar como estavam sendo impactados pela instabilidade econômica e como 

estavam lidando com a situação. Após isso, uma etapa quantitativa foi realizada 

para testar o instrumento.  

Para investigar as relações de amor à marca e envolvimento com o produto, 

envolvimento com o produto e intenção de compra e amor à marca e intenção de 

compra foram utilizados instrumentos para essa mensuração na etapa quantitativa.  

Para uma ampliação dos resultados duas categorias de produtos de diferente 

envolvimento com o consumidor foram testadas. Uma de alto envolvivento, o 

perfume e uma de baixo envolvimento, o sabão em pó. 

O modelo proposto utilizou as escalas de amor à marca de Keh, Pang e Peng, 

(2007), intenção de compra proposta por Hair et al (2004), uma escala de inteenção 

de recompra elaborada por Bruner e Hensel (1998), envolvimento do consumidor 
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com de Zaichkowsky (1994) e o instrumento para mensuração da percepção do 

cenário econômico que foi desenvolvido para esse estudo. 

A coleta de dados contou com consumidores responsáveis pelo orçamento 

familiar ou co-responsáveis pelas compras de suas residências, no período de 

setembro e outubro de 2015. Totalizando 328 casos válidos para análise. 

O processo de análise de dados foi realizado por meio de caracterização da 

amostra e análises descritivas, análises dos instrumentos, análise fatorial 

exploratória e confirmatória, modelos de equações estruturais direcionado para as 

hipóteses do estudo. 

Contudo conclui-se que consumidores que possuem um alto envolvimento 

com o produto desenvolvem um amor a marca maior, e consequentemente 

continuam comprando mesmo em um cenário pessimista, isso ainda é mais 

acentuado em quem percebe um cenário economicamente positivo. 

Essa mesma relação fica mais afetada quando se tem um produto de menor 

envolvimento, em que o consumidor fica mais suscetível a trocar sua marca 

preferida por outra de valor mais baixo.  

Dentro dessas constatações é valido que as empresas que possuem produtos 

de alto envolvimento, devem investir em ações que promovam um relacionamento 

de amor com seus consumidores. Essas estratégias podem segurar o mercado em 

períodos em que a economia não seja favorável a compra desses produtos. 

 

5.2 Contribuições Teóricas 

Uma das contribuições teóricas do estudo foi a proposição de um modelo não 

testado até o momento. As relações de amor à marca, envolvimento com o produto 

e a intenção de compra ainda não tinham sido pesquisadas em um mesmo modelo. 

Embora o constructo de amor à marca ser um tópico bastante abordado na 

academia (AHUVIA, 1993, CARROLL e AHUVIA, 2006, KEH, PANG e PENG, 2007, 

BATRA, AHUVIA E BAGOZZI, 2012), os estudos não tinham relacionado ele com 

outras váriaveis dependentes como envolvimento com o produto e intenção de 

compra. 

Outra contribuição teórica foi a moderação do modelo por grupos com 

diferentes percepções do cenário econômico. Para que essa etapa fosse alcançada 
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realizou-se a sugestão de um instrumento para mensuração da percepção do 

cenário econômico. O instrumento foi construído a partir de duas etapas. A primeira 

etapa uma pesquisa qualitativa possibilitou a geração de 14 itens que foram testados 

e purificados em uma pesquisa quantitativa. Após essas etapas o intrumento 

apresentou resultados adequados, e atendeu as expectativas iniciais do estudo. O 

instrumento possibilitou a separação dos índividuos conforme sua percepção 

positiva ou negativa em relação ao cenário econômico em que estão inseridos. 

Por fim, o estudo possibilitou compreender se as relações de vínculo 

emocional, como o amor e o envolvimento com o produto podem se refletir na 

intenção de compra do consumidor em tempos de instabilidade econômica. 

5.3 Contribuições Gerenciais 

Além das considerações para teoria, este estudo contribuiu com sugestões 

para gestores de marketing, com a criação de estratégias que sejam viáveis para 

marcas e consumidores. 

É fato que há uma preocupação do mercado com o cenário econômico atual e 

para os próximos anos. O fortalecimento dos vínculos emocionais entre marcas e 

consumidores se mostra essencial para garantir o bom desempenho em tempos de 

instabilidade econômica.  

Consumidores que possuem um envolvimento maior, um relacionamento mais 

profundo e um vínculo emocional mais forte com uma marca tendem a continuar 

comprando os produtos da sua marca amada. Essa relação se matém para 

relacionamentos com produtos de maior envolvimento e para consumidores que 

possuem uma visão mais otimista para o cenário econômico. Logo em uma escala 

de cortes ou substituição de itens para contenção de gastos esses consumidores 

serão impactados em um período maior ou até mesmo não serão atingidos.  

Estratégias de relacionamento, ações que estimulem experiências com a 

marca quando se tem produtos de alto envolvimento, são medidas que podem 

contribuir com o aumento da receita da companhia em uma situação em que a 

economia não esteja favorável. Porém quando seu produto é de baixo envolvimento 

essas estratégias não são suficientes.  
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5.4 Limitações de Estudo 

Uma das limitações para o estudo foi o instrumento para mensuração da 

percepção do cenário econômico do indivíduo. Não foi encontrada uma escala para 

tal mensuração, desta maneira uma escala foi criada com base em um estudo 

qualitativo, com entrevista em profundidade com pessoas responsáveis pelo 

orçamento familiar ou ainda corresponsáveis pelas compras do lar. Este estudo 

gerou um total de 14 itens, que foram analisados por uma Análise Fatorial 

Exploratória, nesta etapa alguns itens foram retirados tornando a escala 

unidimensional.  

Para que o instrumento pudesse ser utilizado em estudos futuros se faz 

necessário uma nova coleta, com uma nova análise que permitisse sua validação. 

Este estudo não contemplou uma segunda coleta de dados e assim não permitiu 

que o instrumento fosse validado. A sugestão é realizar uma nova coleta para 

validação do instrumento e utilização em estudos futuros.  

Outra limitação encontrada no estudo refere-se à categoria de produto sabão 

em pó, em que 61,3% dos respondentes escolheram a marca OMO como sua marca 

preferida. Sabe-se que essa marca é predominante, tradicional, líder de mercado e 

bem relacionada com os seus consumidores. Desta maneira a amostra pode ter sido 

contaminada pela presença majoritária da marca OMO. 

5.5 Sugestões para estudos futuros 

Para futuros estudos estima-se que novas pesquisas poderiaram ser 

realizadas para contribuir com a validação do modelo proposto. Explorando outras 

categorias de produtos que apresentam diferenças de envolvimento com o 

consumidor, como bens duráveis.  

Para confirmar o instrumento de mensuração de percepção de cenário 

econômico, é necessário realizar uma nova coleta de dados e assim realizar 

análises que validem a utlização do instrumento. 

Outro item a ser explorado é a validação do modelo com a base de dados 

sem os respondentes para o sabão em pó da marca OMO. A sugestão para estudos 

futuros é que seja conduzida uma análise dessa categoria de produto sem que essa 
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marca esteja presente no estudo, para que haja um comparativo uniforme entre as 

marcas e as relações propostas.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE – ETAPA 

QUALITATIVA DO ESTUDO 

 

1) Você costuma acompanhar as informações divulgadas sobre o cenário 

econômico brasileiro? Se sim, quais são os meios que você utiliza para 

acompanhar essas informações? 

2) Como você o descreve e como ele está impactando nos seus hábitos de 

consumo? 

3) Você o avalia como positivo ou negativo? Por que? 

4) Ele impactou no seu cotidiano? Como? Cite Exemplos. 

5) Você alterou seus hábitos de consumo por conta disso? 

6) Qual foi a principal mudança?  

7) Deixou de consumir algum produto ou serviço em virtude disso? 

8) Trocou algum produto ou serviço de determinada marca mais cara por outra 

mais barata? 

9) Você encontrou alguma maneira de substituir a compra desse item? 
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APÊNDICE B– QUESTIONÁRIO ETAPA QUANTITATIVA 

Olá! Esta é uma pesquisa para o Projeto de Conclusão de Curso para curso de 

Marketing da PUCPR, a qual tem como objetivo analisar os fatores que permeiam os 

hábitos de consumo atualmente. Por favor, responda com atenção as perguntas que 

serão propostas. Suas informações são extremamente valiosas para o sucesso 

dessa pesquisa. Este questionário é composto por partes, despende-se em média 5 

minutos para o seu preenchimento total. Temos como compromisso manter o 

anonimato dos respondentes e utilizar os dados coletados somente para fins 

acadêmicos. 

 

Escolha sua marca preferida de perfume: 

 Avon  

 Dior  

 Chanel 

 Natura 

 Carolina Herrera 

 Calvin Klein  

 O Boticário  

 Givenchy 

 Ralph Lauren 

 Lancôme  

 Kenzo  

 Yves Saint Laurent  

 Paco Rabanne  

 Giorgio Armani  

 Bvlgari  

 Hugo Boss  

 Azzaro  

 Jean Paul Gaultier 

 Dolce & Gabbana 

 Gabriela Sabatini  

 Mont Blanc  

 Marina de Bourbon  

 Salvador Dali 

 Jequiti  

 Cacharel  

 Thierry Mugler  

 Outra  ____________________ 
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Com qual frequência você adquire perfume da marca escolhida? 

 1 vez por mês  

 1 vez a cada 3 meses  

 1 vez a cada 6 meses  

 1 vez a cada 12 meses  

 

 Por favor, assinale a alternativa que melhor descreve a sua opinião sobre a 

categoria Perfume: 

 1 2 3 4 5 6 7 

Entediante: Interessante  
              

Não entusiasmante: 

Entusiasmante  
              

Não atraente: Atraente  
              

Não fascinante:Fascinante 
              

Não envolvente: 

Envolvente  
              

Sem importância: 

Importante  
              

Irrelevante: Relevante  
              

Não significa nada: 

Significa muito  
              

Sem valor: Valioso  
              

Desnecessário:Necessário  
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Q5 Sobre sua marca preferida de Perfume, em uma escala de 1 a 7, em que 1 

significa DISCORDO TOTALMENTE e 7 CONCORDO TOTALMENTE, atribua a 

nota que você achar conveniente nas frases que se seguem: 

 
1 - Discordo 
Totalmente 

2 3 4 5 6 
7 - 

Concordo 
Totalmente 

Eu recebi ajuda emocional desta 

marca  
              

Meu relacionamento com a marca é 

íntimo  
              

Há algo especial sobre o meu 

relacionamento com esta marca 
              

Eu prefiro possuir esta marca do que 

qualquer outra marca  
              

Eu não posso imaginar outra marca 

do mesmo perfume me fazendo tão 

feliz quanto esta marca 

              

Eu me pego pensando nesta marca 

frequentemente durante o dia 
              

Eu tenho o impulso de compra-lá 

assim que vejo a marca 
              

Eu continuarei a comprar esta marca 

quando eu precisar deste produto 
              

Eu tenho vontade de recomendar 

esta marca para os meus amigos 
              

Eu sinto que eu realmente posso 

confiar nesta marca  
              

Esta marca é minha primeira 

escolha quando eu compro este 

perfume 
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Qual a probabilidade de você adquirir o perfume da sua marca preferida na sua 

próxima compra? 

 Certamente compraria (90-100% de chance) 

 Provavelmente compraria (50-89% de chance) 

 Provavelmente não compraria (10-49% de chance)  

 Certamente não compraria (menos de 9% de chance) 

 

Qual a possibilidade de você continuar comprando o perfume da sua marca 

preferida nos próximos 3 meses? 

 1  2  3  4  5 6  7 

Improvável:Provável  
              

Inexistente:Existente  
              

Não Plausível: 

Plausível  
              

Impossível:Possível  
              

Incerto:Certo 
              

 

Você percebeu algum tipo de diferença no preço do Perfume da marca escolhida 

nos últimos meses? 

 Sim, o preço aumentou  

 Sim, tenho encontrado mais descontos e promoções 

 Não, o preço do Perfume permaneceu o mesmo 

 Outro (4) ____________________ 

 

Escolha sua marca preferida de Sabão em Pó: 

 OMO  

 Tixan Ypê  

 Ace  

 Brilhante  

 Minuano 

 Surf  

 Ariel  

 Girando Sol 

 Tanto  

 Outro ____________________ 
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Com qual frequência você adquire sabão em pó da marca escolhida? 

 1 vez por semana  

 1 vez a cada 15 dias  

 1 vez por mês  

 1 vez a cada 2 meses  

 

Por favor, assinale a alternativa que melhor descreve a sua opinião sobre a 

categoria de produto Sabão em Pó: 

 1 2 3 4 5 6 7 

Entediante:Interessante  
              

Não entusiasmante: 

Entusiasmante  
              

Não atraente:Atraente  
              

Não fascinante:Fascinante 
              

Não envolvente: 

Envolvente  
              

Sem importância: 

Importante  
              

Irrelevante:Relevante  
              

Não significa nada: 

Significa muito  
              

Sem valor: Valioso  
              

Desnecessário:Necessário  
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Sobre sua marca preferida de Sabão em Pó, em uma escala de  1 a  7, em que 1 

significa DISCORDO TOTALMENTE e 7 CONCORDO TOTALMENTE, atribua a 

nota que você achar conveniente nas frases que se seguem: 

 
1 - Discordo 
Totalmente 

2 3 4 5 6 
7 - 

Concordo 
Totalmente 

Eu recebi ajuda emocional desta 

marca  
              

Meu relacionamento com a marca é 

íntimo  
              

Há algo especial sobre o meu 

relacionamento com esta marca 
              

Eu prefiro possuir esta marca do que 

qualquer outra marca  
              

Eu não posso imaginar outra marca 

do mesmo sabão em pó me fazendo 

tão feliz quanto esta marca 

              

Eu me pego pensando nesta marca 

frequentemente durante o dia 
              

Eu tenho o impulso de compra-lá 

assim que vejo a marca 
              

Eu continuarei a comprar esta marca 

quando eu precisar deste produto 
              

Eu tenho vontade de recomendar 

esta marca para os meus amigos 
              

Eu sinto que eu realmente posso 

confiar nesta marca  
              

Esta marca é minha primeira 

escolha quando eu compro este 

sabão em pó 

              

 

Qual a probabilidade de você adquirir o sabão em pó da sua marca preferida em sua 

próxima compra? 

 Certamente compraria (90-100% de chance)  

 Provavelmente compraria (50-89% de chance) 

 Provavelmente não compraria (10-49% de chance) 

 Certamente não compraria (menos de 10% de chance) 
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Qual a possibilidade de você continuar comprando sabão em pó da sua marca 

preferida nos próximos 3 meses? 

 1 2 3 4 5 6 7 

Improvável:Provável  
              

Inexistente:Existente                

Não Plausível: 

Plausível  
              

Impossível:Possível  
              

Incerto:Certo  
              

 

 

Você percebeu algum tipo de diferença no preço do Sabão em Pó da marca 

escolhida nos últimos meses? 

 Sim, o preço aumentou 

 Sim, tenho encontrado mais descontos e promoções  

 Não, o preço do Sabão em Pó permaneceu o mesmo  

 Outro ____________________ 

 

Você percebeu algum tipo de diferença no preço do Sabão em Pó nos últimos 

meses? 

 Sim  

 Não  

 

Como você considera que a instabilidade da economia brasileira impactou  em seus 

hábitos de consumo nos últimos meses? 

 Não me impactou  

 Impactou, mas encontrei alternativas na substituição de itens e/ou marcas  

 Impactou, o corte de gastos foi total em todos os setores  

 Outro ____________________ 
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Sobre os seus hábitos de consumo no cenário atual econômico, assinale as 

atividades em que você considera que: 

 
1 - Discordo 
Totalmente 

2 3 4 5 6 
7 - 

Concordo 
Totalmente 

O preço das coisas aumentaram 

significativamente para mim  
              

Eu modifiquei meus hábitos de 

consumo  
              

Eu deixei de frequentar salões de 

beleza  
              

Eu estou otimista em relação ao  futuro 

do cenário econômico brasileiro  
              

Eu deixei de comprar algo que queria 

muito  
              

Eu deixei de comprar algo que 

consumia frequentemente  
              

Faço pesquisas de preços em vários 

estabelecimentos  
              

Tenho pesquisado os preços dos itens 

de primeira necessidade  
              

Eu troquei marcas que consumia por 

marcas mais baratas  
              

Em promoções aproveito para estocar 

algum produto 
              

Eu diminui o consumo em restaurantes 

e bares 
              

Eu cortei alguma atividade fora de casa 

que tenha custo financeiro (Ex: cinema, 

teatro, viagens, parques temáticos)  

              

Eu estou pessimista em relação ao  

futuro do cenário econômico brasileiro  
              

Eu deixei de comprar produtos que não 

sejam de necessidade básica  
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Sexo 

 Masculino  

 Feminino  

 

Estado Civil 

 Solteiro  

 Casado / Vive junto  

 Divorciado / Separado  

 Viúvo  

 

Idade 

 menos de 17 anos 

 18 a 24 anos  

 25 a 35 anos  

 36 a 50 anos  

 mais de 51 anos  

 

Indique a quantidade de itens presentes em sua residência: 

 0 1 2 3 4 ou + 

Banheiros            

Empregados 

Domésticos  
          

Automóveis 
          

Microcomputador 
          

Lava louça            

Geladeira) 
          

Freezer 
          

Lava roupa 
          

DVD  
          

Microondas  
          

Motocicleta  
          

Secadora de 

roupa  
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Indique o grau de instrução do chefe de família: 

 Analfabeto / Fundamental I Incompleto  

 Fundamental I completo / Fundamental II Incompleto  

 Fundamental II completo / Médio Incompleto  

 Médio Completo / Superior Incompleto  

 Superior Completo  

 

A água utilizada em sua residência é proveniente de? 

 Rede geral de distribuição  

 Poço ou nascente  

 Outro meio  

 

Considerando o trecho da rua de seu domicilio, você diria: 

 Asfaltada/Pavimentada  

 Terra/Cascalho  

 

Qual a sua ocupação econômica? 

 Estudante  

 Funcionário de empresa privada  

 Funcionário público  

 Empresário  

 Desempregado  

 Do lar  

 Autonômo/Profissional liberal  

 

Qual a faixa de sua renda familiar? 

 De R$0,00 a R$1.085,00  

 De R$1.085,00 a R$1.734,00  

 De R$1.734,00 a R$7.475,00  

 De R$7.475,00 a R$9.745,00  

 Acima R$15.761,00  

 

 


