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As experiências são resultados do 

encontro e da vivência de situações. São 

estímulos criados para os sentidos, para 

os sentimentos e para a mente. 

SCHMITT, 2002 



 
 

RESUMO 

Quando em um curto espaço de tempo um estabelecimento consegue atrair 
milhares de frequentadores, torna-se interessante estudar os motivos por trás desse 
crescimento repentino. O estudo em questão busca responder quais as influências 
das dimensões de experiência de consumo na qualidade do relacionamento com a 
marca Whatafuck. A experiência de consumo, e suas dimensões sensorial, afetiva, 
comportamental e intelectual, são estudadas de acordo com autores como Schmitt 
(2002), Gentile et al. (2007) e Holbrook e Hirschman (1982). A qualidade do 
relacionamento, e seus constructos autoconexão, intimidade e interdependência, 
são definidas por Gordon (2002), Fournier (1998) e Escalas (1996, 2005). A 
pesquisa, de cárater quantitativa, utilizou as escalas validadas por Semprebon 
(2014), de forma presencial e online via Qualtrics com os consumidores da 
hamburgueria Whatafuck. A análise dos dados foi feita com análise descritiva, 
correlação, análise confirmatória e regressão. Os resultados demonstram que as 
dimensões afetiva, comportamental e intelectual possuem influência na qualidade do 
relacionamento com a marca Whatafuck. 

 

Palavras-chave: Dimensões de Experiência. Qualidade do Relacionamento. Marca 
 
 



 
 

ABSTRACT 

When in a short time na establishment attract thousands of consumers, it is 
interesting to study the reasons behind this sudden growth. The presente study 
seeks to answer what influences the consumer experience dimensions have on the 
quality of the relationship with the brand Whatafuck. The experience of consumption, 
and its dimensions sensory, affective, behavioral and intelectual, are studied 
according to authors like Schmitt (2002), Gentile et al. (2007) and Hirschman and 
Holbrook (1982). The quality of the relationship, and its constructs self-connect, 
intimacy and interdependence, are defined by Gordon (2002), Fournier (1998) and 
Escalas (1996, 2005). The quantitative research used the validated scales of 
Semprebon (2014), in person and online via Qualtrics, with the consumers of the 
establishment. Data analysis was perfomed with desciptive analysis, correlaton, 
confirmatory analysis and regression. The results show that the dimensions 
behavioral, affective and intelectual, have influence on the quality of the relationship 
whit the brand Whatafuck. 

 

Key-words: Experience Dimensions. Relationship Quality. Brand. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo a qual pertencemos está envolvido em grandes e constantes 

mudanças. Aaker (1998) já alertava da necessidade que o mercado tem de se 

adequar as rotineiras mudanças de gostos e modas, para não tornar-se obsoleto na 

mente do consumidor. 

Ainda que recente, o marketing experiencial já demonstra que consegue atrair 

públicos e conquistar seguidores, sua capacidade está em permear os níveis 

racional, emocional, sensorial, físico e espiritual (GENTILE, et al., 2007), 

despertando no consumidor todas as características necessárias para entretê-lo, 

envolvê-lo, encorajá-lo e torná-lo não somente um cliente, mas um fiel defensor da 

marca. 

O presente estudo utilizou o modelo chamado BRQ (Brand Relationship 

Quality) para medir a qualidade do relacionamento entre consumidor e marca, neste 

caso o da marca de hamburgueria Whatafuck, com os constructos Autoconexão, 

Intimidade e Interdependência. O BRQ, da autora Fournier (1998), em conjunto com 

as dimensões de experiência Sensorial, Afetiva, Comportamental e Intelectual 

(SCHMITT, 2002; GENTILE, et al., 2007), e as escalas de experiência do 

consumidor e qualidade do relacionamento traduzidas e adaptadas por Semprebon 

(2014), são desmembrados e usados como base para responder quais são as 

influências das Dimensões de Experiência de Consumo na Qualidade do 

Relacionamento com a marca Whatafuck. 

Whatafuck é uma hamburgueria que em pouco espaço de tempo, menos de 

três meses, se tornou um sucesso da baixa gastronomia de rua de Curitiba. Sua 

forma de servir e criar experiências são únicas e bem recebidas pelo público. A 

teoria busca entender quais os principais fatores da experiência de consumo são 

responsáveis por esse sucesso, ao estudar a qualidade do relacionamento do local. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Objetivo Geral: 

Identificar quais as influências das dimensões da experiência de consumo na 

qualidade do relacionamento com a marca Whatafuck. 

Objetivos Específicos: 

Verificar se são todas as dimensões da experiência que influenciam na 

qualidade do relacionamento com a marca Whatafuck. 

Verificar se existe correlação entre as variáveis de satisfação, recompra e 

indicação. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica é o aspecto responsável em dar a base teórica 

pautada em fontes e dados para o estudo. O primeiro tema tratado é o de Marca e 

sua definição, assim como seus principais conceitos, como, identidade de marca, 

posicionamento de marca, branding e brand equity. O segundo tema aborda as 

Experiências de Consumo utilizando como base os principais autores do tema: 

Schmitt (2000), Holbrook e Hirschman (1982), Arnould e Price (1993) e Pine e 

Gilmore (1998). Afunila-se então o tema tratando das Dimensões de Experiência, 

sendo elas, sensorial, afetiva, cognitiva e comportamental. O terceiro tema proposto 

explica o Relacionamento de acordo com autores como Gordon (2002), Madruga 

(2010), Stone e Woodcock (1998) e Tybout e Calkins (2006). Utilizando os principais 

conceitos de Fournier (1998) e de seu modelo chamado BRQ (Brand Relationship 

Quality) Qualidade no Relacionamento e seus construtos amor/paixão, autoconexão, 

comprometimento, interdependência, intimidade e parceria/confiança com a marca, 

são definidos e estudados. O quarto e último tema dizem respeito à hamburgueria 

Whatafuck, sua história, ambiente e atendimento, e o principal motivo de escolha 

desse local para estudo.  



 
 

16 

2.1 MARCA 

Uma marca é o que faz o consumidor reconhecer e se identificar com o produto 

(WEILBACHER, 1995). De acordo com Weilbacher (1995) as marcas fornecem a 

base para que os consumidores possam identificar e associar um produto ou 

serviço. A marca também serve para estabelecer uma ligação emocional com os 

clientes e desenvolver relações duradouras, pois as pessoas se apaixonam pelas 

marcas, confiam e acreditam nelas (WHEELER, 2012). Outra visão sobre marca é 

dada por Kapferer (2004), em que suas características diferem daquelas da 

concorrência e são pertinentes em relação às expectativas do público-alvo. Para ser 

considerada uma marca, primeiramente ela precisa apresentar suas capacidades 

como um produto ou serviço.  

A AMA (2015) (American Marketing Association) estabeleceu em 1960 as 

definições de marca, nome de marca e de marca registrada. Define marca como um 

nome, termo, sinal, desenho, símbolo ou combinação deles, pretendendo identificar 

bens ou serviços e diferenciá-los daqueles dos concorrentes. Segundo Weilbacher 

(1994) e Wheeler (2012), nome da marca é aquela que pode ser falada, e marca 

registrada é definida como uma marca ou parte dela à qual é dada uma proteção 

legal, deixando-a exclusiva. 

 Silva (2005) definiu marca como tudo aquilo com capacidade de permanecer 

na mente do consumidor e lhe trazer um sentimento de pertencimento e 

aproximação. Sonhos, idealizações, pontos de vista, gestos e modelos que induzem 

a uma ação e literalmente marcam de forma significativa e bem definida nas 

pessoas.  

 Os principais conceitos relacionados à gestão de uma marca são a imagem 

da marca, identidade da marca, posicionamento da marca, branding e brand 

equity (MATTAR, et al., 2009; KAPFERER, 2004). 

2.1.1 Imagem da Marca 

 A imagem da marca foi definida por Petit (2006) como sendo o nome, o 

logotipo e a marca pertencentes a uma comunicação, linguagem específica ou 
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arquitetura gráfica, que dão força suficiente para a marca impregnar todos os 

momentos em que atinge as pessoas. Uma imagem pode ser sólida apenas se a 

comunicação for construída de forma homogênea e impacte a todos de forma igual. 

 Um conjunto de associações organizadas de forma que tenha significado na 

mente do consumidor é a descrição de imagem de marca dada por Aaker (1998). A 

imagem da marca é um resultado de tudo aquilo que é entendido e decodificado 

pelo consumidor, podendo ou não refletir a realidade (AAKER, 1998).  

2.1.2 Identidade da Marca 

 A identidade da marca diz respeito à emissão, à visão que a marca tem de si 

mesma, conforme ilustra a Figura 1 de Kapferer (2004). Wheeler (2012) define a 

identidade de marca como sendo tangível e apelativa para os sentidos, dando 

reconhecimento à marca e ampliando sua diferenciação, tornando ideia e 

significados mais acessíveis. Para ele é possível ver, tocar, agarrar, ouvir e observar 

sua movimentação.  

Figura 1 – Identidade e Imagem 

 

      Fonte: Adaptado de Kapferer, 2004. p. 87. 

Segundo Aaker e Joachimsthaler (2007), identidade da marca necessita de 

profundidade e riqueza, não sendo ela uma afirmação de posicionamento. É a 

criação ou manutenção de associações para estabelecer uma relação entre a marca 

e o cliente e assim gerar uma proposta de valor. A identidade da marca pode ser 

representada por um prisma de seis lados (KAPFERER, 2004), sendo estes lados 

chamados de físico, personalidade, relacionamento, cultura, reflexo e 

mentalização, como mostra a Figura 2. 

A identidade da marca 

Outras fontes de Inspiração 

Sinais emitidos Imagem da marca 

Emissão Meios Recepção 

Ruído da 

concorrência 
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Figura 2 – Prisma de identidade da marca 

 
Fonte: Kapferer, 2004. p. 91. 

 

Para Kapferer (2004) a identidade da marca, como representado na Figura 2 

acima, é inicialmente algo físico, composta de características latentes e objetivas. 

Já sua personalidade passa a existir desde o momento em que ela se comunica e 

assim adquire um caráter. E por se tratar de uma transação, de uma troca, a marca 

também é uma relação, possuiu um relacionamento. Os princípios que governam 

toda a marca compreendem um sistema de valores, resultado de uma cultura, a 

fonte que inspira a marca. O lado do prisma chamado de “reflexo” diz respeito à 

imagem que o consumidor desenvolve, é um modelo de identificação. Enquanto o 

reflexo é a imagem exterior, a mentalização, sexto e último lado do prisma, é o 

espelho interno, a relação que temos de nós mesmos quanto a tal marca. 

2.1.3 Posicionamento da Marca 

O posicionamento da marca é o desenvolvimento de uma proposta de valor e 

estabelece como a empresa se mostra diferente da concorrência (MATTAR, et al., 

2009). Aaker (1996, p. 164) define o posicionamento da marca como: 

A posição da marca é a parcela da identidade e da proposta de valor da 
marca que deve ser ativamente comunicada ao público-alvo e demonstrar 
uma vantagem em relação às marcas concorrentes. 

Personalidade 

Cultura 

Mentalização 

Físico 

Relacionamento 

Reflexo 

Tangível 

Intangível 
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 Mattar, Oliveira, Queiroz e Motta (2009) dizem que o consumidor cria em sua 

mente uma hierarquia para classificar as marcas relacionando-as a classes de 

palavras, e o topo dessa classificação pertence à marca com maior conexão com tal 

palavra-chave. Um dos fatores que determinam o sucesso de uma marca é a 

consistência do posicionamento (MATTAR, et al., 2009).  

 Cheverton (2007) diz que para que uma marca possa ser bem sucedida em 

longo prazo é importante que crie ou encontre um espaço no pensamento de seus 

clientes, processo chamado de posicionamento. Da mesma forma que os 

pensamentos mudam, as marcas precisam mudar (CHEVERTON, 2007), pois se 

tornarão obsoletas com o tempo, através da faixa etária do público, ou a associação 

deixar de ter apelo quando ocorrer mudanças de gostos e modas (AAKER, 1998). 

Ainda de acordo com Cheverton (2007), para que sejam evitados erros de 

posicionamento utiliza-se uma fórmula adaptada de Philip Kotler de quatro itens: 1º - 

Estabelecer o posicionamento amplo; 2º - Desenvolver um posicionamento 

específico para cada mercado e segmento baseado em benefícios; 3º - Identificar o 

contexto de importância de marca; 4º - A vivência total do cliente deve ser 

desenvolvida. 

2.1.4 Branding 

 Branding, brand management, ou em português, gestão de marcas, é o 

gerenciamento e a criação de imagens, associações e percepções na mente do 

consumidor (TYBOUT, CALKINS, 2006).  

 Os principais desafios de branding encontrados pelas empresas, de 

acordo com Tybout e Calkins (2006), são o caixa, financeiro da empresa, a 

consistência e a saturação. O desafio de caixa está no fato de que resultados 

financeiros são apresentados a cada breve período de tempo, enquanto as marcas 

são ativos construídos em longo prazo. As empresas entram em um ciclo ao 

tentarem responder apenas aos resultados financeiros. Reduzindo investimentos 

conseguem compensar o preço e assim vender melhor, o problema é a resposta dos 

concorrentes e os clientes mudando suas expectativas e tendo sua experiência em 

relação à marca deteriorando-se. Este ciclo enfraquece a marca. Trata-se 

basicamente de uma briga interna de Market Share contra Mind Share. Outro 

desafio de branding é a consistência. Todos os funcionários de uma empresa têm 
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impacto sobre a marca, eles interagem com os clientes que formam associações 

sobre a marca. É necessário que toda a organização abrace a marca. O último 

desafio é o da saturação. O excesso de publicidade, campanhas, anúncios e 

promoções dificultam que o profissional de marketing chame a atenção do público-

alvo. A criatividade e o planejamento são as duas principais armas para superar tais 

desafios. 

2.1.5 Brand Equity 

Brand equity, como definido por Aaker (1998), é o conjunto de lealdade à 

marca, conhecimento da marca, qualidade percebida, associações da marca e 

os demais ativos da empresa, como por exemplo, as marcas registradas, patentes 

e o relacionamento com os canais de distribuição. Trata-se de criar valor tanto para 

o cliente quanto para a empresa. Quanto à lealdade à marca, fica claro que manter 

os atuais consumidores da empresa é muito mais simples e barato do que 

conquistar novos. Até porque conquistar novos clientes pode significar investir em 

ações para tirar a lealdade dele em relação à marca dos concorrentes. Lealdade à 

marca nada mais é do que a probabilidade de o consumidor trocar de marca. Aaker 

(1998) demonstrou os níveis de lealdade, colocando no topo da pirâmide os 

consumidores mais comprometidos com a marca enquanto na base ficam os 

indiferentes a ela. Um valor alto de brand equity é evidencializado quando o 

comprador continua adquirindo um produto ou serviço na existência de concorrentes 

com características superiores (AAKER, 1998). 

 Segundo Aaker (1998) ao escolher um serviço ou produto as pessoas 

geralmente escolhem aqueles da qual já possuem algum conhecimento, pois existe 

uma sensação de confiança e segurança com o que lhe é familiar. Quando a 

motivação ou até mesmo a capacidade de escolha do consumidor é baixa, e fazer 

uma análise minuciosa daquilo que está comprando torna-se insustentável, a 

qualidade percebida influenciará a decisão de compra e a lealdade à marca. O 

conjunto de associações diz respeito às atitudes ou sentimentos ligados a marca, 

de forma positiva ou negativa. A diferenciação e o bom posicionamento da marca no 

mercado garantem uma força a mais e uma barreira na briga contra a concorrência, 

que terá sua credibilidade duvidada ao tentar tomar o lugar das mais fortes. A última 

categoria de brand equity citada pelo autor (AAKER, 1998) é a dos outros ativos da 
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empresa. Aqueles que se referem diretamente a proteção contra a cópia. A marca 

registrada protege a empresa para que não haja nomes semelhantes no mercado, 

as patentes protegem para que produtos idênticos não sejam comercializados, e os 

canais de distribuição tem seu valor no histórico de seu desempenho. 

A marca por si só tem uma importância significativa para qualquer empresa, 

independentemente de seu tamanho, tempo de existência, produto oferecido ou 

serviço prestado. Vários dos pontos apresentados acabam se encontrando ou até 

mesmo tendo poucas diferenças entre eles. Isso acontece porque para que uma 

marca seja bem sucedida todos os fatores devem ser levados em conta e 

trabalhados constantemente ao mesmo tempo. 

2.2 EXPERIÊNCIA DE CONSUMO 

 A saturação de anúncios de publicidade, como visto no tópico de marcas ao 

falar sobre branding, fez com que os profissionais encontrassem outras formas para 

alcançar seu público, fugindo do marketing tradicional.  

 Apesar de ser encontrado em toda parte, como em mercados, empresas de 

consumo, de serviço, de tecnologia (SCHMITT, 2002), o marketing experiencial é um 

tema bastante recente na área de marketing. Holbrook e Hirschman (1982) 

conceberam o conceito de experiência do consumidor na década de 80 quando 

identificaram que significados simbólicos, respostas hedônicas, e critérios estéticos 

estão ligados ao ato de consumo. A experiência de consumo, de acordo com 

Verhoef (2009), envolve no consumidor respostas cognitivas, afetivas, emocionais, 

sociais e físicas. Gentile, Spiller e Noci (2007) já haviam dito anteriormente acerca 

de tal envolvimento. Trata-se de uma experiência pessoal e implica o envolvimento 

do consumidor nos níveis racional, emocional, sensorial, físico e espiritual. 

 Ao contrário do marketing tradicional (que foca nas características funcionais 

e nos benefícios do produto, que define de forma restrita as categorias do produto e 

a concorrência, que enxerga o consumidor como um ser apenas racional e que 

utiliza ferramentas analíticas, quantitativas e verbais), o marketing experiencial tem o 

seu foco nas experiências do consumidor, examina toda a situação de consumo, 

busca trabalhar tanto o lado racional quanto o emocional do consumidor, e têm 

como ferramentas métodos ecléticos (SCHMITT, 2002).  
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 Ainda se tratando de experiência de consumo, Pine e Gilmore (1998) falam da 

chamada economia de experiência, em que dividem toda a história da economia em 

quatro estágios, sendo o último, o estágio de experiência:  

1. No primeiro estágio encontra-se a economia agrária, aquela em que a 

pessoa fazia seu próprio produto para consumo usando aquilo que 

cultivava;  

2. No segundo estágio, a economia industrial foi responsável pelo 

consumidor comprando ingredientes, para então fazer seu produto;  

3. No terceiro estágio, na economia de serviço, o consumidor fazia o pedido 

do produto final.  

4. No quarto e último estágio, no final da década de 90, o consumidor não faz 

o produto, nem faz o pedido, mas usa o seu dinheiro para ir até um 

estabelecimento para então desfrutar do produto naquele local.  

 Experiências surgiram como o próximo passo, conhecida como progressão do 

valor econômico. (PINE, GILMORE, 1998). 

 Oferecer aos consumidores mais do que simplesmente a apresentação dos 

benefícios e características do produto envolvendo-os com a visão, audição, tato e 

paladar dá a possibilidade do cliente sentir o que o produto pode provocar 

(LINDSTROM, 2007). Arnould e Price (1993) definem como experiência 

extraordinária (Extraordinary Experience) aquela experiência que possui alto grau de 

intensidade emocional. Deve-se assumir que existe uma expectativa do consumidor 

em relação ao produto ou serviço, nisso inclui-se crenças, atitudes, critérios de 

avaliação e uma sequência de atividades (ARNOULD, PRICE, 1993).  

2.2.1 Dimensões da Experiência 

 Schmitt (2000) categorizou em quatro as dimensões de experiência: (1) 

Sensorial ou Sensação (Sensaciones); (2) Sentimento ou Afetiva (Sentimientos); (3) 

Cognitiva ou Pensamento (Pensamientos); (4) Comportamental ou Ação 

(Actuaciones).   
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2.2.1.1 Sensorial 

A dimensão sensorial utiliza a visão, audição, olfato, tato e o paladar para 

criar experiências causando prazer estético ou excitação/relaxamento nos 

consumidores. Cor e música são dois elementos primários na criação de 

experiências sensoriais e imagens sensoriais aparecem na forma de nomes de 

empresas, marcas e símbolos. As campanhas sensoriais com objetivos estratégicos 

de diferenciação conseguem atrair a atenção da mente do consumidor porque 

utilizam formas incomuns e especiais, fugindo do padrão (SCHMITT, 2000). Os 

objetivos de motivação podem fazer com que os consumidores experimentem e 

comprem produtos. Ainda existe o objetivo de prover valor ao consumidor, 

necessitando para isso um entendimento da sensação desejada por ele.  

2.2.1.2 Sentimentos 

A segunda dimensão abordada por Schmitt (2000) fala sobre o marketing do 

sentimento, quando a emoção e os sentimentos são fortalecidos pelas experiências. 

O sucesso ocorre quando se conhece a forma de despertar sentimentos no 

consumidor durante sua experiência, pois é nesse momento que os sentimentos são 

mais fortes, as emoções na interação pessoal são muito provocadas pelo contato 

humano. O resultado é uma forte ligação entre consumidor e marca. Os sentimentos 

possuem diversos graus de força, do positivo ao negativo, de força mediana ou 

intensa: Humor tem grau leve, podendo ser positivo, negativo ou neutro; Já as 

Emoções são intensas, positivas ou negativas, e motivadas por acontecimentos, 

pessoas ou objetos (SCHMITT, 2000).  

2.2.1.3 Cognitiva 

 A dimensão cognitiva, ou pensamento, no marketing experiencial, é quando o 

consumidor é colocado para pensar detalhadamente, criativamente e com um 

raciocínio elaborado. Nessa dimensão consegue-se alcançar importantes mudanças 

de paradigmas, ou seja, mudanças profundas que ocorrem em um modelo 

fundamental, um padrão de concepções básicas, mas para isso é preciso conhecer 

o público e o meio que utilizará, pois são de extrema importância. O psicólogo Joy 

Paul Guilford, durante a década de 50, identificou que os pensamentos são 
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separados em dois tipos: pensamento convergente e divergente (SCHMITT, 2002). 

Os de tipo convergente envolvem raciocínio analítico e qualquer forma de analise 

sistemática. Já os de tipo divergente contêm pensamentos flexíveis, originais e de 

fluência perceptual, são formas mais livres e tidos como agradáveis. A criatividade 

necessita dos dois tipos de pensamento para existir ao passar por suas quatro 

fases: (1) Preparação analítica; (2) incubação; (3) iluminação; e (4) avaliação. Os de 

tipo divergente acontecem nas fases dois e três, enquanto os de tipo convergente na 

primeira e última fase.  

2.2.1.4 Comportamental 

Marketing comportamental, ou de ação, procura desenvolver experiências 

relacionadas ao corpo do cliente (como de desejo físico ou sinais corporais), 

mudanças no tipo de comportamento e estilo de vida (atividades, interesses e 

opiniões) e experiências de interações sociais (crenças e normas sociais).  

2.3 RELACIONAMENTO 

 Marketing de Relacionamento nada mais é que a identificação e a criação de 

novos valores, num processo contínuo, durante o relacionamento com o cliente na 

existência de troca de benefícios (GORDON, 2002). Madruga (2010) define 

marketing de relacionamento como uma forma de atrair, realçar e intensificar a 

relação com seus clientes, fornecedores ou até mesmo com entidades não 

governamentais, com benefícios mútuos a longo prazo.  

 Para Stone e Woodcock (1998), marketing de relacionamento utiliza-se de 

vários processos e técnicas de marketing, comunicação e vendas para identificar 

quem são os clientes, para poder individualizá-los e nominá-los. Assim, criando um 

relacionamento entre o cliente e a empresa que deve ser prolongado por muitas 

transações, com benefícios mútuos.  

 Os Quatro Ps do marketing, Produto, Preço, Praça/Distribuição e 

Promoção, tem um grande impacto no marketing de relacionamento. O Produto no 

marketing de relacionamento envolve uma interação entre a empresa e seus clientes 

prioritários, tentando satisfazer o mais rápido possível as suas exigências. Já a 

variável Preço muda proporcionalmente de acordo com as preferências e preceitos 
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do cliente em relação ao produto. Na Praça/Distribuição o cliente decide onde, 

como e quando ele vai realizar a compra de produtos ou serviços oferecidos pelo 

vendedor. A última variável do marketing de relacionamento, Promoção, permite 

que o próprio cliente escolha a forma de comunicação mais eficaz para si, sendo por 

mídias, telefone ou qualquer outra forma (GORDON, 2002).   

A existência de seis dimensões faz com que o marketing de relacionamento 

se diferencie do marketing tradicional (GORDON, 2002). Sendo elas: (1) procurar 

criar um novo valor para o cliente - Compartilhando esses valores entre o 

consumidor e o produtor; (2) Reconhecer a definição do valor que os clientes 

individuais desejam e não somente como compradores - O valor acaba sendo criado 

pelos clientes e não pela empresa, assim ajudando a empresa fornecer o pacote de 

benefícios que ele valoriza; (3) Planejar e alinhar processos de negócios de acordo 

com o que o cliente individual deseja - Foco no cliente; (4) Relação entre comprador 

e vendedor de uma forma contínua; (5) Reconhecer pelo período de vida de 

consumo o valor dos clientes - Não somente quando ocorrem ocasiões de compra; 

(6) Criar uma cadeia de relacionamento na organização, colocando os valores 

desejados pelos clientes. 

Gordon (2002) ainda comenta que o marketing de relacionamento utiliza 

diversas áreas para aprimorar o relacionamento com o cliente, não somente no 

envolvimento primário com o cliente. A Figura 3 mostra todas as áreas que o 

marketing de relacionamento aborda. 
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Figura 3 – Elementos selecionados de marketing de relacionamento 

 
Fonte: Gordon, 2002. p. 45. 

O principal objetivo proposto pelo marketing de relacionamento é nivelar todos 

os aspectos de uma organização com os seus clientes e participantes, abordando 

desde a liderança, estratégia, até a estrutura (GORDON, 2002). Essa visão será 

apresentada na ilustração da Figura 4 a seguir: 

Figura 4 – O marketing de relacionamento 
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 No relacionamento com a marca, Stone e Woodcock (1998) mencionam que 

se deve procurar desenvolver um conjunto de percepções e atitudes nas mentes dos 

consumidores relacionados a um produto ou serviço. Mas antes é preciso entender 

quem são seus clientes, qual a real necessidade deles, como e o que eles compram, 

além de diversos outros fatores.  O relacionamento faz com que os consumidores 

sintam uma conexão com a marca através de uma abordagem estratégica, quando 

uma oferta é feita para um pequeno grupo de consumidores de forma personalizada. 

(TYBOUT, CALKINS, 2006). 

 De acordo com Gordon (2002), o marketing de relacionamento é 

compreendido através de oito componentes principais: Cultura e valores; 

Liderança; Estratégia; Estrutura; Pessoal; Tecnologia; Conhecimento e 

Percepção; Processos.  

 O componente Cultura e Valores demonstram que muitas vezes empresas 

com culturas totalmente diferentes podem criar valor juntas, desde que logo no início 

dessa criação tais diferenças sejam trabalhadas e entendidas, pois quando extremas 

podem afetar o relacionamento entre elas (GORDON, 2002).   

 A Liderança trabalha tanto o cliente como o fornecedor, concentrando o valor 

e o interesse mútuo dos clientes individuais e dos fornecedores. Caso a liderança se 

concentre somente em sair ganhando à custa dos outros, esse formato não irá 

funcionar (GORDON, 2002).  

 As Estratégias de relacionamento precisam ser centradas no cliente 

individualmente. Muitas vezes as estratégias de gerenciamento de produto ou 

serviço, tem um valor maior do que as ações de estratégias voltadas para criar o 

valor desejado pelo cliente (GORDON, 2002). 

 A Estrutura é um dos pontos que ajudam a facilitar a estratégia da empresa. 

Organizar uma empresa por relacionamento e capacidade é uma forma de garantir o 

sucesso nesse ponto, encarregar certas pessoas para focar nos clientes mais 

antigos ou mais importantes permite que outros funcionários foquem na obtenção de 

novos clientes (GORDON, 2002). 
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 O componente Pessoal combina tecnologias e processos para melhorar sua 

capacidade e eficiência e se tornar uma peça crucial. As pessoas encarregadas no 

contato com os clientes devem ter a capacidade de entender as questões atuais dos 

clientes, assim como se lembrar do seu histórico de compras para poder prever 

futuros comportamentos e arranjar soluções, ou sugestões para eles (GORDON, 

2002).  

 Agregar Tecnologia no processo de marketing de relacionamento pode ser 

muito útil no contato entre uma empresa e seus clientes. Tanto para criar uma 

comunicação mais rápida com seu cliente, como para o seu colaborador. O 

conteúdo dessas tecnologias deve possuir mais informações sobre clientes, como, 

seus comportamentos e históricos de compra, a lucratividade da empresa e formas 

de abordagem. Tudo para ajudar a empresa a memorizar as ações dos clientes e 

tornar o contato mais eficiente (GORDON, 2002).    

 Conhecimento e Percepção ajudam a facilitar ações futuras. Se um cliente 

tem conhecimento e percepção de um produto ou serviço novo, com certeza será 

mais fácil apresentar um produto ou serviço futuramente (GORDON, 2002).   

 Processos é o último item do composto de marketing de relacionamento 

citado por Gordon (2002). Sua realização deve ser feita em torno e de acordo com a 

exigência de cada cliente, não padronizando, mas sim utilizando o valor e a 

comunicação para melhorar o envolvimento com a empresa. Comunicações de 

menores alcances e interativas podem ser usadas para captar o real público de cada 

empresa (GORDON, 2002).  

2.3.1 Qualidade do Relacionamento 

 A qualidade do relacionamento foi definida por Hennig-Thuruau e Klee (1997) 

como sendo um nível adequado de relacionamento que atende uma ou mais 

necessidades de um indivíduo ou um cliente, com o uso dos construtos de 

confiança, qualidade e comprometimento, medindo a satisfação e retenção do 

consumidor. Grönroos (2009) descreve a qualidade do relacionamento como uma 

dinâmica da formação de qualidade de longo prazo em relacionamentos contínuos 

com os clientes. No ponto de vista do cliente, ela é a própria percepção de 

qualidade, que se desenvolve com o tempo, assim como em um relacionamento 
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normal, a percepção da qualidade se desenvolve em ambos os lados, no lado de 

fornecedor, ou prestador de serviços, e do cliente. Cosby, Evans e Cowles (1990) 

definiram qualidade do relacionamento como uma habilidade dos vendedores em 

fazer a incerteza percebida ser reduzida. 

 Baptista (2005) cita que a ênfase dada no estudo de marketing relacional 

ampliou também os esforços destinados a melhor compreensão dos fatores 

determinantes da lealdade do consumidor. A interação é o conceito principal de um 

relacionamento e a percepção da qualidade acontece em interações constantes que 

podem ser contínuas (GRÖNROSS, 2009).  

Para Cosby, Evans e Cowles (1990), a qualidade do relacionamento é 

composta por duas dimensões: satisfação e confiança. Deve haver um cuidado 

para fazer com que o seu cliente sinta-se satisfeito e que ele possa confiar em sua 

marca. 

 Satisfação é o que determina se o cliente irá comprar novamente ou não o 

seu produto/serviço, principal razão que faz com que as empresas se importem com 

a satisfação de seu cliente. Se a avaliação dele for positiva, ele retorna, já se a 

avaliação obtida for negativa dificilmente ele retornará (BLACKWELL, 2005). 

 O principal objetivo de uma empresa, independente do ramo que ela atua, é 

fazer com que o seu cliente seja fiel a sua marca, assim, satisfazendo os seus 

desejos. A empresa deve sempre estar atenta aos sinais de insatisfação ou 

satisfação, para arrumar possíveis erros. Fazer com que o cliente seja fiel, nem 

sempre é uma tarefa fácil, sempre existe aquele cliente que quer que o produto 

tenha um diferencial melhor do que ele espera, sendo assim, cabe à empresa saber 

administrar esse diferencial, trabalhando com produtos novos e que satisfaçam as 

necessidades.  

 Prado (2004) cita que a satisfação está integrada com a qualidade do 

relacionamento como um elemento formador de primeira ordem, junto com a 

confiança e o comprometimento. Kotler (2000) define a satisfação como uma 

sensação de prazer ou de decepção do resultado obtido de um produto em relação 

às expectativas do comprador. Se a experiência que o consumidor tiver com o 
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produto não for boa, a satisfação não será boa, mas se gostar do produto e esse 

tiver um desempenho bom, o cliente terá vontade de comprar ou utilizar novamente. 

 A confiança foi definida por Rousseau et al. (1998) como sendo um modo 

psicológico do ser humano na intenção de aceitar um estado de risco, com 

expectativas positivas nas intenções do comportamento. A confiança leva as 

pessoas a níveis elevados de lealdade, ou seja, faz a pessoa ter um 

comprometimento (MORGAN, HUNT, 1994). A dimensão confiança vem depois da 

satisfação, após o cliente obter uma satisfação positiva, ele passa a gerar uma 

confiança, tendo assim, um comprometimento com a marca. Muitas vezes o 

consumidor confia na marca, mas por um momento ele se sente insatisfeito com ela, 

essa insatisfação não mexe no relacionamento dele com a mesma, pois, a forte 

confiança que ele sente faz esse sentimento de insatisfação ser anulado.  

 Fournier (1998) apresenta em seu estudo um modelo para explicar melhor a 

teoria dos relacionamentos. O chamado BRQ (Brand Relationship Quality) é um 

modelo da qualidade do relacionamento entre os consumidores e as marcas. 

Figura 5 – BRQ – Brand Relationship Quality 

 
Fonte: Adaptado de Fournier, 1998. p. 366. 
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Interdependência (Interdependence); e Cognitivas – composta por Intimidade 

(Intimacy) e Parceria/Confiança com a Marca (Brand Partner Quality).  

2.3.1.1 Afetivas e Sócio Emotivas 

 Amor/Paixão é uma sensação de bem-estar, uma forma de se dedicar a uma 

marca forte com uma ligação afetiva. O consumidor dá preferência a essa marca 

para o uso, marcas caracterizadas como únicas e insubstituíveis. Esta ligação 

refere-se às respostas afetivas, de longo prazo, associadas às marcas (FOURNIER, 

1998). Muitos autores já buscaram uma definição correta para as emoções e apesar 

delas serem um conceito presente no cotidiano das pessoas, ainda não foi 

encontrado um consenso no mundo acadêmico (PRADO, 2004).  

 Carroll e Ahuvia (2006), não falam explicitamente do amor interpessoal e 

propõe que o amor pela marca consiste de paixão, apego, avaliações positivas, 

emoções positivas em resposta à marca e declarações de amor pela marca. A 

relação amor com a marca é profunda e duradora, muito além de um simples afeto, 

de tal modo que a marca é considerada insubstituível. O amor pela marca também 

leva a tendenciosas percepções positivas da marca. (ALBERT, MERUNKA, 2013). 

Autoconexão é o grau em que a marca transmite importantes preocupações 

de identidade, temas ou tarefas, expressando uma parte significativa de si mesma 

(FOURNIER, 1998). A autoconexão com a marca é representada como uma ligação 

entre a marca e o autoconceito de um indivíduo, resultando em uma forte ligação. 

Pesquisas falam que os consumidores constroem suas identidades e as apresentam 

aos demais através de suas escolhas por marcas, se baseando na congruência 

entre a associação da marca e autoimagem (ESCALAS, 1996; ESCALAS, 

BETTMAN, 2005). 

 Indivíduos com forte autoconexão com a marca a avaliam de modo favorável 

mesmo quando ela falha com ele. Como a marca é vista como sendo parte de seu 

autoconceito, ao falhar é vista como se fosse um fracasso pessoal, e o individuo irá 

reagir defensivamente, avaliando-a positivamente independente do seu mau 

desempenho (CHENG, WHITE E CHAPLIN, 2012). 
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2.3.1.2 Comportamentais 

 Comprometimento trata do compromisso que o consumidor adquire com a 

marca, sendo fiel e não a substituindo por outra. Pode ser definido também como um 

relacionamento que ele constrói com ela e que permanece no futuro. (FOURNIER, 

1998). Para Morgan e Hunt (1994) o comprometimento é uma crença em parceiros 

de troca, na qual, o relacionamento é de tanta importância que se deve garantir o 

máximo de esforço em mantê-lo. O comprometimento implica que há benefícios 

mútuos associados com o restante em um relacionamento cliente-fornecedor, em 

que ambas as partes querem suportar e estão dispostas a fazer um grande esforço 

para manter a relação. 

Hennig-Thuruau e Klee (1997) definem o comprometimento como uma 

orientação do consumidor em um longo prazo de relacionamento baseado em 

aspectos emocionais e na convicção de que se permanecer no relacionamento trará 

mais benefícios do que terminar ele. 

Interdependência envolve uma interação entre as marcas mais frequentes, o 

crescimento da qualidade e da diversidade das atividades que estão relacionadas 

com a marca e as interações individuais, ou seja, toda a parte do comportamento e 

do psicológico do consumidor. É a marca na vida cotidiana do consumidor, no 

psicológico, e no comportamento dele, rotinas e hábitos (FOURNIER, 1998).  Pode 

ser considerada como um elemento fundamental para a experiência social das 

pessoas e é associada às disposições e motivações para o relacionamento e as 

normas sociais que se manifestam como consequências das interações entre as 

partes (FRANCISCO-MAFFEZZOLLI, et al., 2014). 

2.3.1.3 Cognitivas 

 Intimidade acontece quando o relacionamento é íntimo e recíproco, para isso 

o desempenho da marca deve ser superior ao que se espera. A marca então 

acredita que o consumidor continuará a usá-la e se envolver cada vez mais. O 

consumidor sente-se familiarizado com a marca. A intimidade, fora do ambiente 

mercadológico, pode fazer com que apareçam diversos tipos de relacionamentos, 
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como, uma amizade pura, melhores amigos, casamento, entre outros (FOURNIER, 

1998).  

 Brock e Zhou (2012) definem intimidade como uma relação estreita e 

entendimento entre compradores e fornecedores. De acordo com Cassepp-Borges e 

Teodoro (2007), a intimidade se caracteriza pelo sentimento de proximidade e 

conexão, assim sendo composta por sexo, afetividade, companhia e a capacidade 

de apoiar.  

 Parceria/Confiança com a Marca diz respeito a uma avaliação significante 

das ações do consumidor e do desempenho da marca em uma reciprocidade que 

cerca todo o relacionamento. Sugere cinco componentes da qualidade: Uma 

orientação positiva da marca para com o consumidor (exemplo: sensação que o 

consumidor queria ser respeitado, ouvido.); Uma decisão de confiabilidade na 

execução do seu papel; Acordo com a marca para as regras que compõem o 

contrato de relacionamento; A confiança ou fé que a marca entregará, o que é 

entregue versus o que é esperado; E o conforto na prestação de contas da marca 

com as suas ações. Protege o relacionamento de todo preconceito.  

As ações do consumidor ou da marca podem influenciar positivamente ou 

negativamente a qualidade do relacionamento (BRQ) (FOURNIER, 1998). Algumas 

pesquisas tendem a enfatizar a confiança como sendo uma confiança na 

honestidade e na integridade da outra parte (COSBY, EVANS E COWLES, 1990). 

Nesse estudo foi dado o foco nos construtos Autoconexão, Interdependência 

e Intimidade, de acordo com as escalas propostas e validadas por Semprebon 

(2014). Autoconexão para explicar o grau de relacionamento que o cliente tem com 

a marca, se a experiência de consumo influencia positivamente ou negativamente. 

Interdependência para avaliar se a marca influencia na vida cotidiana do 

consumidor, tanto no seu comportamento como no seu psicológico. E Intimidade 

para ver a reciprocidade entre o relacionamento consumidor-marca. 
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2.4 HAMBURGUERIA WHATAFUCK 

O Whatafuck é uma hamburgueria que foi inaugurada no dia 20 de maio de 

2015, localizada em Curitiba-PR na Avenida Vicente Machado, 845, Batel. Foi 

comparada pelo Portal Administradores com a famosa rede de hambuguerias 

americana chamada Shake Shack, pelo fato de ambas trabalharem com preços 

baixos, serem voltadas para o consumo de rua, e trabalharem com ingredientes 

artesanais locais, que vão desde a fabricação do pão, escolha da carne e até os 

chopes vendidos (HILLER, 2015). 

A inspiração para a criação da hamburgueria Whatafuck surgiu durante uma 

viagem para Nova York realizada por Daniel Mocellin, sócio fundador, quando 

conheceu a rede Burger Joint. A forma que a rede funcionava despertou interesse 

em Daniel para abrir algo semelhante no Brasil. Tratava-se de uma porta em que o 

cliente faz o pedido e ele mesmo o pega assim que estiver pronto. 

Figura 6 – Fachada da Hamburgueria Whatafuck 

 
Fonte: Página do Facebook do Whatafuck 

O ambiente pequeno da hamburgueria Whatafuck conta com somente com 

três mesas internas. Mesas altas são espalhadas pela calçada para que a maioria 

dos clientes consuma de pé, na rua. O principal produto da empresa é o hambúrguer 

vendido a R$10,00, vendido nas versões de carne, calabresa e vegetariana, e por 

mais R$2,00 acrescenta-se o bacon. De acompanhamento pode-se consumidor um 



 
 

35 

dos chopes que servidos pela casa. O atendimento é feito tanto na parte de dentro, 

como na parte de fora. Segundo Hiller (2015) tudo é feito de forma bem 

descontraída, diferente do padrão, com brincadeiras e o bom humor dos atendentes. 

Uma das marcas da hamburgueria é um megafone utilizado pelos funcionários para 

avisar ao cliente que o seu pedido está pronto. 

Figura 7 – Chopp, Megafone e Hambúrguer do Whatafuck 

   
Fonte: Página do Facebook do Whatafuck 

A marca Whatafuck também conta com camisetas, bonés e chaveiros. 

Inicialmente as camisetas foram produzidas somente para os funcionários, com 

estampas diferentes e descoladas, mas os clientes gostaram tanto da marca 

Whatafuck que começaram a pedir pelas camisetas. Guilherme Requião, outro sócio 

fundador, viu então que poderia ser uma oportunidade de alavancar a marca com 

produtos de outros segmentos.  

Figura 8 – Logo do Whatafuck 

 
Fonte: Pesquisa no Google  

Em entrevista para CWB Gastronomia (2015) o sócio proprietário Daniel 

Mocellin diz que o Whatafuck tem a proposta de ser voltado para a gastronomia de 

rua, com alta qualidade nos produtos e serviços com preços justos. O interesse da 

marca é fazer com que os clientes se sintam parte dela, transmitam o conceito da 

marca e criem lembranças. A diferenciação ocorre no próprio local, por ser um 
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ambiente descolado, desapegado e descontraído, assim como também ocorre na 

logo, na forma de abordagem e no atendimento. A experiência proporcionada aos 

clientes é de grande importância para o Whatafuck. 

Em apenas três meses de funcionamento, a hamburgueria ficou em primeiro 

lugar no aplicativo de geolocalização Foursquare, empatada com outras duas 

hamburguerias, como as melhores hamburguerias de Curitiba (FOURSQUARE, 

2015), como mostra a Figura 9.  

Figura 9 – Página do Foursquare 

Fonte: Foursquare (2015) 

 

 Existem diversos fatores positivos no local, para que em apenas três meses 

ela já se encontra-se em primeiro lugar nas hamburguerias de Curitiba. Devido a 

isso, com a pesquisa busca-se saber se a experiência fornecida pelo local e/ou o 
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relacionamento que os colaboradores da hamburgueria Whatafuck têm com seus 

clientes, têm participação nesse sucesso que foi apresentado de forma tão rápida.  

Sendo essa fusão de fatores, os principais motivos de escolha deste local para 

realizar o presente estudo, seu exponencial crescimento e sua avaliaçãoo positiva 

por parte do público. 

3 METODOLOGIA 

3.1 DELINEAMENTO 

 A pesquisa desse estudo é do tipo conclusiva, descritiva, transversal, 

transversal única. A pesquisa quantitativa é estruturada e faz uso de estatística na 

análise dos dados, possui uma amostra de tamanho grande, alta capacidade de 

reaplicar, podendo ser descritiva ou causal. O objetivo da pesquisa quantitativa é 

quantificar as informações e generalizar os resultados (MCDANIEL, GATES, 2003; 

MALHOTRA, 2001). 

 O resultado das pesquisas conclusivas pode ser usado na tomada de 

decisões gerenciais, seu objetivo é testar hipóteses e investigar relações usando um 

processo estruturado (MALHOTRA, 2001). É esperado do pesquisador um profundo 

conhecimento acerca do problema que ele vem a estudar, quando utilizar pesquisas 

descritivas (MATTAR, 2001; MALHOTRA, 2001). É necessário que as 

especificações sejam claras, como por exemplo, quem, o que, quando, onde, porque 

e como será feita a pesquisa. Os métodos utilizados são: dados secundários, 

pesquisas, painéis, dados de observações e outros dados. O estudo transversal 

único coleta as informações de determinada amostra apenas uma vez (MALHOTRA, 

2001).  

3.1.1 Constructos (Escalas) 

O estudo em questão utilizou, para responder quais as influências das 

dimensões de experiência de consumo na qualidade do relacionamento do 

Whatafuck e para o desenvolvimento das etapas de coleta e análise, as escalas 

traduzidas e validadas por Semprebon (2014). 
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A escala de experiência, composta por quatro dimensões, sendo elas, 

sensorial, afetiva, comportamental, intelectual, possui 12 questões ao todo. Tal 

escala é uma adaptação da escala de Brakus, Schmitt e Zarantonello 

(SEMPREBON, 2011, 2014). A Tabela 1 diz respeito à escala e suas dimensões e 

itens. 

Tabela 1 – Escala de Experiência com a Marca 

Dimensão Indicador Item 

Sensorial 

EXP1 
A marca Whatafuck causa uma forte impressão no meu 

sentido visual ou em outros sentidos. 

EXP2 A marca Whatafuck é atraente aos meus sentidos 

EXP3 Whatafuck não apela aos meus sentidos 

Afetiva 

EXP4 A marca Whatafuck provoca emoções e sentimentos 

EXP5 Eu não tenho fortes emoções pela marca Whatafuck 

EXP6 
A marca Whatafuck é uma marca que mexe com minhas 

emoções 

Comportamental 

EXP7 
Eu me comprometo com ações e comportamentos 

quando estou no ambiente do Whatafuck 

EXP8 
A marca Whatafuck desperta em mim comportamentos e 

experiências sociais 

EXP9 
A marca Whatafuck não desperta em mim 

comportamentos ou ações 

Intelectual 

EXP10 
Quando estou no Whatafuck ela me faz pensar em 

muitas coisas 

EXP11 A marca Whatafuck não me faz pensar em nada 

EXP12 
A marca Whatafuck estimula minha curiosidade e ajuda-

me a solucionar algum problema 

Fonte: Adaptado de Semprebon (2014, p. 4) 

A Escala de Autoconexão com a Marca, que contém quatro itens, Tabela 2, 

foi desenvolvida por Breivik e Torbjornsen e traduzida por Semprebon (2014). 

Tabela 2 – Escala de Autoconexão com a Marca 

Indicador Item 

AUTCON1 A marca Whatafuck diz muito sobre o tipo de pessoa que eu sou 

AUTCON2 
A imagem da marca Whatafuck é consistente com a forma que eu gostaria de 

me ver 

AUTCON3 
A marca Whatafuck me ajuda a ter um posicionamento sobre o que é 

importante em minha vida 

AUTCON4 A marca Whatafuck e eu temos muito em comum 

Fonte: Adaptado de Breivik e Torbjornsen (2007) apud Semprebon (2014, p. 6) 
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A Intimidade também será calculada utilizando uma escala, que possui três 

itens, proposta por Breivik e Torbjornsen e traduzida por Semprebon (2014), 

conforme mostra a Tabela 3. 

Tabela 3 – Escala de Intimidade com a Marca 

Indicador Item 

INTIM1 Eu sinto que a marca Whatafuck realmente preocupa-se comigo 

INTIM2 A marca Whatafuck escuta o que eu tenho para dizer 

INTIM3 Eu sinto que de alguma forma a marca Whatafuck realmente me entende 

Fonte: Adaptado de Breivik e Torbjornsen (2007) apud Semprebon (2014, p. 6) 

A escala do constructo de Interdependência com a Marca utilizou uma escala 

desenvolvida por Francisco-Maffezzolli et al. (2009), que compreende seis itens, em 

conformidade com a Tabela 4. 

Tabela 4 – Escala de Interdependência com a Marca 

Indicador Item 

INTER1 
Pelas vantagens que a marca Whatafuck me proporciona ela é importante 

para mim 

INTER2 
Pelas vantagens que a marca Whatafuck me proporciona sinto-me 

dependente dela 

INTER3 Tenho disposição em pagar mais pelos produtos da marca Whatafuck 

INTER4 
Ao compará-la com as demais marcas, ainda tenho preferência pela marca 

Whatafuck 

INTER5 Não tenho a intenção de trocar a marca Whatafuck 

INTER6 A marca Whatafuck possui características que são únicas 

Fonte: Adaptado de Francisco-Maffezzolli et al. (2009) apud Semprebon (2014, p. 6) 

A Tabela 5 contém variáveis que te como finalidade apresentar dados 

estatísticos para a hamburgueria Whatafuck, não se trata de uma escala validada. 

Tabela 5 – Média da Escala de Satisfação, Recompra e Indicação 

Indicador Item 

SATIS Qual seu grau de satisfação com o estabelecimento do Whatafuck 

RECOM Eu certamente voltaria para consumir no Whatafuck 

INDICA Eu indicaria o Whatafuck para amigos e familiares 

Fonte: Pesquisa (2015) 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população desse estudo é composta por consumidores do Whatafuck, 

independentemente do número de vezes que visitou a hamburgueria. Definida por 

Malhotra (2001), população são pessoas que compartilham características que 
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venham a acrescentar na solução do problema de pesquisa. As informações 

populacionais deste estudo são provenientes de uma amostra, que é utilizada 

quando se possui um orçamento baixo para a pesquisa, pouco tempo para realizá-la 

e um grande tamanho de população (MALHOTRA, 2001).  

Obteve-se um total de 252 questionários, somando a pesquisa presencial e a 

online via Qualtrics, mas apenas 231 são considerados válidos para a pesquisa.  

3.3 COLETA DE DADOS 

 O método de amostragem utilizado nesse estudo é não probabilístico por 

conveniência. Não probabilística porque não utiliza seleção aleatória e confia na 

percepção do pesquisador. E por conveniência, pois, de acordo com Malhotra 

(2001), é a técnica mais fácil de realizar, por obter os elementos de forma 

conveniente e consumir menos tempo e dinheiro.  

 A coleta das informações para a análise foi realizada com questionários de 

forma presencial e online via Qualtrics, utilizando as mesmas perguntas em ambos 

os casos. Foram feitos cinco testes para validar o questionário presencial e cinco 

para o online. A pesquisa presencial ocorreu durante os dias 08/11/2015, 18/11e 

25/11 com um total de 72 entrevistados. O questionário do Qualtrics ficou ativo entre 

os dias 25/11 e 31/11 totalizando 180 respondentes. Redes sociais como o 

Facebook e o Whatsapp serviram para compartilhar o questionário, utilizando a 

página oficial da hamburgueria Whatafuck no Facebook, além de grupos de bares de 

Curitiba e o perfil dos autores da pesquisa. 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 O tratamento de todos os dados da pesquisa foi feito utilizando a exportação 

do site Qualtrics para o programa IBM SPSS e o seu plug-in AMOS. Utilizou-se dos 

métodos de Análise Descritiva, Correlação, Análise Fatorial Confirmatória e 

Regressão Linear. 
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3.4.1 Análise Descritiva 

Segundo Mattar (2001), a distribuição de frequência é dividida em absoluta, 

relativa, absoluta acumulada e relativa acumulada. Frequência absoluta é o 

resultado da contagem das ocorrências de respostas como opção possível da 

variável, enquanto a frequência relativa é o resultado da divisão da frequência 

absoluta de cada opção sobre o total de elementos da amostra. A distribuição de 

frequência absoluta acumulada é o resultado da contagem que se acumula da 

ocorrência das respostas até um valor determinado da variável. Frequência relativa 

acumulada é o resultado da divisão da frequência absoluta que é acumulada do total 

dos elementos da amostra (MATTAR, 2001). 

3.4.2 Correlação 

A correlação mede o relacionamento linear entre variáveis, sendo três as 

possibilidades para tal relacionamento de acordo com Field (2009): (1) positivamente 

relacionadas; (2) inexistência de relacionamento; (3) negativamente relacionadas. A 

forma de ver a associação entre duas ou mais variáveis é verificar se elas variam 

conjuntamente, também chamadas de covariância, é a média que os dados afastam-

se da média da amostra (FIELD, 2009). Para que os itens (1) e (3) aconteçam é 

necessário que a variável se desvie de sua média ao mesmo tempo em que outra 

variável (aquela em que se busca um relacionamento) se desvie de forma similar, 

sendo proporcionalmente para o primeiro item e desproporcionalmente para o 

terceiro item (FIELD, 2009). 

De acordo com Field (2009), para que qualquer escala de mensuração 

pudesse ser utilizada foi criado um processo de padronização, em que uma unidade 

de medida serve para todos os casos, sendo chamada de Desvio Padrão. Desvio 

Padrão é a raiz quadrada da variância, que por sua vez é a média de erro da média 

da amostra e da observação feita. Desvio Padrão então é uma medição que 

demonstra o quanto a média consegue representar os dados (FIELD, 2009). Ao 

multiplicar os desvios padrões de cada variável, e dividir a covariância pelo resultado 

dessa multiplicação tem-se o coeficiente de correlação produto-momento de 

Pearson (r). Um coeficiente de correlação de Pearson demonstra se as variáveis são 

perfeitamente correlacionadas quando resulta em +1 (1), e um relacionamento 
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negativo perfeito quando resulta em -1 (3). O item (2) é verificado quando o 

coeficiente resulta em zero (FIELD, 2009). As medidas do tamanho do efeito de 

acordo com Field (2009) são: +0,1 efeito pequeno; +0,3 efeito médio; +0,5 efeito 

grande. 

3.4.3 Análise Fatorial Confirmatória. 

Análise fatorial confirmatória (CFA) é a forma de testar as variáveis medidas 

em uma quantidade menor de construtos, mostrando como os fatores combinam 

com a realidade. Considerada uma ferramenta que pode afirmar ou rejeitar uma 

teoria pré-concebida. (HAIR, et al., 2009) 

Nesse método é necessário utilizar uma teoria de mensuração para fornecer 

um teste confirmatório. Segundo Hair et al. (2009), a teoria de mensuração mostra 

como variáveis já medidas e confirmadas e seus construtos são envolvidos em um 

modelo teórico, que pode não ser medido diretamente. Desta forma deve ser 

utilizada uma teoria de mensuração para especificar o número de fatores e quais as 

variáveis devem carregar em tais fatores. 

A validação dos constructos para a análise fatorial confirmatória deve ter em 

todas as cargas um valor maior que 0,5 e preferencialmente maior que 0,7. Já as 

medidas de variância extraída devem ser igual ou maior que 50% e 70% (HAIR, et 

al., 2009, p. 614) para ser considerado como um constructo de referência confiável. 

Para o autor o valor de orientação do RMSEA é de 0,08 e o CMIN/DF de 5 (HAIR, et 

al., 2009). CMIN/DF é a medida fundamental utilizada na análise fatorial 

confirmatória (CFA) para poder diferenciar as matrizes observadas e estimadas. Sua 

fórmula consiste no Qui-quadrado (x2) juntamente com os graus de liberdade, para 

estimar os parâmetros de modelo (HAIR, et al., 2009). Os demais pontos para 

analisar no método CFA é o NFI, que é basicamente um dos índices incremental, ou 

seja, é uma parte da diferença do valor do x2 para o modelo no qual foi ajustado e 

um modelo nulo, dividindo pelo valor do x2 feito para o modelo nulo (HAIR, et al., 

2009). Hair et al. (2009) também fala sobre outras duas avaliações, sendo elas, RFI, 

IFI, TLI, CFI e o RMSEA. O CFI é outro índice de ajuste incremental, porém pode ser 

considerada uma versão melhorada do índice anterior de ajuste normado. O TLI é o 

índice de Tucker Lewis, que é considerado bem semelhante ao CFI, e que antecede 
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o método. O método TLI faz uma comparação matemática entre um modelo teórico 

especifico e um modelo nulo. 

3.4.4 Regressão Linear 

A regressão tem o objetivo de estimar numericamente, através de uma função 

matemática, o grau de relação que possa ser identificado entre populações de duas 

ou mais variáveis, além de comprovar se essa solicitação lógica é adequada 

(BRUNI, 2009).  

A análise de regressão linear é utilizada para identificar e montar o 

relacionamento existente entre várias variáveis do processo. Baseia-se no emprego 

uma equação para analisar, entre as variáveis de interesse, o relacionamento. Serve 

para processar as informações contidas em um conjunto de dados, assim, gerando 

um modelo que represente o relacionamento existente entre as variáveis de 

interesse. (WERKEMA, AGUIAR,1996). 

Conhecido como R, o Coeficiente de Correlação Linear Simples possui 

valores próximos de 1 (BRUNI, 2009). Representado por R², o Coeficiente de 

Determinação representa a relação existente entre uma variação explicada e a 

variação total. Seu valor pode variar de 0 a 1, quando o valor é igual a 1 significa ser 

uma relação excelente e quando o valor é 0 significa ser péssima. O Coeficiente de 

Determinação é explicado na formula: R²= Variação explicada / Variação total 

(BRUNI, 2009). O R² Ajustado tem definição semelhando ao R², mas seu valor não 

aumenta quando se inclui uma variável independente (WERKEMA, 1996). O Nível 

de Significância, Sig, quando possui valores > 0,05 representa que medianas iguais, 

e quando possui valores < 0,05 as medianas são diferentes. 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

O método de abordagem presencial, aquele feito diretamente com os 

consumidores da hamburgueria, apresentou diversas dúvidas entre os 

consumidores. Isso aconteceu porque o Whatafuck não apresenta um local propício 

para responder a uma pesquisa, como era de se esperar por se tratar de um 

bar/hamburgueria de rua. As dúvidas ocorreram em parte porque os respondentes 
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estavam ou cansados, ou ansiosos para irem até outro local (o Whatafuck tem um 

público rotativo), ou pela falta de iluminação adequada (bares em geral não 

possuem iluminação forte), ou simplesmente pela falta de foco, por estarem em um 

estabelecimento com bastante atividade humana (conversas, música e barulhos 

provenientes da rua).  

Outro problema identificado foram as variáveis invertidas, aquelas que 

possuem caráter de negação. Acredita-se que os respondentes não tenham 

entendido totalmente as perguntas e acabaram caindo em contradição. A utilização 

de escalas já validadas não tornaram possível alterar tais variáveis.  

Durante o desenvolvimento dos questionários impressos e online ocorreu um 

erro na elaboração da pergunta sobre a renda familiar dos entrevistados. Os 

questionários impressos receberam as opções corretas de resposta, enquanto o 

questionário disponibilizado pelo Qualtrics recebeu como opções apenas rendas até 

a Classe Social C. Tal descuido inviabilizou descrever corretamente a renda familiar 

dos frequentadores da hamburgueria Whatafuck, e por isso infelizmente foi 

descartada na apresentação dos resultados. 

A regressão linear foi utilizada para representar a relação, ou falta dela, nas 

escalas e dimensões propostas. 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A apresentação dos resultados se dará inicialmente com a análise descritiva, 

utilizando frequência, média, desvio padrão, assimetria e curtose, para relatar a 

caracterização da amostra e a média das variáveis. Segue-se então para uma 

correlação entre a escala não validada de satisfação, recompra e indicação. Por se 

tratar de uma pesquisa que utiliza escalas já validadas por Semprebon (2014), a 

análise fatorial confirmatória serve para afirmar tal teoria pré-concebida. A 

regressão é então apresentada para responder ao problema geral desta pesquisa. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

O estudo contemplou 231 entrevistas válidas, dos 252 no total, sendo os 

entrevistados de maioria do sexo masculino (125 dos casos - 54,1%), enquanto o 
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sexo feminino corresponde a 45,9% (106 casos). As faixas etárias que aparecem 

com maior frequência possuem até 25 anos (71,9%), claramente demonstrando o 

público jovem do local de acordo com a Tabela 6. 

Tabela 6 – Faixa Etária da Pesquisa 

Idade Frequência % % acumulada 

Até 20 anos 39 16,9 16,9 

De 21 a 25 anos 127 55,0 71,9 

De 26 a 30 anos 46 19,9 91,8 

De 31 a 35 anos 11 4,8 96,6 

De 36 a 40 anos 4 1,7 98,3 

Acima de 41 anos 
 

4 1,7 100,0 

Total 231 100,0  

Fonte: Pesquisa (2015) 

O estado civil dos indivíduos da amostra de acordo com a análise descritiva é 

predominantemente de solteiros (215 dos casos - 93,1%), seguido por 14 casados 

(6,1%). Viúvos e divorciados possuem apenas um indivíduo em cada (0,4% cada). 

Apenas dez dos consumidores entrevistados (4,3%) não residem em Curitiba ou 

região metropolitana. 

4.2 ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA. 

As escalas validadas por Semprebon (2014) permitem que a análise fatorial 

seja confirmatória, sem precisar passar pela exploratória. A base de dados do 

estudo, por possuir respondentes a mais do que o necessário, obrigou que a análise 

fatorial confirmatória fosse rodada com todas as variáveis. Formada pelas quatro 

Dimensões da Experiência e as três escalas que formam a Qualidade do 

Relacionamento, ver APÊNDICE C.  

Após realizar a fatorial confirmatória de todos os itens das escalas propostas, 

para fins de ajuste, retirou-se o indicador “A marca Whatafuck não desperta em mim 

comportamentos ou ações”, da escala de experiência na dimensão Comportamental 

(EXP9).  
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Tabela 7 – Resumo CFA 

Indicador Dimensão Loadings 
p-

value 

Confiabilidade 

Composta 

Variância 

Média 

Extraída 

EXP1 

Experiência Sensorial 

0,829 *** 

0,78 0,59 EXP2 0,884 *** 

EXP3 0,23 *** 

EXP4 

Experiência Afetiva 

0,852 *** 

0,81 0,62 EXP5 0,348 *** 

EXP6 0,845 *** 

EXP7 Experiência 

Comportamental 

0,786 *** 
0,85 0,73 

EXP8 0,771 *** 

EXP10 

Experiência Intelectual 

0,865 *** 

0,78 0,56 EXP11 0,783 *** 

EXP12 0,932 *** 

AUTCON1 

Autoconexão com a 

Marca 

0,828 *** 

0,94 0,80 
AUTCON2 0,879 *** 

AUTCON3 0,737 ** 

AUTCON4 0,808 *** 

INTIM1 

Intimidade com a Marca 

0,932 *** 

0,93 0,81 INTIM2 0,783 *** 

INTIM3 0,865 *** 

INTER1 

Interdependência com a 

Marca 

0,796 *** 

0,91 0,63 

INTER2 0,604 *** 

INTER3 0,504 *** 

INTER4 0,845 *** 

INTER5 0,817 *** 

INTER6 0,625 *** 

Fonte: Pesquisa (2015) 

Foram calculados também dois indicadores de confiabilidade para estes 

resultados, sendo elas a Variância Média Extraída (AVE) e a Confiabilidade 

Composta. Hair et al. (2009) explica que estes cálculos servem para verificar se os 

indicadores bastam para representar as variáveis latentes do estudo. Hair et al. 

(2009) recomenda que para a Variância Extraída os valores devam permanecer 

acima de 0,5 e para a Confiabilidade Composta os valores devem estar acima de 

0,7, sendo assim, os valores registrados são considerados adequados . 

Observando a Tabela 7, nota-se que a AVE das dimensões Autoconexão e de 

Intimidade estão muito maiores que as demais, e seus valores de CC o 

acompanham. Analisando a Variância Média Extraída e a Confiabilidade Composta 

claramente pode-se dizer que o modelo possui se encontra em uma condição ideal. 
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Tabela 8 – Medidas de ajustamento da CFA 

Medidas de ajustamento Valores do modelo Valores ideiais 

CMIN 524,091  

DF 231  

CMIN/DF 2,269 ≤ 5 

RFI 0,814 ≥ 0,9 

NFI 0,844 ≥ 0,9 

IFI 0,906 ≥ 0,9 

TLI 0,887 ≥ 0,9 

CFI 0,905 ≥ 0,9 

RMSEA 0,074 ≤ 0,08 

Fonte: Pesquisa (2015) 

Segundo Hair et al. (2009), os resultados apresentados acima, Tabela 8, 

demonstram índices consideráveis: CMIN/DF 2,269, NFI = 0,844, RFI = 0,814, IFI = 

0,906, TLI = 0,887, CFI = 0,905 e RMSEA = 0,074.  CMIN/DF deve ter valor abaixo 

de 5 e demais medidas de qualidade no ajuste devem apresentar valores superior a 

0,9. RMSEA deve estar abaixo de 0,08. Desta forma os resultados obtidos estão 

muito próximos do ideal e considerados aceitáveis. 

4.3 DADOS DESCRITIVOS 

A pesquisa contém quatro escalas, sendo elas, experiência, autoconexão com 

a marca, intimidade com a marca e interdependência com a marca, e uma escala de 

satisfação, recompra e indicação. Todos os dados descritivos representados abaixo 

estão dentro do padrão permitido de ±1,96 para os valores de assimetria e curtose, 

levando em consideração o grau de confiança de 95% (DOANE e SEWARD, 2014). 

Apenas as variáveis de satisfação, recompra e indicação não possuem valores 

padronizados de assimetria e curtose.  

4.3.1 Escala de Experiência 

A primeira escala, de experiência com a marca, é dividida em quatro 

dimensões, sendo elas, sensorial, afetiva, comportamental e intelectual. Certas 

variáveis foram invertidas no programa SPSS para se adequar ao modelo de 

pesquisa, sendo um item de cada dimensão da escala de experiência. 
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Tabela 9 – Média da Escala de Experiência da Dimensão Sensorial 

N = 231 Média 
Desvio 

Padrão 
Assimetria Curtose 

A marca Whatafuck causa uma forte 

impressão no meu sentido visual ou em 

outros sentidos. (EXP1) 

7,74 1,998 -1,086 1,360 

A marca Whatafuck é atraente aos meus 

sentidos. (EXP2) 
8,16 1,623 -0,835 0,940 

Whatafuck não apela aos meus sentidos. 

(EXP3) * 
7,4286 2,84725 -0,929 -0,314 

Fonte: Pesquisa (2015) 

* Indicador Invertido 

Na primeira dimensão sensorial, Tabela 9, verifica-se que o nível do indicador 

“A marca Whatafuck é atraente aos meus sentidos” obteve uma média de 8,16. 

Média é a soma de todos os dados de determinado item, divido por eles mesmos. O 

indicador é considerado acima da média e com respostas heterogêneas (Desvio 

Padrão. = 1,62, Coeficiente de Variância = 19%). Desvio Padrão corresponde à raiz 

quadrada da Variância, que por sua vez é a soma de todos os desvios, dividido pelo 

número de casos (FIELD, 2009). A divisão do Desvio Padrão pela Média é chamada 

de Coeficiente de Variação. Respostas homogêneas são caracterizadas por terem 

valor menor de 15% do resultado dessa divisão, enquanto heterogêneas possuem 

valores maior que 15%. O valor de assimetria deste item demonstra que os dados 

estão concentrados abaixo da média (Assimetria = -0,835). Sua curva é leptocúrtica 

de acordo com os índices de curtose (0,940). Sendo assim o indicador com a maior 

média. Na distribuição o elemento Assimetria demonstra se os dados estão 

concentrados em valores superiores ou inferiores, e a Curtose demonstra o 

achatamento da curva de distribuição. Curvas achatadas são chamadas de 

platicúrtica, curvas com pico são chamadas de leptocúrtica, e curvas normais 

chamadas de curtose (HAIR, et al., 2009). 

O indicador “A marca Whatafuck causa uma forte impressão no meu sentido 

visual ou em outros sentidos” possui média de 7,74 e respostas heterogêneas (D.P. 

= 1,99, C.V. = 25%). O valor da assimetria de -1,08 demostra que os dados estão 

concentrados acima da média e a curva é leptocúrtica, possuindo um maior pico de 

respostas concentradas nos mesmos valores (Curtose = 1,36). O último indicador 

“Whatafuck não apela aos meus sentidos” obteve uma média de 7,42, respostas 
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heterogêneas (D.P. = 2,84, C.V. = 38%), e explicada pelo valor da Curtose (-0,314), 

significando ter uma curva platicúrtica com valores muito distribuídos. 

Tabela 10 – Média da Escala de Experiência da Dimensão Afetiva 

N = 231 Média 
Desvio 

Padrão 
Assimetria Curtose 

A marca Whatafuck provoca emoções e 

sentimentos. (EXP4) 
6,9 2,282 -0,712 0,207 

Eu não tenho fortes emoções pela marca 

Whatafuck. (EXP5) * 
6,8918 2,6689 -0,582 -0,514 

A marca Whatafuck é uma marca que mexe 

com minhas emoções. (EXP6) 
6,15 2,397 -0,336 -0,458 

Fonte: Pesquisa (2015) 

* Indicador Invertido 

Na segunda dimensão da escala de experiência, afetiva, Tabela 10, verificou-

se que as médias estão bem próximas entre si. Os indicadores são: “A marca 

Whatafuck provoca emoções e sentimentos” (EXP4), “Eu não tenho fortes emoções 

pela marca Whatafuck” (EXP5) e “A marca Whatafuck é uma marca que mexe com 

minhas emoções” (EXP6), com suas médias respectivamente de 6,90, 6,89 e 6,15. 

O Whatafuck consegue mexer e provocar emoções e sentimentos em seus 

consumidores (EXP4, EXP6), mas elas não são fortes (EXP5). A questão EXP4 

possui um desvio padrão de 2,28, com respostas heterogêneas (C.V. = 33%) e 

abaixo da média (assimetria = -0,712), com uma curva leptocúrtica (Curtose = 

0,207), sendo considerado um valor baixo. O segundo indicador EXP5 tem um 

desvio padrão de 2,66, respostas heterogêneas (C.V. = 38%), assimetria de -0,582, 

sendo considerada acima da média e com curtose platicúrtica de -0,514. O último 

indicador, da dimensão afetiva, EXP6 possui um desvio padrão de 2,39, respostas 

heterogêneas (C.V. = 38%), assimetria acima da média de 0,336 e curtose 

platicúrtica de -0,458. 

 

 

 

 



 
 

50 

Tabela 11 – Média da Escala de Experiência da Dimensão Comportamental 

N = 231 Média 
Desvio 

Padrão 
Assimetria Curtose 

Eu me comprometo com ações e 

comportamentos quando estou no ambiente 

do Whatafuck. (EXP7) 

6,29 2,78 -0,43 -0,807 

A marca Whatafuck desperta em mim 

comportamentos e experiências sociais. 

(EXP8) 

7,01 2,329 -0,764 0,166 

A marca Whatafuck não desperta em mim 

comportamentos ou ações. (EXP9) * 
7,5281 2,68941 -1,091 0,276 

Fonte: Pesquisa (2015) 

* Indicador Invertido 

A terceira dimensão, chamada de comportamental, Tabela 11, tem como 

maior média (7,5) o indicador “A marca não desperta em mim comportamentos ou 

ações”. Seu Desvio Padrão de 2,68, define que o indicador possui respostas 

heterogêneas (C.V. = 35%), enquanto seus dados estão concentrados abaixo da 

média (Assimetria = -1,091) em uma curva leptocúrtica (Curtose = 0,276). O 

segundo item com maior média é o EXP8 (Média = 7,01), possuindo respostas 

heterogêneas (D.P. = 2,32, C.V. = 33%) e distribuição abaixo da média (Assimetria = 

-0,764) com curva leptocúrtica (Curtose = 0,166). O item EXP7, menor média da 

dimensão comportamental (6,29), tem respostas heterogêneas (D.P. = 2,78, C.V. = 

44%), dados distribuídos abaixo da média (Assimetria = -0,43) e curva platicúrtica 

(Curtose = -0,807). Ao mesmo tempo que os respondentes disseram que o 

Whatafuck não desperta comportamentos ou ações (EXP9), eles dizem que 

enquanto estão na hamburgueria se comprometem com ações e comportamentos 

(EXP7). 

Tabela 12 – Média da Escala de Experiência da Dimensão Intelectual 

N = 231 Média 
Desvio 

Padrão 
Assimetria Curtose 

Quando estou no Whatafuck ela me faz 

pensar em muitas coisas. (EXP10)  
5,56 2,566 -0,095 -0,744 

A marca Whatafuck não me faz pensar em 

nada. (EXP11) * 
7,329 2,78427 -0,799 -0,411 

A marca Whatafuck estimula minha 

curiosidade e ajuda-me a solucionar algum 

problema. (EXP12) 

4,65 2,642 0,224 -0,749 

Fonte: Pesquisa (2015) 

* Indicador Invertido 
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A Tabela 12 corresponde às médias da dimensão Intelectual. Existe uma 

diferença de médias bem altas nesta escala, enquanto o indicador EXP11 possui 

média de 7,32, o indicador EXP12 possui apenas 4,65, estando consideravelmente 

abaixo da média. A marca Whatafuck não consegue estimular a curiosidade dos 

clientes e/ou ajudá-los a solucionar algum problema, conforme média da EXP12, e 

também não cria um pensamento na mente de seu consumir (EXP11). A EXP11 

contém respostas heterogêneas (D.P. = 2,78, C.V. = 37%), dados abaixo da média 

(Assimetria = -0,799), e curva platicúrtica (Curtose = -0,411). O indicador EXP12 tem 

seus dados acima da média (Assimetria = 0,224), e uma curva leptocúrtica. O item 

EXP10 compreende uma média de 5,56, assimetria de -0,095, e curva platicúrtica 

(Curtose = -0,744). Tanto a EXP12, quanto a EXP10 possuem respostas 

heterogêneas (respectivamente, D.P. = 2,642, C.V. = 56%; D.P. = 2,566, C.V. = 

46%). 

4.3.2 Escala de Autoconexão com a Marca 

A escala de Autoconexão com a Marca compreende quatro itens, como 

demonstra a Tabela 13: 

Tabela 13 – Média da Escala de Autoconexão com a Marca 

N = 231 Média 
Desvio 

Padrão 
Assimetria Curtose 

A marca Whatafuck diz muito sobre o tipo de 

pessoa que eu sou. (AUTCON1)  
5,72 2,69 -0,274 -0,828 

A imagem da marca Whatafuck é consistente 

com a forma que eu gostaria de me ver. 

(AUTCON2) * 

5,81 2,6 -0,319 -0,782 

A marca Whatafuck me ajuda a ter um 

posicionamento sobre o que é importante em 

minha vida. (AUTCON3) 

4,56 2,608 0,177 -0,937 

A marca Whatafuck e eu temos muito em 

comum. (AUTCON4) 
6,22 2,533 -0,372 -0,643 

Fonte: Pesquisa (2015) 

O indicador AUTCON4 é o que possui maior média (6,22) dentre as variáveis. 

Entre os quatro itens, apenas o AUTCON3 possui as respostas concentradas nos 

valores superiores (Assimetria = 0,177), embora tenha a média baixa. O 

frequentador da hamburgueria não considera que a marca tenha um posicionamento 

naquilo que é importante em sua vida. Todas as variáveis possuem curva platicúrtica 
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(AUTCON1, AUTCON2, AUTCON3, AUTCON4), de acordo com a ordem acima 

seus valores são: Curtose = -0,828, -0,782, -0,937, -0,643. O Coeficiente de 

Variância das variáveis são, respectivamente, 47%, 44%, 57%, 40%, comprovando 

que todas possuem respostas heterogêneas. O menor Desvio Padrão corresponde 

ao indicador AUTCON4, com o valor de 2,533, e o maior corresponde ao indicador 

AUTCON1, tendo 2,69. 

4.3.3 Escala de Intimidade com a Marca 

A Tabela 14, da escala de Intimidade com a Marca, integra três itens. 

Tabela 14 – Média da Escala de Intimidade com a Marca 

N = 231 Média 
Desvio 

Padrão 
Assimetria Curtose 

Eu sinto que a marca Whatafuck realmente 

preocupa-se comigo. (INTIM1)  
5,85 2,609 -0,269 -0,798 

A marca Whatafuck escuta o que eu tenho 

para dizer. (INTIM2) * 
5,94 2,699 -0,305 -0,842 

Eu sinto que de alguma forma a marca 

Whatafuck realmente me entende. (INTIM3) 
5,84 2,698 -0,246 -0,931 

Fonte: Pesquisa (2015) 

Os resultados da escala de Intimidade com a Marca colocou as variáveis em 

um equilibro suavemente acima da média (5,84 até 5,94). Não é possível dizer que o 

consumidor do Whatafuck se sinta muito íntimo da marca, assim como também não 

é possível dizer que não existe nenhum grau de intimidade. Todos os indicadores 

(INTIM1, INTIM2, INTIM3) possuem respostas heterogêneas (C.V. = 44%, 45%, 

46%, respectivamente). Além da igualdade em elementos distribuídos abaixo da 

média (Assimetria de -0,305 até -0,246) e curva platicúrtica (Curtose de -0,931 até -

0,798). 
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4.3.4 Escala de Interdependência com a Marca 

Tabela 15 – Média da Escala de Interdependência com a Marca 

N = 231 Média 
Desvio 

Padrão 
Assimetria Curtose 

Pelas vantagens que a marca Whatafuck me 

proporciona ela é importante para mim. 

(INTER1)  

6,61 2,473 -0,493 -0,514 

Pelas vantagens que a marca Whatafuck me 

proporciona sinto-me dependente dela. 

(INTER2)  

3,67 2,541 0,595 -0,661 

Tenho disposição em pagar mais pelos 

produtos da marca Whatafuck. (INTER3) 
4,46 2,637 0,327 -0,741 

Ao compará-la com as demais marcas, ainda 

tenho preferência pela marca Whatafuck. 

(INTER4) 

6,85 2,614 -0,473 -0,759 

Não tenho a intenção de trocar a marca 

Whatafuck. (INTER5) 
6,68 2,653 -0,34 -0,886 

A marca Whatafuck possui características que 

são únicas. (INTER6) 
8,29 2,077 -1,28 1,053 

Fonte: Pesquisa (2015) 

A escala de Interdependência com a Marca (Tabela 15) possui valores de 

média bem afastados entre as variáveis. O item INTER6 tem como média o valor de 

8,29, enquanto o item INTER2 apenas 3,67 e o INTER3 valor de 4,46. O consumidor 

do Whatafuck admite que a hamburgueria possua características únicas, mas não se 

sente dependente dela e nem teria disposição de pagar mais caro pelos seus 

produtos. Em relação ao preço, a hamburgueria mantém um direcionamento de 

entregar produtos de qualidade com preços justos, e normalmente baixos, sendo 

assim, os clientes não vem razão para pagar a mais por um produto que o 

Whatafuck ofereça. Todos os indicadores, exceto o INTER6, tem curva platicúrtica. 

O Coeficiente de Variância de todos os itens da escala são, respectivamente, 37%, 

69%, 59%, 38%, 39%, 25%, deste modo, todas possuem respostas heterogêneas. 

4.3.5 Satisfação, Recompra e Indicação 

Os itens abaixo não correspondem a uma escala validada, e foi realizada para 

identificar o grau de satisfação do cliente, a probabilidade dele voltar ao 

estabelecimento, e se ele indiciaria para conhecidos o Whatafuck. 
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Tabela 16 – Média de Satisfação, Recompra e Indicação 

N = 231 Média 
Desvio 

Padrão 
Assimetria Curtose 

Qual seu grau de satisfação com o 

estabelecimento do Whatafuck? (SATIS) 
8,52 1,474 -1,349 2,999 

Eu certamente voltaria para consumir no 

Whatafuck. (RECOM) 
9,23 1,449 -2,449 7,026 

Eu indicaria o Whatafuck para amigos e 

familiares. (INDICA) 
9,17 1,524 -2,250 5,766 

Fonte: Pesquisa (2015) 

A Tabela 16 apresenta os maiores níveis de média. O consumidor se sente 

satisfeito, pretende voltar ao local e indicaria para amigos e familiares. O indicador 

RECOM possui uma média de 9,23, e assim como todas as demais variáveis desta 

escala, compreende respostas heterogêneas (C.V. = 17%,15%,16%, 

respectivamente). Os valores de assimetria e curtose encontram-se fora do padrão 

de ±1,96, correspondendo aos extremos das curvas. 

4.4 CORRELAÇÃO 

A correlação foi realizada entre os itens de Satisfação, Recompra e Indicação. 

De acordo com a matriz de correlação de Pearson, Tabela 17, verifica-se que há 

uma correlação forte e positiva entre todas as variáveis. As variáveis “Eu indicaria o 

Whatafuck para amigos e familiares” e “Eu certamente voltaria para consumir no 

Whatafuck” teve a maior relação entre os constructos com um Person de 0,856 (Sig 

<0,05). Seguida de “Eu indicaria o Whatafuck para amigos e familiares” e “Qual seu 

grau de satisfação com o estabelecimento Whatafuck?” (r+ 0,758; Sig <0,05). A 

última relação das variáveis “Eu certamente voltaria para consumir no Whatafuck” e 

“Qual seu grau de satisfação com o estabelecimento Whatafuck”, foi a que teve a 

menor relação, embora ainda seja considerada de alta relação (r+ 0,726; Sig <0,05). 

Com o resultado acima, fica clara a importância da satisfação do cliente para que ele 

volte a consumir e futuramente venha a indicar o Whatafuck para seus conhecidos. 
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Tabela 17 – Correlação de Satisfação, Recompra e Indicação 

N = 231 

 Qual seu grau 
de satisfação 

com o 
estabelecimento 

Whatafuck? 

Eu certamente 
voltaria para 
consumir no 
Whatafuck. 

Eu indicaria o 
Whatafuck 

para amigos e 
familiares. 

Qual seu grau de 
satisfação com o 
estabelecimento 
Whatafuck? 

Pearson 1 0,726 0,758 

Sig (2-tailed)  0,000 0,000 

Eu certamente 
voltaria para 
consumir no 
Whatafuck. 

Pearson  1 0,856 

Sig (2-tailed) 0,000  0,000 

Eu indicaria o 
Whatafuck para 
amigos e familiares. 

Pearson 0,758 0,856 1 

Sig (2-tailed) 0,000 0,000  

Fonte: Pesquisa (2015) 

4.5 REGRESSÃO 

A regressão múltipla será utilizada para identificar a existência da influência 

da experiência de consumo em relação à qualidade do relacionamento.  

Figura 10 – Regressão 

 

Fonte: Pesquisa (2015) 
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A regressão foi realizada com a média da Qualidade do Relacionamento 

(Escalas de Autoconexão, Intimidade e Interdependência) como sendo dependente, 

Figura 10, e como independente as médias de cada uma das quatro Dimensões de 

Experiência com a marca: Sensorial, Afetiva, Comportamental e Intelectual. 

Tabela 18 – Modelo Resumido da Regressão 

Model R R² R² ajustado Sig 

1 0,729 0,532 0,524 0,000 

Fonte: Pesquisa (2015) 

De acordo com o R², Tabela 18, aproximadamente 53% da média do 

indicador Qualidade do Relacionamento pode ser explicada, ou é determinada, pelas 

variáveis da escala de Experiência com a marca. O Coeficiente de Determinação R² 

demonstra a relação que existe entre uma variável explicada e a variação total 

(BRUNI, 2009). O Nível de Significância, Sig (Tabela 18), aponta que as medianas 

são diferentes por possuírem valores abaixo de 0,05 (0,000) (BRUNI, 2009). 

Tabela 19 – Coeficiente da Regressão 

Item Sig 

Sensorial 0,226 

Afetiva 0,000 

Comportamental 0,000 

Intelectual 0,000 

Fonte: Pesquisa (2015) 

Verificando as médias das escalas independentes observa-se que as 

variáveis Afetiva, Intelectual e Comportamental são significativas. Apenas a variável 

Sensorial não é significativa, possuindo um valor de 0,226, como demonstra a 

Tabela 19. 

4.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Através da descrição geral da amostra pode-se afirmar suas características. 

O público consiste em uma maioria masculina, ainda que não tão distante do público 

feminino, possuem um maior percentual na faixa etária de até 25 anos, 

demonstrando o público jovem no local. Vê-se também que grande parte do público 

é de solteiros e residentes da cidade de Curitiba. 
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As médias encontradas em todas as escalas e em suas dimensões variaram 

entre 8,29 e 3,67, sendo a mais baixa encontrada no indicador “Pelas vantagens que 

a marca Whatafuck me proporciona sinto-me dependente dela” da escala de 

Interdependência com a Marca de Francisco-Maffezzolli et al. (2009) apud 

Semprebon (20014, p.6),  e a mais alta média no indicador “A marca Whatafuck 

possui características que são únicas” também encontrada na mesma escala de 

Interdependência. Os resultados possuem uma grande variação nas respostas. 

As três últimas variáveis do modelo de estudo são as de satisfação, recompra 

e indicação do local, não sendo validadas. Essas variáveis contém valores bem 

altos, sendo eles, para o indicador “Qual seu grau de satisfação com o 

estabelecimento do Whatafuck?” uma média de 8,52, média de 9,23 para “Eu 

certamente voltaria para consumir no Whatafuck” e 9,17 para “Eu indicaria o 

Whatafuck para amigos e familiares”. Dessa forma pode-se afirmar que grande parte 

do público da hamburgueria tem um grau de satisfação alto em relação ao 

estabelecimento e que voltaria e indicaria para amigos e familiares.   

Ainda sobre os itens de satisfação, recompra e indicação, gerou-se uma 

correlação. Verifica-se que existe uma relação forte entre as variáveis. A relação 

entre “Eu indicaria o Whatafuck para amigos e familiares” e “Eu certamente voltaria 

para consumir no Whatafuck” teve a maior relação entre os constructos. Essa 

correlação pode demonstrar que a satisfação pelo local gera a recompra e a 

indicação do local para outras pessoas. 

O fato de o estudo utilizar escalas validadas por Semprebon (2014) permite 

que a análise a ser realizada seja fatorial confirmatória. Após a realização da fatorial 

confirmatória, para fins de ajuste, foi retirada o indicador “Eu me comprometo com 

ações e comportamentos quando estou no ambiente do Whatafuck”, da escala de 

experiência da dimensão comportamental. Foram calculados dois indicadores de 

confiabilidade para este estudo. Variância Média Extraída (AVE) e a Confiabilidade 

Composta. Desta forma os indicadores representam as variáveis latentes do estudo 

segundo Hair et al. (2009). Na análise fatorial confirmatória nota-se que o modelo 

estrutural proposto é suficientemente confiável e valido para chegar ao principal 

objetivo do estudo, saber se existe a influência da experiência da marca com a 

qualidade do relacionamento. Através dos valores extraídos da analise fatorial 
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confirmatória o próximo passo seria o teste de modelo estrutural. Mas, conforme dito 

nas limitações do método, pela falta de conhecimento e tempo optou-se pela 

regressão. 

Para a realização da regressão, foram geradas médias individuais de cada 

dimensão da experiência e uma média geral para a escala de qualidade no 

relacionamento, que envolve autoconexão, intimidade e interdependência. Como 

variável dependente a Qualidade do Relacionamento, e como independente as 

variáveis da Dimensão da Experiência com a marca, sensorial, afetiva, 

comportamental e intelectual. De acordo com a regressão gerada constata-se que 

apenas a dimensão sensorial da escala de experiência não possui uma relação com 

a Qualidade no Relacionamento, enquanto todas as demais possuem relação. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Através deste estudo pode-se dizer que a qualidade do relacionamento com a 

marca Whatafuck pode ser influenciada pela experiência do consumo. Dentro deste 

relacionamento entre consumidor e marca fazem parte a confiança e a satisfação. 

Embora em determinado momento a satisfação do consumidor não esteja alta, a 

confiança que ele tem da marca faz com que essa insatisfação não afete o 

relacionamento.  

 Durante o estudo proposto infelizmente ocorreram alguns problemas com o 

modelo da pesquisa proposta, principalmente no método de abordagem presencial. 

Tanto por parte dos respondentes confundirem a questão, quanto pelo local não ser 

próprio para uma pesquisa. Outro problema identificado foi com relação às variáveis 

invertidas, de caráter de negação. Imagina-se que os respondentes confundiram as 

questões, pois entraram em contradição em vários momentos. Ainda sobre a 

pesquisa em si, houve um descuido na elaboração da pergunta sobre a qual classe 

social pertence o entrevistado.   

 Apesar de todos os problemas, conclui-se com este estudo que as dimensões 

comportamental, afetiva e intelectual da escala de experiência com a marca, 

influenciam de forma positiva na qualidade do relacionamento com a marca. Conclui-

se também que existe forte correlação entre as variáveis de satisfação, recompra e 

indicação. 
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 O estudo deixa a base para estudos futuros que envolva experiência com a 

marca e qualidade do relacionamento. Como sugestão, devem-se abordar melhor as 

variáveis que tiveram problemas de interpretação, as invertidas. Além disso, uma 

equação estrutural deve ser feita para estudar a fundo as influencias das dimensões 

sobre os constructos. 
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APÊNDICE A – MODELO DO QUESTIONÁRIO DE PESQUISA NO LOCAL 

 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino 

Idade: (     ) 15 a 20 anos  (     ) 21 a 25 anos  Estado civil: (  ) Solteiro  
 (     ) 26 a 30 anos  (     ) 31 a 45 anos   (  ) Casado  
 (     ) 46 a 50 anos  (     ) 51 a 55 anos   (  ) Viúvo  
 (     ) 56 a 60 anos   (     ) 61 ou mais   
     
Renda  (  ) até 510,00  (  ) de 510,00 a 1.020,00 (  ) mais de 10.200,00 
Familiar: (  ) de 1.020,00 a 1.530,00 (  ) de 1.530,00 a 2.550,00  
 (  ) de 2.550,00 a 5.100,00 (  ) de 5.100,00 a 10.200,00  
    

Sobre a experiência com a marca Whatafuck. Coloque de 1 a 10, sendo 1 discordo 
totalmente e 10 concordo totalmente. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A marca Whatafuck causa uma forte 
impressão no meu sentido visual ou 
em outros sentidos. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A marca Whatafuck é atraente aos 
meus sentidos 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Whatafuck não apela aos meus 
sentidos 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A marca Whatafuck provoca emoções 
e sentimentos 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Eu não tenho fortes emoções pela 
marca Whatafuck 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A marca Whatafuck é uma marca que 
mexe com minhas emoções 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Eu me comprometo com ações e 
comportamentos quando estou no 
ambiente do Whatafuck 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A marca Whatafuck desperta em mim 
comportamentos e experiências sociais 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A marca Whatafuck não desperta em 
mim comportamentos ou ações 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Quando estou no Whatafuck ela me faz 
pensar em muitas coisas 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A marca Whatafuck não me faz pensar 
em nada 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A marca Whatafuck estimula minha 
curiosidade e ajuda-me a solucionar 
algum problema 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Sobre a autoconexão com a marca Whatafuck. Coloque de 1 a 10, sendo 1 discordo 
totalmente e 10 concordo totalmente. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A marca Whatafuck diz muito sobre o 
tipo de pessoa que eu sou 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A imagem da marca Whatafuck é 
consistente com a forma que eu 
gostaria de me ver 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A marca Whatafuck me ajuda a ter um 
posicionamento sobre o que é 
importante em minha vida 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A marca Whatafuck e eu temos muito 
em comum 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Sobre a intimidade com a marca Whatafuck. Coloque de 1 a 10, sendo 1 discordo 
totalmente e 10 concordo totalmente. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Eu sinto que a marca Whatafuck 
realmente preocupa-se comigo 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A marca Whatafuck escuta o que eu 
tenho para dizer 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Eu sinto que de alguma forma a marca 
Whatafuck realmente me entende 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Sobre a relação de interdependência com a marca Whatafuck. Coloque de 1 a 10, sendo 1 
discordo totalmente e 10 concordo totalmente. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pelas vantagens que a marca 
Whatafuck me proporciona ela é 
importante para mim 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Pelas vantagens que a marca 
Whatafuck me proporciona sinto-me 
dependente dela 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Tenho disposição em pagar mais pelos 
produtos da marca Whatafuck 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ao compará-la com as demais marcas, 
ainda tenho preferência pela marca 
Whatafuck 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Não tenho a intenção de trocar a 
marca Whatafuck 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A marca Whatafuck possui 
características que são únicas 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Sobre a relação com o ambiente do Whatafuck. Coloque de 1 a 10, sendo 1 discordo 
totalmente e 10 concordo totalmente. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Qual seu grau de satisfação com o 
estabelecimento do Whatafuck? 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Eu certamente voltaria para consumir 
no Whatafuck. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Eu indicaria o Whatafuck para amigos 
e familiares. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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APÊNDICE B – INTRODUÇÃO DO QUESTIONÁRIO DA PESQUISA ONLINE 
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APÊNDICE C – ANÁLISE CONFIRMATÓRIA CONFIRMATÓRIA 

 

 

 


