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RESUMO 

O mercado do futebol é reconhecidamente potencial, gira grandes quantias e é 
repleto de particularidades. A participação do torcedor é fundamental pra esse 
mercado acontecer e gerar bons frutos para os clubes. No Brasil, com um atraso, se 
comparado a países de primeiro mundo, os programas de Sócio-Torcedor estão 
ganhando força, sendo até, em alguns casos, a principal fonte de receita dos clubes. 
Além de estar correspondendo à identidade do clube, e porque não, de seus 
respectivos torcedores. Os programas de sociedade são uma excelente ferramenta 
de fidelidade que os clubes possuem para demonstrar essa reciprocidade e crescer 
ainda mais no âmbito econômico. Os posicionamentos para angariação e 
manutenção de Sócio-Torcedores variam de clube para clube, gerando uma imagem 
e transparecendo aos seus torcedores. O estudo a seguir busca identificar, dentre 
muitos aspectos do comportamento do torcedor, suas influências e suas 
preferências, qual o posicionamento mais eficaz das variáveis selecionadas para 
angariação de novos Sócio-Torcedores. Além de buscar comprovar realmente a 
eficácia da comunicação nessa troca entre clube e torcedor. Por meio de estudos, se 
elencará três posicionamentos possíveis de ação dos maiores rivais da capital 
paranaense, o Clube Atlético Paranaense e o Coritiba Foot Ball Club. Identificando 
oportunidades, produzindo elementos de mensagem visual e correlacionando 
informações coletadas. Os aspectos emocionais e familiares tomam um destaque 
maior e podem ser considerados pontos chaves em comunicações voltadas a 
programas de sociedade de um clube. Também é possível perceber que 
comunicações de adesão e continuidade necessitam de posicionamentos diferentes.  
 
Palavras-chave: Futebol. Sócio-Torcedor. Atletiba. Comunicação. 
 
 



 

ABSTRACT 

The soccer market has notable potential, it has a large turnover and it is full of 

particularities. The fan participation is fundamental to this market happen and 

generates good results for the clubs. In Brazil, with a delay, compared to first world 

countries, the Socio-Fan programs are gaining momentum, and even, in some cases, 

it is the main source of income for the club. Besides, these programs are 

corresponding to the identity of the club, as well as their fans. Company programs 

are an excellent loyalty tool that clubs have to demonstrate this reciprocity and grow 

further in the economic field. The arrangements for raising money and for the Socio-

Fans maintenance vary from club to club, generating an image and being evident to 

the fans. This study seeks to identify many aspects of the fan behavior, their 

influences and preferences, and what are some of the most effective positioning of 

the variables selected for attracting new Socio-Fans. Moreover, this study really 

wants to prove the effectiveness of this exchanging communication between club and 

fans. Throughout studies, there will be a ranking of three possible action positions of 

the biggest rivals in Curitiba, Atletico Paranaense and Coritiba Club Foot Ball Club by 

identifying opportunities, producing visual message elements and correlating 

collected information. The emotional and familiar aspects take a more prominent 

place and can be considered key issues in communications aimed at society 

programs of a club. One can also notice that membership and continuity of 

communications require different approaching. 

Key-words: Soccer. Socio Fan. Atletiba. Communication.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os processos que envolvem a compra comum ou um determinado 

investimento em longo prazo, dependem de variáveis concomitantes da essência do 

ser humano. Variáveis que vão do comportamento de consumo, a influências 

emocionais e ambientais. No futebol, os processos que influenciam uma compra são 

característicos e merecem abordagens especiais, assim como os consumidores 

desse universo, mais conhecidos como torcedores.  

Os programas de Sócio-Torcedor estão cada vez mais fortes se tratando de 

relacionamento do clube com seus torcedores e ganhando importância para os 

clubes no Brasil. Esses programas são um tipo de serviço que possibilitam uma 

troca vantajosa para ambas as vertentes. São vários os tipos de serviços que os 

clubes oferecem aos seus torcedores, a maioria deles consiste em: cadeiras 

próprias, desconto nos ingressos, desconto em serviços de empresas parceiras, 

vantagens na compra de materiais oficiais do clube, entre outros.  

Visto isso, um bom planejamento se faz necessário a esse tipo de serviço. 

Saber elencar as oportunidades, precaver-se em relação às ameaças e saber o que 

fazer em determinadas situações do clube, competem em um bom resultado para o 

mesmo e, consequentemente, aos seus torcedores. A partir disso, são determinados 

alguns tipos de referência quanto ao comportamento de um consumidor, suas 

influências e seu estilo de vida.  

O Comportamento do Consumidor, descrito por Solomon (2011), é o estudo 

dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam 

ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas 

necessidades e desejos. Essas necessidades e desejos vão de fome e sede, a amor 

e repulso, de status a realização pessoal. Esse comportamento é envolvido por uma 

série de peças fundamentais, públicos distintos e públicos que se relacionam de 

maneira interdependente. Como comenta Solomon (2011), diferentes pessoas 

podem estar envolvidas nessa sequência de eventos. Em alguns casos, uma pessoa 

pode atuar como influenciador, fazendo recomendações favoráveis ou contrárias.   

Definido por Kotler e Keller (2006), o comportamento de consumo é um 

campo vasto e com diversas variáveis, que podem ou não alterar o resultado final, e 

está intimamente interligado com o processo da decisão de compra. Alguns fatores 

sócio-culturais têm um importante papel na construção do perfil e das ações de 
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compra do consumidor. É muito importante compreender e criar ações que possam 

impactar diretamente essas variações de públicos, consequentemente, variações 

comportamentais.  

O processo de consumo envolve diversos tipos de interações, como 

descrevem Peter e Olson (2009). Uma das principais influências na decisão de 

compra é o fator afetivo. As emoções são determinantes quando se diz respeito à 

decisão, e são as elas que regem os diversos comportamentos que envolvem uma 

troca entre torcedor e clube, por exemplo. Os autores também comentam que as 

reações emocionais podem ser favoráveis ou desfavoráveis e variam em 

intensidade. O afeto inclui emoções intensas, como amor ou raiva; estados 

emocionais menos intensos, como satisfação ou frustração; estados de humor como 

o tédio ou desânimo e atitudes gerais. Sendo esse tipo de variação emocional 

ocorrente nas variações de sentimentos de um torcedor.  

Assim como as emoções influenciam o comportamento dos consumidores, 

existem outros aspectos que estão ligados diretamente ao comportamento humano. 

Contemplando emoções em estágios variados e fazendo parte da descrição do estilo 

de vida de cada indivíduo, como os grupos de referência. Solomon (2011) destaca 

as organizações ou grupos, onde a tomada de decisão é feita em conjunto, seja para 

um grupo de profissionais, para a própria família ou o grupo sendo um influenciador. 

Dentre os variados tipos de grupos de referência, a família é fundamental para a 

construção das ideologias de um cidadão, das suas escolhas e de suas 

características.  

Dentro do futebol, a família é ponto chave no início da vida de torcedor. O 

presente estudo mostrará que grande parte dos torcedores são influenciados por 

familiares quanto ao time do coração e o quanto a figura da família é percebida no 

universo nesse contexto.   

 Segundo Samara e Morsh (2010), a família possui uma influência de alto 

impacto no comportamento das pessoas. Os autores acreditam que esse grupo 

merece ser tratado de maneira separada, servindo até como um filtro de normas e 

valores do ambiente social. Tudo o que envolve a família gera interação objetiva e 

próxima, causando efeitos imediatos e significativos ao objetivo, como comentam 

Peter e Olson (2009). Portanto, pode-se perceber a importância que esse grupo tem 

na maioria dos aspectos da sociedade, influenciando escolhas, determinando 

valores, crenças e comportamentos.   
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Se baseando no âmbito geral dessas interações de aspectos, para um melhor 

entendimento das vertentes, o Marketing Esportivo de um clube é a área que 

procura gerenciar todas essas variáveis, e assim, equilibrar seu negócio. Ele 

possibilita um alto retorno de investimento direto, seja por companhias pouco ligadas 

ao esporte, ou aquelas diretamente envolvidas. As empresas que não estão ligadas 

diretamente ao esporte, na maioria das vezes, investem nessa área com ênfase no 

reforço e disseminação de marca. Neto (1995) afirma que o Marketing Esportivo tem 

uma alta capacidade de fixação, envolvendo emoções, tradição, história e 

identidade. 

No Brasil, o Marketing Esportivo floresceu na década de 70, época que houve 

um divisor de águas nas ligas brasileiras, principalmente as ligas de Futebol. 

Nomenclaturas dos principais campeonatos mudaram, assim como regulamentos, 

calendário, entre outros. Juntamente, o posicionamento de diversas empresas em 

relação ao mercado em questão, que estava em expansão. Com isso, empresas 

começaram a investir no esporte, buscando retorno um imediato e oportuno.  

Assim, foi o inicio do Marketing Esportivo no país, que se caracterizava pelo 

uso do esporte como um produto de ramificação pelas empresas. Um exemplo 

prático dessa mudança foram os jogos finais da Copa Brasil de 1984: O Banco 

Nacional colocou sua logo nos uniformes dos times que decidiram o campeonato. 

Quarenta e nove emissoras do sistema Globo e Bandeirantes de Televisão e onze 

emissoras regionais transmitiram os jogos. O Banco Nacional obteve um retorno 

publicitário extraordinário. Foi um marco na história do Marketing Esportivo no país, 

ultrapassando os níveis de investimento e faturamento da época.   

Neto (1995) ainda destaca as ações que os clubes começaram a praticar em 

relação ao seu público alvo, seus torcedores. Um número significativo de ações de 

Marketing está sendo desenvolvido pelos clubes de futebol, nos mais variados tipo 

de mídias. O autor comenta que é comum os clubes utilizarem ações semelhantes, 

devido ao mesmo público alvo que é proeminente desse mercado. Uma das ações 

de Marketing mais executadas entre os clubes são as relacionadas com os 

programas de Sócio-Torcedor. A venda e a manutenção desse tipo de serviço estão 

se tornando uma das formas mais vantajosas dos clubes faturarem e, ao mesmo 

tempo, o torcedor se relacionar ainda mais com a instituição. 

Finalmente, o presente estudo procura analisar as principais vertentes que 

definem o comportamento do torcedor, relacionando suas influências e as variáveis 
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definidas. Através da literatura, serão elencadas as variáveis de Emoção, Grupos de 

Referência e de Percepção de Qualidade dos torcedores, para a elaboração de 

comunicações. Por meio de um Experimento, elas serão testadas e atribuídas 

resultados voltados aos programas de Sócio-Torcedor do Clube Atlético Paranaense 

e do Coritiba Foot Ball Club.  

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Considerando as teorias a seguir e estudadas, este trabalho de conclusão de 

curso propõe-se a responder o seguinte problema de pesquisa:  

Qual o impacto das comunicações voltadas a aspectos emocionais, de grupos 

de referência e de percepção de qualidade no processo de adesão e continuidade 

em programas de Sócio-Torcedores da dupla Atletiba?  

 

1.2 JUSTIFICATIVA PRÁTICA 

 

Historicamente, o Brasil nunca foi referência em lotação de estádios, ao 

contrário de países da Europa como Alemanha e Inglaterra, por exemplo. Segundo o 

FutDados, a média de público no Brasil desde 2003, ano em que os pontos corridos 

foram implementados, até o início do segundo turno de 2015, é em torno 14.650 

pessoas. Esse número equivale entre 30% e 35% da ocupação de um estádio em 

média, entre os times da série A de 2015. Clubes como o Ballspiel-Verein Borussia 

1909 e. V. Dortmund da Alemanha, tem em média 98% de ocupação em seu estádio 

Signal Iduna Park, além de chegar a marca de 100% de ocupação em determinadas 

partidas, segundo a Pluri Consultoria s.a1. (2014). 

Em contrapartida a esses fatos, os programas de Sócio-Torcedores no Brasil 

estão aumentando consideravelmente e ganhando cada vez mais importância dentro 

do orçamento de um clube. Com a influência da Copa do Mundo no Brasil em 2014, 

os programas tiveram um crescimento acentuado de três anos pra cá, mais de 

500%, segundo o site UOL. Alguns motivos para esse crescimento são visíveis, as 

Arenas que foram espalhadas por todo o Brasil e os estádios revitalizados dos 

                                                           
1
 Disponível em: Ranking Mundial de Público no Estádios 2013/2014      

http://www.pluriconsultoria.com.br/uploads/relatorios/PLURI%20especial%20- 
%20ranking%20mundial%20de%20publico%20nos%20estadios%202014%20-%20completo.pdf 
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grandes clubes criaram uma competição denominada de “Torcedômetro”. No ano de 

2015, os programas chegaram à marca de um milhão de associados em todo o país.  

Um fato que exemplifica esse alto crescimento, é o de que muitos clubes no 

Brasil estão investindo em programas como esse, com metas cada vez maiores. O 

gerente de Marketing da Ambev e gestor do movimento “Futebol Melhor”, Rafael 

Pulcinelli, afirma que grandes clubes têm metas para os programas de arrecadação 

maiores do que o próprio patrocínio máster, o que antigamente era, de longe, a 

maior fonte de receita dos clubes brasileiros. Outro fato é que as rivalidades nos 

grandes centros incentivaram ainda mais o crescimento dos programas em todas as 

regiões do país. Por exemplo, a Sociedade Esportiva Palmeiras teve um aumento 

extraordinário em 2015 (65 mil associações) devido, principalmente, a sua nova 

Arena (Allianz Parque). Visto isso, o Sport Club Corinthians Paulista também 

quebrou a tão desejada marca de 100 mil associados, e agora persegue os dois 

maiores clubes de adeptos dos programas de Sócio-Torcedores no Brasil, que é o 

próprio Palmeiras, sendo superado pelo Sport Club Internacional, de Porto Alegre.  

Até pouco tempo, cerca de três anos, o ranking de Sócio-Torcedor no Brasil 

era liderado pela dupla gaúcha (Grenal). Durante muito tempo eles se posicionaram 

como as maiores referências dos programas no país, inclusive ocupando posições 

consideráveis a nível mundial. Essa classificação mudou e em pouco tempo, pelos 

motivos já discutidos. Mesmo assim, Grêmio Foot-ball Porto-Alegrense e Sport Club 

Internacional, que foi o primeiro a ultrapassar a marca de 100 mil associados e 

também o primeiro a dar o direito de voto aos associados nas eleições presidenciais 

do clube, ainda detêm posições de prestígio no Brasil e no mundo. O time com mais 

associados no mundo é o Sport Lisboa e Benfica, de Portugal, com mais de 270 mil 

Sócio-Torcedores, segundo o portal Terra (2015)2. 

Com essa ascensão de programas voltados ao torcedor e a importância para 

o clube cada vez maior, é necessário um planejamento por parte da instituição, 

totalmente voltado a essa modalidade. Clubes que já investem nesse tipo de serviço 

há algum tempo, levam certa vantagem na corrida e precisam apenas se adequar à 

velocidade do mercado, inovando cada vez mais. Por outro lado, os clubes que 

ainda não possuem um histórico favorável em relação esse tipo de programa, 

precisam lutar contra o tempo e investir consideravelmente, pois essa modalidade 

                                                           
2
 Disponível em: http://esportes.terra.com.br/lance/socio-torcedor-no-futebol-brasileiro-crescimento-e-         

busca-por-ajustes,c71a436a3c7f325c33fa6b6f5f3619e96uzkRCRD.html 



19 
 

está se tornando a principal fonte de receita dos clubes. Como todo negócio, esse 

também precisa ser analisado, estudado e implementado da maneira adequada e 

competitiva no mercado. Saber como a instituição vai se posicionar em relação aos 

seus torcedores, os quais são seus consumidores finais, é muito importante para 

que os resultados positivos apareçam. 

Em relação ao estudo em questão, o Clube Atlético Paranaense e o Coritiba 

Foot Ball Club, compartilham da importância de oferecer um serviço de qualidade 

para seus torcedores. O Clube Atlético Paranaense já contou, em quesito de 

qualidade, com a antiga Kyocera Arena, que por muitos anos foi o melhor estádio da 

América Latina, e agora conta com a nova Arena da Baixada, eleita por torcedores 

de todo o mundo durante os jogos da Copa, um dos três melhores estádios da Copa 

do Mundo de 2014. A área interna do estádio possui diversas praças de 

alimentação, acesso com escadas e elevadores, banheiros com acessibilidade, sem 

contar os camarotes e as cadeiras. A Arena da Baixada se tornou o primeiro estádio 

da América Latina e o primeiro de futebol no hemisfério Sul, a ter a tecnologia do 

teto retrátil.  Tecnologia essa, que consiste em um dispositivo mecânico 

possibilitando o teto do estádio se fechar de maneira imediata, em caso de 

precipitações. Além de ser vantajosa para os torcedores e atletas, a tecnologia 

também foi pensada a fim de garantir conforto em shows e eventos.  

O Coritiba Foot Ball Club oferece o setor Pro Tork, um investimento de R$ 

16,6 milhões de reais. O Setor conta com 38 camarotes e quase cinco mil cadeiras 

que trazem mais comodidade, conforto e qualidade ao torcedor do clube. A área tem 

quatro mil metros quadrados e conta com sete lanchonetes exclusivas, além de 

banheiros com total acessibilidade. Com a finalização da obra, o Couto Pereira, 

estádio do Coritiba, teve sua capacidade de público aumentada para 40.310 

pessoas.3 

A média de público dos dois clubes no campeonato brasileiro de 2015 é bem 

parecida, em torno de 15 mil por jogo. Ocupam a décima primeira e décima segunda 

posição nas médias de público no Brasil. Segundo o site do Globo Esporte, o CAP 

tem uma média de 16.691, enquanto o CFC possui a média de 14.708. Tendo, 

ambos, uma ocupação média próxima a 40% do estádio, sendo essa média a 

mesma dos clubes da Séria A. 

                                                           
3
 Disponível em: sites: http://www.atleticoparanaense.com/site/noticias/novaarenacap e  

http://www.coritiba.com.br/editorialistagem/60. Acessado em 12/11/15. 
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1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo do presente experimento é verificar quais são os impactos das 

comunicações emocionais, de grupos de referência e de percepção de qualidade na 

adesão e continuidade de Sócio-Torcedores da dupla Atletiba.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

         Os objetivos específicos do trabalho são: 

 

a) Verificar o impacto da comunicação de emoção no processo de 

adesão e continuidade do programa Sócio-Torcedor da dupla Atletiba. 

b) Verificar o impacto da comunicação de grupos de referência no 

processo de adesão e continuidade do programa Sócio-Torcedor da 

dupla Atletiba. 

c) Verificar o impacto da comunicação de percepção de qualidade 

no processo de adesão e continuidade do programa sócio torcedor da 

dupla Atletiba. 

d) Verificar o impacto da percepção em relação à fase atual do 

clube. 

e) Verificar se a comunicação em si causa impacto na adesão e 

continuidade de programas de Sócio-Torcedor. 
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2 REVISÃO LITERÁRIA 

 

2.1  COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA 

 

O processo de comunicação representa um dos fenômenos mais importantes 

da espécie humana. A linguagem é um elemento indissociável da comunicação, 

como comenta Perles (2007), em sua tese.  

Antes de qualquer escrita, os que habitaram as grutas de Altamira, no Pará, 

se comunicavam através de símbolos, destacado por Peltzer (1991, apud Perles 

2007, p. 98). Portanto, comunicação é todo tipo de linguagem, gestos e símbolos 

que queiram transmitir algum significado.  

O homem descobriu que as palavras e nomes de objetos, eram compostos 

por unidades menores do som, descobrindo assim os fonemas, e 

consequentemente, a possibilidade de representar as coisas por meio destas 

unidades. A junção de todos esses aspectos representavam ideias e era a tentativa 

de transmissão de mensagens, afirma Perles (2007). 

Em sua essência, a comunicação é uma atividade de entendimento e troca de 

mensagens entre pessoas, realizada de maneira estratégica. Qualquer forma de 

comunicação tem um transmissor e um receptor e o entendimento é parte essencial 

do processo. 

De maneira técnica, a comunicação é divida por Berlo (1979) em algumas 

categorias: Comunicação interpessoal, que consiste na troca de informação 

individual, ao contrário da intrapessoal, que é a comunicação que apresenta o 

transmissor e o receptor, ela é dividida em presencial (face a face) e tecnicamente 

mediada, denominada de “um a um”.  

Outra categoria é a comunicação em grupos, na presencial contempla-se o 

discurso, a palestra, conferência, aula, reuniões, por exemplo. A comunicação em 

grupos tecnicamente mediada engloba listas de e-mail até vídeo conferências. Por 

fim, Berlo (1979) cita a comunicação de massa, que contém duas constantes: a de 

público homogêneo, contemplando públicos segmentados, e a de público 

heterogêneo, que por sua vez, compreende a grande mídia.  

Se tratando do universo dos negócios, Kapferer (2004) comenta que a 

comunicação é a arma da marca. Ela sozinha, desnuda o invisível e revela as 

diferenças por trás das embalagens. Somente a comunicação mantém a 
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sensibilidade da marca, mesmo se ela sendo corroída por diversos fatores externos. 

Kotler e Keller (2006) focam no gerenciamento da comunicação integrada de 

Marketing, definindo ela como um meio pelo qual as empresas buscam informar, 

persuadir e lembrar os consumidores sobre os produtos e serviços que 

comercializam, de maneira direta ou indireta. Representa a voz da marca e é a 

ferramenta pela qual a marca estabelece um diálogo e constrói relacionamentos com 

os consumidores. O objetivo da comunicação de Marketing é posicionar, por meio de 

diversas variáveis, a marca na memória do consumidor e criando uma imagem, 

comentam os autores.  

Já a propaganda, é uma ferramenta essencial da comunicação institucional. 

Silva (1976) comenta que a propaganda possui dois sentidos bem definidos: o 

político e o comercial. Politicamente falando, a propaganda é a divulgação de 

doutrinas, opiniões e informações baseadas em fatos concretos, verdadeiros ou 

falsos, com o intuito de influenciar o comportamento do público em geral ou de um 

em específico. No sentido comercial, o autor define a propaganda como uma 

divulgação de mensagens por meio de anúncios, a fim de influenciar o público 

consumidor. No caso comercial, Silva (1976) comenta que o termo “propaganda” 

desenvolveu-se como uma técnica de processo de venda em massa. 

A propaganda dentro da comunicação de Marketing é definida por qualquer 

forma paga de apresentação e promoção de ideias, produtos ou serviços por um 

anunciante. Além da propaganda, a qual os autores denominam como a mais 

importante, Kotler e Keller (2006) elencam mais cinco formas essenciais de 

comunicação: Promoção de vendas, eventos e experiências, relações públicas e 

assessoria de imprensa, marketing direto e vendas pessoais.  

 

Os objetivos da propaganda devem resultar de decisões anteriores sobre o 
mercado-alvo, o posicionamento da marca e o programa de marketing. Uma 
meta de propaganda é uma tarefa específica de comunicação e um nível de 
sucesso a ser atingido em meio a determinado público, em um prazo 
estabelecido. (KOTLER E KELLER, 2006, p. 567).  

 

Determinadas por Kotler e Keller (2006), existem quatro tipos de propaganda: 

a) A propaganda informativa, que tem o objetivo de conscientizar e aderir 

conhecimento de marca em caso de novidade. b) Outro tipo de propaganda é a 

persuasiva, essa procura criar simpatia com a marca, preferência e convicção de 

compra. A propaganda persuasiva, muitas vezes, utiliza a propaganda comparativa, 
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que explícita as diferenças de duas ou mais marcas. Neste caso, funciona melhor 

quando se desperta motivações cognitivas e afetivas ao mesmo tempo. c) A 

propaganda por lembrança é outra que os autores listam. Ela tenciona estimular a 

repetição da compra de produtos e serviços, por meio de uma necessidade criada 

pela propaganda, mantendo o produto ou serviço na mente do consumidor. d) Por 

último é a propaganda que visa convencer atuais compradores de que fizeram a 

escolha certa, denominada de propaganda de reforço.  

Visto isso, se uma pessoa física ou jurídica paga pela veiculação das ideias, 

informações, produtos ou serviços, e se é utilizada para chamar a atenção, informar, 

criar atitudes positivas, desenvolver a lembrança da marca e induzir a resposta 

direta dos consumidores, isso é propaganda, comentam Strauss e Frost (2001).  

Por outro lado, Erbolato (1985) define propaganda como um conjunto de 

atividades que visam influenciar as pessoas com objetivo religioso, político ou cívico, 

porém sem a finalidade comercial. O autor também classifica a propaganda em 

categorias: Propaganda direta, falsa, propaganda no ponto de venda, comparada, 

política e subliminar.  

Souza Brasil (1973, apud Perles 2007) é incisivo em afirmar que a cultura é 

subordinada às formas de comunicação, ou seja, as linguagens e a comunicação 

são dois processos formadores de cultura e são a base das etnias de todo o mundo.  

Se a existência da cultura está subordinada à forma de comunicação do tipo 

humano, então se pode admitir que os fundamentos da comunicação precisam ser 

buscados nos caracteres biológicos do homem, pois a cultura e a comunicação se 

entrelaçam quando se diz respeito à sua origem, como destaca Perles (2007). 

 Com isso, as emoções e suas expressões, os grupos referenciais e o 

relacionamento aparecem como variáveis determinantes no processo de 

comunicação, influenciando comportamentos. 

 

2.2 EMOÇÕES 

 

“As emoções são motivacionais por natureza, na medida em que despertam 

certas respostas e padrões comportamentais.” (BATEY, 2008, p. 57). O autor afirma 

que elas determinam os valores e a ética, influenciam julgamentos e dão cor e 

sentido à vida. As emoções são descritas como uma experiência interna e subjetiva 

do indivíduo, de um padrão complexo de mudanças corporais e mentais em reação 
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a determinada situação, complementa Batey (2008).  

A motivação é formada pelos estímulos, necessidades, desejos e vontades 

que dão início a uma cadeia de eventos que culminam em determinado 

comportamento. Batey (2008) comenta sobre a divisão que o psicólogo Abraham 

Maslow faz em relação às necessidades humanas. Nessa constatação, Batey (2008) 

afirma que as necessidades emocionais são as mais difíceis de serem alcançadas 

pela consciência, pelo fato de estarem arraigadas na psique.  

As emoções se traduzem em razões latentes e podem ser desconhecidas 

para o indivíduo, sendo até mesmo reprimidas ou relutadas em admiti-las. O autor 

também frisa, que o estado emocional do indivíduo dispara seu comportamento em 

diversos caminhos, influenciando também, o comportamento de consumo.  

Em sua tese, Ugalde (2006) comenta que os estudos em torno das emoções 

e suas implicações na decisão de compra, a partir da década de 80, ganharam mais 

atenção dos pesquisadores. Assim como afirma Zaltman (2003), os pensamentos e 

sentimentos, as forças inconscientes como as lembranças, as metáforas, as 

imagens e as sensações em contínua mutação, todas interagindo de maneira 

complexa, são o que impulsionam e moldam a tomada de decisão e os 

comportamentos de compra. Zaltman (2003) também comenta que no processo de 

decisão, a razão e a emoção se juntam, por mais que pareçam excludentes, as duas 

são determinantes quando se trata de um comportamento decisório.  

Mesmo de maneira sutil e menos consciente, um consumidor pode se ver 

atraído por uma marca que incorpora valores com os quais ele se identifica. Para se 

defender contra a culpa e a angústia, por exemplo, Batey (2008) comenta que o ego 

desenvolve mecanismos como a repressão, enviando memórias dolorosas para o 

subconsciente, como afirma Sigmund Freud. O autor também ressalva que as 

memórias emocionais são guardadas em nosso inconsciente, ou seja, quando a 

memória é acionada, todos os componentes são unidos em um instante, inclusive a 

emoção, que está ligada a determinada memória.  

Batey (2008) comenta que é importante esclarecer a diferença de emoção e 

sentimento. Os sentimentos são as experiências conscientes das emoções, as 

sensações que temos quando as emoções se afloram. O autor cita Zajonc (1980) 

para destacar a sequência de apresentação dos termos: emoção, cognição e 

comportamento.  
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Assim, as reações emocionais: 

 

[...] são mais rápidas que as interpretativas e discriminativas, são ações 
autônomas que acontecem antes da emoção ser interpretada. Elas 
acontecem antes da cognição e costumam ocorrer mesmo sem qualquer 
registro consciente dos estímulos. (ZAJONC,1980, p. 151).  

 

Rokeach (1973 apud Batey 2008), define valor como uma crença constante 

de que determinado tipo de conduta ou estado final de existência é pessoal ou 

socialmente preferível a um tipo de conduta ou estado final de existência oposto. 

Segundo Rokeach (1973) os valores influenciam atitudes e comportamentos, 

atingindo todas as relações do indivíduo, e quando esses valores são estimulados, 

eles se enchem de emoção e sentimento.  

 

As necessidades emocionais e de identidade são atendidas pelos 
benefícios simbólicos que uma marca oferece aos consumidores. Em 
especial, benefícios expressivos atendem as necessidades de identidade e 
motivos de autodefinição, autoexpressão, autoafirmação, reafirmação e 
afiliação. (BATEY, 2008, p. 41 e 42) 

 

 

2.2.1 Tipos de Emoção 

 

Visto isso, os tipos de emoção são classificados de diversas maneiras por 

inúmeros psicólogos. Batey (2008) faz um apanhado por meio de um quadro, onde 

mostram os psicólogos e suas teorias de emoções primárias determinadas em uma 

linha temporal: 

 

Quadro 1: Emoções básicas identificadas pelos psicólogos em uma linha 

temporal: 

James (1884) Amor, medo, raiva e tristeza.  

McDougall (1926) Deslumbramento, espanto, medo, nojo, raiva, sujeição e 
ternura. 

Watson (1930) Medo, amor e fúria.  

Mowrer (1960) Aflição e Prazer.   
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Arnold (1960) Amor, coragem, depressão, desejo, desespero, esperança, 
medo, ódio, raiva, repulsa e tristeza. 

Izard (1971) Alegria, culpa, desprezo, interesse, medo, nojo, raiva, 
sofrimento, surpresa e vergonha. 

Plutshik (1980) Aceitação, alegria, antecipação, depressão, medo, nojo, raiva, 
surpresa e vergonha. 

Gray (1982) Raiva, terror, ansiedade e alegria. 

Elkman, Friesen e 

Ellsworth (1982) 
 Alegria, medo, nojo, raiva, surpresa e tristeza. 

Panksepp 
(1982) 

Esperança, medo, raiva e pânico.  

Weiner e Graham 

(1984) 
Felicidade e tristeza.  

Tomkis (1984) Alegria, depressão, desprezo, interesse, medo, nojo, raiva, 
surpresa e vergonha.  

Frijda (1986) Alegria, desejo, espanto, interesse, surpresa e tristeza. 

Oatley e Laird 
 (1987) 

Ansiedade, felicidade, nojo, raiva e tristeza. 

Fonte: BATEY, Mark. 2008 O Significado da Marca. Tabela de emoções básicas identificadas pelos 

psicólogos (p. 61-62). 

 

Batey (2008) indica que diferentes intensidades e nuances das emoções 

primárias podem parecer emoções diferentes, em contrapartida o psicólogo Plutchik 

(1980), defende que essas variações são, na verdade, semelhantes à emoção 

primária da qual derivam, apenas são rotuladas de maneira diferente.  

Como exemplo, Plutchik (1980) usa o medo, que é uma emoção primária, 

para definir as suas variações em nível baixo, que seria a apreensão e em nível alto, 

que seria o terror. Além disso, alguns teóricos postularam que todas as emoções 

são, até certo ponto e em alguma proporção, combinações de emoções básicas. 

Assim, levando em consideração a teoria de Plutchik de misturas e nuances 

emocionais, medo e surpresa se combinam para gerar temor; surpresa e tristeza 

juntas produzem a decepção, finaliza Batey (2008).  

 Lazarus (1991) vai um pouco além, ele divide as emoções básicas individuais 

em positivas e negativas. O autor, primeiramente, cita as emoções que ele 

denomina de “incongruentes”, as consideradas negativas.  Ele correlaciona em sua 
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divisão emoções que, de certa forma, estão intimamente interligadas entre si e 

destaca a raiva em seu discurso como uma das mais poderosas emoções das 

relações sociais, e por ser uma emoção mais complexa que se aplica em muitas das 

questões relacionadas às outras emoções. Sua divisão das emoções “negativas” é a 

seguinte: Raiva, medo/ansiedade, culpa/vergonha, tristeza, inveja/ciúme e 

repugnância/desgosto.  

Se tratando das emoções positivas, o autor utiliza o mesmo método de 

relação, segundo seu critério, que são: Felicidade/alegria, orgulho, amor/afeição e 

alívio.  

Lazarus (1991) determina que o amor e a afeição são duas vertentes muito 

semelhantes, mas o amor é mais genuíno, por isso é preferido tratá-lo 

detalhadamente. Para o autor, o amor é desenhado como uma relação social 

estável, ao invés de um processo emocional ou apenas um estado, visto que, dentro 

do amor, diversas outras emoções podem se alternar e se manifestar, tais como a 

raiva, a inveja, a culpa e a vergonha.  

Um exemplo prático disso seria a maneira como se perguntar em relação a tal 

situação: Quando se pergunta a um indivíduo se ele ama seu parceiro (a), a 

resposta natural seria “sim”. Porém essa é a expressão de um sentimento; por outro 

lado, quando perguntado a uma pessoa se ela sente o amor, a resposta pode não 

ser tão incisiva. Portanto, segundo o autor, quando o amor significa uma emoção, 

trata-se como um estado momentâneo, uma reação que vai e vem. Pessoas que se 

amam, repetem esses estágios dependendo do aspecto das variações emocionais e 

de diversas situações cotidianas. Em relação aos pais e filhos, ou amigos mais 

íntimos, Lazarus (1991), analisando o estudo de Sternberg (1986), destaca um 

estado emocional que é relacional, não apenas uma relação social. 

Lazarus (1991) também define dois tipos principais de amor, o amor 

romântico e o amor companheiro. O primeiro retrata o sentimento de casais e 

contém o item que diferencia os dois amores: O erótico, a paixão física.  

Características como a confiança, intimidade, segurança, reciprocidade, entre 

outras, são itens em comum das duas principais variáveis que o autor menciona. 

Todas as pessoas têm uma necessidade de se sentirem amadas e valorizadas de 

alguma maneira, de ter compromissos de afeto, intimidade, seja sexual ou não. A 

ausência e a vulnerabilidade dessa emoção, mesmo que seja psicológica, pode 

provocar sérios efeitos destrutivos, como a falta do bem estar, o luto, a solidão, a 
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depressão e inúmeros outros problemas de saúde mental e até física, destaca 

Lazarus (1991).  

Para entender um pouco mais do amor e de suas variações, Lazarus (1991) 

destaca os estudos de Shaver e Storm (1987), eles ajudam a identificar os 

sentimentos que estão disseminados nos dois principais tipos de amor que Lazarus 

(1991) classifica. São eles: adoração, paixão, afeto, carinho, simpatia, atração, 

ternura, compaixão, luxúria, desejo, excitação, sedução, reverência, preocupação, 

entre outros tantos sentimentos que envolvem o amor.  

Outro detalhe importante que Lazarus (1991) destaca, é a patologia do amor 

que pode ser diagnosticada em alguns casos. Ele se atribui ao estudo de Bergman 

(1971), onde comenta que o amor é um reestabelecimento da relação simbiótica 

entre pai e filho. O indivíduo, na maioria das vezes, reflete essa relação de infância 

de maneira inconsciente e muito semelhante com seus parceiros (as), os quais se 

tornam seus “amores” posteriores à infância.  

Batey (2008) também destaca que os tipos de emoção são muito 

influenciados pelo simples fato de estar em sociedade. Por exemplo, emoções como 

a culpa, humilhação e o orgulho são se expressam de diferentes maneiras 

dependendo do tipo de sociedade e situação que a pessoa está inserida.  

Outro detalhe importante que o autor exemplifica, é que nem todas as línguas 

têm traduções literais para emoções comuns em nosso dia a dia. Portanto, é 

importante saber e considerar a dinâmica da língua e das emoções e os significados 

que as palavras despertam no contexto de significado da marca. 

Por fim, uma emoção de destaque, proposta por Lazarus (1991), é o orgulho. 

É difícil especificar uma tendência proveniente do orgulho, porém propor que o 

impulso expressivo dessa emoção é apontar e expandir a vanglória própria pode ser 

razoável. A forte presença do orgulho está em contraste com o impulso para se 

esconder da vergonha. Além disso, o orgulho também pode estar em contraste com 

o sentimento de humildade, visto que nesse sentimento apreciam-se as limitações, e 

o no orgulho os méritos são realçados, também comenta o autor.  

O orgulho é uma emoção competitiva, pois se trata da identidade e a raiva 

funciona como a proteção dessa emoção. Está bem ilustrado em valores sociais 

como os hinos e as canções patrióticas.  (LAZARUS,1991).  
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2.3  GRUPOS DE REFERÊNCIA  

 

Os grupos de referência são aqueles que exercem influência direta ou indireta 

sobre as atitudes e comportamentos de um indivíduo. Os grupos que exercem 

influência direta são denominados de grupos de afinidade. Alguns deles são 

primários, como a família, os amigos, vizinhos e colegas de trabalho, com os quais 

se interage de maneira contínua e informal.  Existem também os grupos 

secundários, como grupos religiosos, contatos profissionais, associações de classe, 

entre outros, esses possuem interação formal e pouco contínua. 

Os grupos têm um papel muito importante na mente de um consumidor. 

Segundo Schiffman e Kanuk (2000), um grupo de consumo pode ser formado por 

pessoas que podem ter gostos parecidos, compram em conjunto, ou pelo simples 

fato de usar produtos similares. Também se deve levar em conta os que se 

relacionam com o interesse de buscar informações que possam lhe ajudar na 

tomada de decisão de compra. Dentro destes grupos e consumo e, também, nos 

grupos comuns (família, trabalho, amigos), existem os papéis e os status dos 

membros, que são suas funções e suas posições sociais definidas.  

Schiffman e Kanuk (2000) afirmam que existem vários tipos de classificações 

para os grupos, feitas por meio da frequência de encontros, do tamanho, da 

quantidade de membros, hierarquia e outras características. O tamanho do grupo 

pode influenciar diretamente no conhecimento mútuo interno. É possível que um 

grupo com um grande número de membros, apesar de possuir um bom nível de 

relacionamento, se conheça menos, se comparado a um grupo que tenha uma 

quantidade menor de membros, onde há uma maior chance das pessoas interagirem 

com maior frequência e maior proximidade. 

A interação que os grupos sociais proporcionam influenciam vários aspectos 

da vida de um cidadão e, consequentemente, dos comportamentos de um 

consumidor. Dentre os já conhecidos grupos de referência como a família, amigos, 

colegas de trabalho e grupos religiosos, a família é o grupo que tem maior influência 

direta nas decisões de compra, comentam Schiffman e Kanuk (2000). Considerando 

a frequência de contato que o individuo possui com os membros e os valores pré-

estabelecidos pelos próprios. 
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Para Kotler e Keller (2006), a família é considerada o mais importante grupo 

de consumo na sociedade. Constituem uma organização de referência primária com 

grande peso de influência, cultural e social.  

 

A cultura é o principal determinante do comportamento e dos desejos de 
uma pessoa. À medida que cresce, a criança absorve certos valores, 
percepções, preferências e comportamentos da sua família e de outras 
instituições. (KOTLER e KELLER , 2006, p.173). 

 

Kotler e Keller (2006) também ressaltam que o aspecto social tem um grande 

impacto direto ou indireto na decisão de compra. A forte influência gerada pelos 

grupos exerce um papel de agente principal na tomada de decisão do consumidor.  

As influências de grupo, segundo Blackwell et al. (2005), não importando a 

crença, costumes e hábitos, interferem diretamente na escolha das pessoas. Todos 

os indivíduos sofrem de certo modo com a necessidade de aceitação. A busca do 

ser humano por fazer parte de algo onde se sinta inserido, faz com que 

determinados conceitos impostos por um grupo atuem diretamente em qualquer 

escolha ou preferência do individuo, muitas vezes de maneira inconsciente.  

 

As informações vindas de pessoas com as quais nos identificamos e 
aspiramos a ser iguais possuem uma notável credibilidade. Certamente, é 
comum que a influência de um grupo seja o fator chave para as mudanças 
de estilo de vida, para a aceitação de uma moda e para a experimentação e 
adoção de novos produtos. (BLACKWELL et al.,  2005, p. 414). 

 

Como dito anteriormente, existem diversos grupos sociais de afinidade e 

preferências que influenciam o comportamento das pessoas. Esses grupos podem 

ser formados por indivíduos que possuem a admiração, como atletas, celebridades, 

líderes ou simplesmente pessoas importantes do convívio, que compartilham dos 

mesmos gostos e hábitos. A pesquisa realizada por Blackwell et al. (2005), mostra 

que as pessoas sofrem aversão a comportamentos que não condizem com ideias 

partilhadas pelo grupo, onde, principalmente o jovem, busca a aprovação. A 

necessidade de aceitação é muito forte, com isso as pessoas buscam produtos que 

remetem às suas influências e ao estilo de vida.  

Os grupos de referência podem assumir diversas facetas e seus indivíduos 

podem fazer parte de diversos grupos. As influências dos grupos independem do 

tipo do grupo de referência, podem até ser consideradas fontes de ligação, que 

nesse caso é normativa. Em outros casos, a influência vem na forma de informação, 
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sendo ela informativa ou comparativa, atuando na tomada de decisão, comentam 

Blackwell et al. (2005).  

Com um olhar mercadológico, os grupos funcionam como pontos de 

referência para os indivíduos em suas decisões de compra. Schiffman e Kanuk 

(2000) definem grupos de referência normativos utilizando um exemplo prático: Um 

grupo normativo para uma criança é a família, que irá representar um papel 

importante na modelagem dos valores gerais e no comportamento geral, inclusive o 

de consumo da criança. A referência comparativa pode ser utilizada como exemplo 

uma família vizinha, cujo estilo de vida é admirável e digno de ser imitado.  É 

importante frisar que ambos são importantes no desenvolvimento e nas atitudes de 

consumo, variando de acordo com os valores básicos do indivíduo.  

Os grupos de maior impacto e maior influência, segundo Blackwell et al. 

(2005), são conhecidos como grupos primários, uma agregação social que é 

suficientemente íntima para permitir e facilitar interações frente a frente de maneira 

irrestrita. É conhecido também por ter grandes semelhanças, seja de crenças, 

ideologias, vontades e/ou comportamentos.  

Outros grupos que possuem interações “frente a frente”, mas de um modo 

mais esporádico e de maneira pouco menos abrangente são os secundários. A sua 

forma de atuar e moldar pensamentos e comportamentos não é tão incisiva como 

nos grupos primários. Os colegas de trabalho, por exemplo, fazem parte dos grupos 

secundários de referência, de acordo com Blackwell et al. (2005). Os autores 

comentam que os grupos formais têm como sua principal característica uma 

estrutura definida. Sua influência pode variar no comportamento de acordo com o 

modo que o individuo aceita ou não se submeter aos padrões estabelecidos pelo 

grupo. Um exemplo desse grupo seriam os grupos religiosos, se tratando da crença, 

que é um fator importante na análise dos comportamentos de um individuo.  

Quando um grupo já está bem estabelecido e seus membros conseguiram 

atingir um determinado status e reconhecimento, define-se um grupo de associação 

formal, comentam Blackwell et al. (2005). Como exemplo pode-se citar os grupos 

formados por profissionais de alto gabarito, gerentes e diretores de empresas 

parceiras. Em contrapartida aos formais (colegas de negócios), existem os informais 

(amigos da faculdade), que são menos estruturados e tem sua base em algum 

interesse. Sua principal força é a aceitação que um indivíduo tem no grupo social, 

comentam os autores.  
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Os autores também definem outro grupo que tem como característica a 

necessidade de incrementar valores, aparência e comportamentos, conhecido como 

aspiracionais. Sua ideia central é importar de um grupo a necessidade de 

antecipação de pertencer a outro. Como exemplo pode-se usar um recém-formado 

em direito, que compra uma caneta extremamente cara, utilizada pela maioria dos 

advogados, como forma de se posicionar num contexto social. 

Com o avanço da internet, um novo tipo de grupo se originou, os 

denominados virtuais. A internet permite uma relação social entre os usuários, ao 

invés de uma relação frente a frente. As redes sociais permitem que indivíduos que 

dividem o mesmo interesse, interajam e estejam conectados uns com os outros, 

afirmam Blackwell et al. (2005). 

Mesmo quando um indivíduo tenta evitar se associar a determinado grupo, ele 

acaba fazendo parte dos chamados dissociativos. Isso ocorre quando um jovem 

muda seu estilo de cabelo, de tradicional para moicano. Na maioria das vezes esse 

tipo de inserção é inconsciente, comentam Peter e Olson (2009).  

Na tabela 2, Peter e Olson (2009) dividem os grupos de referência em cinco 

pilares e fazem uma explanação da caracterização de suas diferenças: 

 

Quadro 2: Tipos de Grupos de Referência; principais distinções e 

características, segundo Peter e Olson (2009):  

Formal/Informal Os grupos de referência formais têm uma estrutura 
claramente definida; os informais, não.  

Primário/Secundário Os grupos primários envolvem interações diretas, face a 
face; os secundários, não.  

Afiliação Tornam-se membros pelo simples fato de ser inserido em 
uma família; grupo formal.  

Aspiracional Desejam se associar ou imitam os grupos de referência com 
aspirações em comum.  

Dissociativo  Pessoas que tentam evitar ou rejeitam grupos de referência 
estão mesmo assim inseridas em um grupo.  

Fonte: Peter e Olson (2009). Comportamento do Consumidor e Estratégia de Marketing (pág. 339). 

 

Dentre todas essas subdivisões, Schiffman e Kanuk (2000) constatam que a 

família está em constante evolução, é considerada uma instituição complexa e tem o 

papel de maior influência no comportamento de seus membros. Os primeiros 

ensinamentos que uma pessoa recebe vêm da família, desde o seu doce preferido 

até a maneira que a pessoa utiliza seu dinheiro. Portanto, a família é um excelente 
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instrumento para experimentação e se tornou um alvo para diversos tipos de 

produtos e serviços. Um dos principais motivos da força que esse grupo exerce é 

dado pelo fato da família fornecer o alimento emocional, que é o apoio, o amor, o 

afeto, a cobrança, entre outros. É devido a essa função que a família ajuda nas 

decisões pessoais e sociais.  

A família tem um peso de grande importância, como comentam Samara e 

Morsh (2010). Ela acredita que sua influência no comportamento do consumidor, 

merecia ser examinada separadamente, pelo fato de ser o grupo de referência mais 

significativo, servindo como uma espécie de filtro de valores e normas de um 

ambiente social. Na esteira dos negócios, Peter e Olson (2009) afirmam que a 

família consiste em um ambiente microssocial, e suas interações com os 

consumidores são objetivas e próximas, causando um efeito quase imediato, com 

respostas rápidas ao que foi planejado. Sendo um grupo importante para o 

Marketing e suas vertentes.  

 

2.4  MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

Uma área do Marketing que se relaciona muito com o comportamento dos 

consumidores é o Marketing de Relacionamento. Ele surgiu na década de 80, 

contestando a baixa eficácia do Marketing tradicional da época. Silva (2012) 

comenta que o Marketing de Relacionamento surgiu como uma ferramenta essencial 

para o novo modelo de organização de disputa mercados, conquista de novos 

clientes e manutenção dos atuais.  

Pode-se dizer que a globalização trouxe novas oportunidades, mas também 

novas ameaças. Para desenvolver um Marketing de Relacionamento completo, se 

faz necessário à administração do Marketing, análises, planejamento, 

implementação e controle de programas destinados a criar, desenvolver e manter 

trocas de benefícios com os compradores, a fim de atingir os objetivos 

organizacionais, satisfazendo e a fidelizando clientes, comentam Kotler e Armstrong 

(1999). 

 

Na figura 1, a seguir, verifica-se que o Marketing de Relacionamento foi 

originado a partir das áreas da administração e fez-se base para adventos 

contemporâneos: 
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 Figura 1.  Formação do conceito de Marketing de Relacionamento: 
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Fonte: MADRUGA, Roberto. Guia de Implementação de Marketing de Relacionamento e 

CRM. 2010 p. 22. Baseado em: Gummesson. Relationship marketing as a paradigmam 

shift: some conclusionsfrom. 

 

Madruga (2010) define o Marketing de Relacionamento como o ato de atrair, 
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fornecedores, parceiros e entidades governamentais, por meio de uma visão de 

longo prazo, onde existem benefícios mútuos. 

Prado et al. (2006) ressaltam que nos últimos anos o marketing passou por 

transformações em razão das novas informações, provocando mudanças 
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empresas. Segundo os autores, o Marketing de Relacionamento pode ser analisado 

sob duas grandes perspectivas: a perspectiva operacional, a qual engloba as ações 

desenvolvidas para obter mais intimidade com o cliente; e a perspectiva estratégica, 

que amplia a área de atuação do marketing para além das fronteiras das 
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organizações, incorporando a necessidade de uma ação coordenada entre todos os 

elos da cadeia de valor. 

Kotler (2001) sugere diversas respostas para essas mudanças atuais que as 

empresas sofrem devido ao avanço da tecnologia, a primeira delas é a adoção do 

Marketing de Relacionamento pelas empresas. 

 
O Marketing de Relacionamento apresenta uma abordagem diferenciada 
em relação do marketing tradicional, trazendo à tona o foco no 
relacionamento de longo prazo, benefícios mútuos e adição de novos 
valores. (KOTLER, 2001, p. 70) 
 

Dessa forma, o Marketing de Relacionamento deve procurar integrar a visão 

do cliente no processo de gestão da empresa, ao mesmo tempo em que reflete 

sobre os resultados que as ações de relacionamento geram sobre este cliente. 

Sendo essa, uma forma de prever o comportamento futuro destes usuários e não 

somente levar em consideração o histórico de transações passadas (PRADO, 2004). 

Demo e Ponte (2008) destacam que o objetivo do Marketing de 

Relacionamento é a fidelização dos clientes, relacionamentos são construídos sobre 

familiaridade e conhecimento. 

Stone e Woodcock (1998) definem Marketing de Relacionamento como uma 

maneira diferente de combinar e administrar ferramentas de Marketing já existentes. 

Os autores também destacam a importância de criar um relacionamento entre a 

empresa e seus clientes, trazendo benefício para ambas as partes. Assim, Marketing 

de Relacionamento: 

 
é o uso de uma gama de técnicas e processos de Marketing, vendas, 
comunicação e cuidado com o cliente para identificar seus clientes de forma 
individualizada e nominal; criar um relacionamento entre a sua empresa e 
seus clientes – um relacionamento que se prolonga por transações; 
administrar esse relacionamento para o beneficio dos seus clientes e das 
suas empresas. (STONE; WOODCOCK, 1998, p.3). 

 
Desta forma, as empresas focadas em relacionamento com seu público alvo 

passam a ter mais credibilidade e melhores resultados, pois elas contam com 

clientes que tendem a lembrar da qualidade de seus serviços prestados por elas e 

muitas vezes se tornam “defensores” da marca. O relacionamento entre empresa e 

cliente, traz o sentimento para a marca podendo se dizer que é a melhor maneira de 

humanizar a mesma e torná-la mais próxima de seu público, complementam os 

autores. 

 



 36 

Morgan e Hunt (1994, apud Hirt; Marchetti, 2009) dão relevância à confiança 

e ao comprometimento para um relacionamento. Cita que a presença do 

comprometimento e da confiança no relacionamento são chaves para o sucesso no 

Marketing de Relacionamento. A qualidade do relacionamento contribui para um 

vínculo duradouro quando se oferece segurança em continuar a atender as 

expectativas do cliente (satisfação), não distorcendo informações nem traindo suas 

expectativas (confiança). Hirt (2009) também comenta que o relacionamento envolve 

a percepção do cliente referente à qualidade global do produto ou serviço, a 

confiança e o comprometimento.  

Cronin e Taylor (1992, apud Kauffmann, 2006), concluem que a qualidade dos 

serviços tem menos efeito nas intenções de compra do que a satisfação geral do 

cliente.  O autor explana que o critério usado por clientes para medir a qualidade do 

serviço tem dez dimensões: as tangíveis, de confiabilidade, receptividade, 

comunicação, credibilidade, segurança, competência, cortesia, 

entendimento/conhecimento do cliente e acesso. Esses itens foram agrupados em 

cinco dimensões amplas: confiabilidade no serviço, receptividade, segurança, 

empatia e tangíveis.   

A qualidade percebida pode ser uma comparação de superioridade ou 

inferioridade do produto/serviço, de diferentes fornecedores, ou até mesmo do 

produto/serviço da mesma empresa, dissertam Kotler e Keller (2012).  

Apesar das semelhanças com a satisfação, a qualidade é considerada mais 

cognitiva. Ela compara diferentes atributos e baseia-se em ideais e percepções de 

excelência. Um exemplo é o consumidor se sentir satisfeito com baixa qualidade e 

insatisfeito com alta qualidade. Por outro lado, a satisfação inclui fatores cognitivos e 

afetivos com todos os fatores da experiência, possuindo suas próprias expectativas 

e desconformidades, como por exemplo, o consumidor compara a alta qualidade, 

mas outras características do produto implicam em desconformidade negativa, 

resultando em insatisfação. (IACOBUCCI, et al. 1995; GRÖNROOS, 2009, apud 

PRADO, VIACAVA, MANTOVANI E KORELLO, 2014). 

A satisfação do cliente é uma função de discrepância entre as expectativas de 

prioridade do consumidor ou a sua percepção de efetuar a compra, comentam 

Iacobucci e Ostrom (1995). A Qualidade do serviço é similarmente definida como a 

função comparativa ente as expectativas do cliente e o desempenho do serviço 

atual. Em alguns casos, os modelos de qualidade e satisfação são usados 
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simultaneamente, ambos nas indústrias e serviços. Porém, os autores diferenciam a 

satisfação e a qualidade, enquanto a primeira está mais voltada para o desempenho, 

a segunda é mais geral, contemplando questões afetivas.   

A Figura 2 representa, segundo Iacobucci e Ostrom (1995), o padrão de 

definição de qualidade e satisfação que dividem as expectativas e percepções de 

compra: 

 

Figura 2: Padrão de Definição de Qualidade e Satisfação: 

  

 

 

 

Fonte: IACOBUCCI Dawn; OSTROM Amy, 1995; Distinguishing Service: Quality and 
Customer Satisfaction: The Voice of The Consumer p. 4. 

 
 

Os autores também afirmam que é mais complicado diferenciar a qualidade e 

satisfação de maneira empírica.  Por meio de dois estudos, os autores concluíram 

que não houve diferença entre qualidade e satisfação, sendo mantidas as 

promessas, a empatia e as condições de amizade nas intenções de compra. 

Mostrando que o estudo deu suporte para ambos na qualidade e na satisfação e no 

julgamento de experiência e expectativas dos clientes. A atribuição de compra, 

preço, estágio de compra e as maneiras de como as pessoas antecedem mais para 

o efeito de julgamento do serviço de qualidade, o serviço de cobertura, o ambiente 

físico, pode afetar a qualidade no serviço, mas não a satisfação do cliente.  

Vieira (2006) explica que desde a década de 1960 os modelos que 

relacionam lealdade e desempenho de mercado já são estudados, e os mesmos 

indicam que o comportamento de lealdade é considerado uma importante 

decorrência do marketing de relacionamento, sendo ele um elemento decisivo na 

geração de lucros. Antigamente a lealdade era vista mais como uma frequência de 

compra repetida ou a compra de um número significativo de unidades da mesma 

marca. 
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Segundo Oliver (1997), o consumidor tem uma habilidade individual para 

relatar outras experiências ou descrição de produtos ou serviços à percepção de 

qualidade que não requer exposição, por exemplo: os restaurantes cinco estrelas 

podem ser percebidos de alta qualidade por consumidores que nunca o visitaram. 

Por outro lado o julgamento de satisfação é obtido exclusivamente através da 

experiência.  

Os padrões usados para julgamento de qualidade não necessariamente 

requerem exposição ao consumo. Podem ser baseados em ideais de conhecimento 

por intermédio de experiências de outros ou através das informações do próprio 

produto ou serviço, incluindo expectativas e necessidades. A qualidade pode ser 

prevista pela cognição, ou seja, pelo desempenho, e a satisfação é conhecida por 

ser influenciada por um número de processos cognitivos e afetivos. 

 Visto isso, a qualidade e a satisfação competem em uma questão importante 

no contexto das trocas entre fornecedor e consumidor, a lealdade. Na contramão 

dos conceitos mais antigos, alguns autores relatam que uma análise mais profunda 

da lealdade diverge os pontos de vista, e que o comportamento de compra repetida 

não significa necessariamente uma ligação de fidelidade/lealdade com a marca.  

 

Portanto: 

 

Não é correto fazer qualquer inferência sobre a lealdade apenas com base 
em padrões de compra repetida, uma vez que a lealdade verdadeira inclui, 
além do comportamento, uma resposta atitudinal, construída por 
componentes cognitivos e afetivos.  (LARAN; ESPINOZA, 2004; p.55). 

 

Vieira (2006) sugere que lealdade é uma resposta comportamental, ou seja, 

de conduta em si. Sendo expressa ao longo do tempo, ocorrendo mais de uma vez. 

Uma compra repetida que não ocorre ao acaso, com respeito a uma ou mais marcas 

alternativas dentro de um conjunto de marcas, é um resultado de processos onde o 

consumidor avalia a tomada de decisão na qual as marcas são comparadas. 

No que se refere ao processo de decisão de compra do consumidor 

relacionado à intenção ou o comportamento para recompra, pode-se confirmar que 

os componentes atitudinais e comportamentais nem sempre são considerados com 

a mesma intensidade. Dick e Basu (1994, apud Vieira, 2006) sugerem uma tipologia 

para lealdade, proposta em três fatores: Primeiramente, os autores comentam que 



39 
 

nenhuma lealdade ocorre quando uma baixa atitude é combinada com o baixo 

padrão de compra.  

A Lealdade verdadeira é caracterizada pelo alto padrão de recompra e forte 

atitude relativa. Esta perspectiva considera, além do comportamento de recompra, 

os antecedentes de atitude que levam ao comprometimento do consumidor. Já 

lealdade latente significa um baixo padrão de recompra e forte atitude relativa, 

indicando assim um comprometimento maior na compra. Em termos de frequência, a 

latente é baixa, possivelmente devido às barreiras de acesso, como preço ou 

conveniência de compra. E por fim, os autores listam a lealdade espúria, que é 

diferenciada pelo alto padrão de recompra e fraca atitude relativa. Isso significa que 

o consumidor não gosta de efetuar a compra, fazendo-a devido a motivos de força 

maior.  

Pode-se dizer que os fatores propostos pelos autores têm como base uma 

visão de lealdade comportamental/atitudinal e que a força da lealdade ocorre com o 

cruzamento da atitude de compra repetida, encontrando seu ápice na alta atitude 

versus alto grau de compra repetida, comenta Vieira (2006). 

Para Oliver (1999), a evolução do estudo da lealdade é considerada através 

de uma estrutura de teórica de cognição/afeto/conação/ação. Desse modo, os 

consumidores se tornam leais em um senso cognitivo, levando a um senso afetivo, 

posteriormente a um conativo, e por fim de modo comportamental. Contudo, 

segundo o próprio autor, esse modelo teria diferentes vulnerabilidades que poderiam 

apresentar a quebra da fidelidade por conta da concorrência. Oliver (1999) destaca a 

diferença dos quatro tipos de lealdade: 

Lealdade Cognitiva: Nessa fase da lealdade, a informação disponível indica 

que uma marca é preferível diante de suas alternativas, a lealdade é direta a marca 

devido à informação, ela é baseada em níveis de desempenho (exemplo, funcional, 

estético). Pode-se também ser considerada uma “lealdade fantasma”, porque é 

relacionada aos custos e benefícios e não à marca. 

Lealdade Afetiva: Na segunda fase, o desenvolvimento de lealdade com a 

marca baseia-se na satisfação acumulada do uso do bem, sendo posterior à 

cognitiva, pois é sucessível a insatisfação no nível cognitivo. Sendo assim, uma 

insatisfação induzida poderia aumentar a atratividade à concorrência, deteriorando o 

afeto junto para com a marca. 
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Lealdade Conativa: A terceira fase é influenciada por episódios repetidos de 

afeto positivo junto à marca, é um forte gerador de comprometimento. O ponto 

estratégico dessa fase seria o de tentar quebrar o alto grau de comprometimento do 

individuo por meio de cupons, bônus, amostras grátis e promoção no ponto de 

venda, induzindo o consumidor a novas experiências de consumo. 

Lealdade de Ação: Nessa fase estuda-se o mecanismo pelo qual as 

intenções são convertidas em ações acompanhadas por um desejo de superar 

impedimentos a barreiras, às quais são criadas para a ação não se tornar real. O 

consumidor deseja comprar a marca/produto mesmo existindo esforços contrários da 

concorrência. 

 

Figura 3: Fases da Lealdade segundo Oliver (1999): 

 

 

 

 

Fonte: VIEIRA, Valter Afonso. A Lealdade no Ambiente de Varejo Virtual: Proposta e Teste de 

um Modelo Prático, 1999, p. 23; Baseado em Oliver (1999). 

 

3 HIPÓTESES 

 

Visto isso, hipóteses de resultados foram formuladas, embasadas no 

referencial utilizado: 

A comunicação é a essência do negócio. Ela transcende e destaca as 

principais informações. Iniciando um relacionamento, ou seja, segundo Kapferer 

(2004), ela é a alma das trocas. Kotler e Keller (2006) também reforçam a 

importância da comunicação, segundo eles, a comunicação representa a voz da 

instituição, criando diálogo e um relacionamento posterior com os consumidores. A 

imagem e o posicionamento que a instituição quer representar, também dependem 

muito de uma boa e nítida comunicação, posicionando a marca na mente do 

consumidor, corroborando os objetivos do estudo. 

Hipótese 1 – Se não houver comunicação, os resultados serão piores do que 

o contrário.  

Lealdade 

Cognitiva 

Lealdade 

Afetiva 

Lealdade 

Conativa 

Lealdade 

Ação 
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O Marketing de Relacionamento tem como objetivos disputar o mercado, 

conquistando novos clientes e mantendo os atuais. Com o passar do tempo, as 

mudanças e as novas informações fizeram o mercado evoluir, sendo realçada a 

importância do Marketing de Relacionamento. Fez-se necessário criar mais 

intimidade com o cliente e intensificar o relacionamento entre consumidor e 

fornecedor, trazendo benefícios para ambos.  

Stone e Woodcock (1998) comentam que o relacionamento entre empresa e 

cliente traz sentimento a marca, sendo a melhor maneira de humanizar a instituição 

e torná-la mais próxima de seu público. 

O Marketing de Relacionamento destaca que a qualidade oferecida contribui 

para um vínculo duradouro entre fornecedor e cliente, pois atende as expectativas e 

aumenta a satisfação no desempenho do serviço atual oferecido pelo fornecedor. É 

necessário apenas ter qualidade, mas também demonstrar qualidade, ou seja, torná-

la percebida. Corroborando, assim, o terceiro objetivo específico.  

Hipótese 2 - Uma comunicação voltada à qualidade dos serviços e da 

infraestrutura dos clubes traz um resultado positivo na adesão e continuidade de 

Sócio-Torcedores. 

 

No futebol, as demonstrações de amor e afeto estão presentes com grande 

intensidade. Segundo Lazarus (1991), o amor faz desabrochar diversas outras 

emoções e sentimentos. Assim como na vida amorosa, no futebol, o amor ganha 

várias outras facetas de acordo com a situação que se encontra o clube do coração. 

Quando o time está ganhando, a confiança e a felicidade dominam as ações, ao 

contrário de quando o time está perdendo, a raiva, a desconfiança, a vergonha e o 

desgosto são as emoções refletidas no momento.  

A comunicação emocional pode despertar sentimentos únicos em um 

torcedor, fazendo com que ele seja convencido de aderir ao que está sendo 

proposto pela instituição. Outro fator relevante que a instituição pode se basear é a 

reciprocidade, uma vez que o indivíduo ama, esse sentimento necessita ser 

recíproco. Reconhecer a importância que o torcedor exerce e demonstrar por meio 

de vantagens, ações e benefícios torna o programa cada vez mais atrativo. Outra 

característica da reciprocidade e da importância do torcedor é deixar claro que se o 

indivíduo realmente ama seu clube do coração não pode deixar de utilizar seus 
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recursos, aderir ao programa proposto, criando um elo afetivo e relacional. Sendo o 

primeiro objetivo específico e voltado exclusivamente à emoção do amor.  

Hipótese 3 - Uma comunicação voltada a despertar o amor traz um resultado 

positivo na adesão e continuidade de Sócio-Torcedores. 

 

Levando em consideração as afirmações de Kotler e Keller (2006), de que o 

aspecto social tem um grande impacto direto ou indiretamente com a decisão de 

compra, determina-se que os grupos de referência são fatores relevantes no 

comportamento do consumidor. Juntamente com a explanação de Schiffman e 

Kanuk (2000), no que diz respeito à família: “É o grupo que está em melhor posição 

para influenciar diretamente as suas decisões de compra”. Existe grande 

possibilidade de um individuo, exposto a uma comunicação baseada na família, vir a 

ter um comportamento positivo em relação ao posicionamento da campanha. Pais e 

filhos compartilham gostos em diversos aspectos da vida, e no futebol isso é ainda 

mais visível. Outro aspecto importante em relação aos laços familiares, é que eles 

também contemplam a percepção de amor/afeto, sendo um fator importante que 

deve ser levado em consideração, corroborando o segundo objetivo específico e 

sendo voltado exclusivamente à família.  

Hipótese 4 - Uma comunicação voltada a valores familiares feita pelos clubes 

traz um resultado positivo na adesão e continuidade de Sócio-Torcedores. 

 

Oliver (1999) comenta que existem vários estágios de lealdade até chegar à 

lealdade de ação. A primeira é a lealdade cognitiva, ela é baseada em níveis de 

desempenho (exemplo, funcional, estético), portanto, a qualidade se enquadra nela. 

O segundo estágio é a lealdade afetiva. Nela o desenvolvimento de lealdade com a 

marca baseia-se na satisfação acumulada do uso do bem, sendo posterior à 

cognitiva. Nesse estágio, com o acúmulo de resultados positivos, são formadas 

emoções associadas, caracterizando a afeição, destaca o autor. Ainda defendendo 

as hipóteses emocionais e de família, Peter e Olson (2009) afirmam que estratégias 

voltadas à família geram maior imediatismo nas respostas técnicas e práticas. Além 

dos valores familiares englobarem também os afetivos. Acredita-se, então, que 

esses dois argumentos façam grande diferença na mensuração final.  
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Desta forma, as comunicações voltadas para as emoções, já associadas ao 

time, e de família, sendo recordadas, terão melhores resultados do que aquelas 

voltadas à qualidade e aos benefícios.  

Hipótese 5 – Comunicações voltadas ao amor (H3) e família (H4) terão 

resultados melhores do que comunicações voltadas para a percepção de qualidade 

na adesão e continuidade de Sócio-Torcedores. 

 

Após a descrição das hipóteses, elas podem ser observadas por meio de um 

modelo gráfico, como representa a figura 4: 

 

      Figura 4: Modelo Gráfico: 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Os autores – Modelo Gráfico das hipóteses 
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4 METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de testar as hipóteses anteriormente apresentadas, a 

metodologia envolveu causalidade, sendo utilizada a técnica experimental 

verdadeira, de caráter quantitativo e contemplando uma visão positivista.  

Os experimentos são, na maioria das vezes, utilizados para inferir relações 

causais, afirma Malhotra (2001). De acordo com o autor, experimento é quando há 

uma manipulação de uma ou mais variáveis independentes, medindo seu efeito 

sobre uma ou mais variáveis dependentes, controlando também as variáveis 

estranhas. Sendo o experimento, uma técnica positivista, que está definida como 

aquela em que os métodos das ciências naturais são eminentemente aplicáveis aos 

estudos dos fenômenos sociais, solucionando seus problemas. Como afirma Levine 

(1997), a visão positivista tem como sua moral a sabedoria por meio de um rigor 

empírico e uma coerência teórica, orientada pelo desejo de descobertas de leis 

gerais.  

A pesquisa de causalidade é usada para obter evidências das relações de 

causa e efeito. Nela, Malhotra (2001) explana que é preciso compreender quais são 

as variáveis que causam o fenômeno, chamadas de variáveis independentes, e 

também, o efeito dele, denominadas de variáveis dependentes. Além disso, é 

necessário determinar a natureza da relação entre todas as variáveis causais e o 

efeito previsto.  

Segundo Malhotra (2001), os experimentos devem conter aleatorização - ou 

seja, neles são atribuídas, de maneira randômica, as unidades de teste - e 

preferencialmente grupos de controle (sem tratamento, nesse caso a “não 

comunicação”).  

O experimento do presente estudo conta com um evento pré-teste para 

verificar a aceitação e validação das peças elaboradas e do questionário 

quantitativo. Após este processo, o experimento verdadeiro será utilizado como 

forma de captação em relação às variáveis.  

O método de coleta será através de um Survey no sistema Qualtrcs, e a 

quantidade da amostra de trinta (30) pessoas válidas por grupo mensurado, ou seja, 

um número ideal seria de duzentas e quarenta (240) pessoas dentro do 

experimento. Caracterizado por ser não probabilístico e por conveniência.  
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Por meio de um formulário quantitativo, para obtenção de informações sócio-

demográficas e comportamentais, as imagens serão aplicadas aleatoriamente aos 

respondentes e assim será feita a mensuração dos dados em relação às variáveis.  

 

4.1  VARIÁVEIS  

 

O presente estudo busca identificar o impacto que as comunicações de 

caráter emocional (amor), de grupos de referência e percepção de qualidade 

causam no processo de adesão e continuidade de programas de Sócio-Torcedor 

dos dois principais clubes da capital do estado do Paraná. Deste modo, são 

definidas como variáveis independentes e dependentes:  

 

4.2 VARIÁVEIS INDEPENDENTES  

  

4.2.1  Comunicação 

 

Definição Constitutiva: Comunicação é todo tipo de linguagem, gestos e 

símbolos que queiram transmitir algum significado. Em sua essência, a comunicação 

é uma atividade de entendimento e transmissão de mensagens entre pessoas, 

realizada de maneira estratégica. Qualquer forma de comunicação tem um 

transmissor e um receptor, e para que ela tenha sucesso, o entendimento é parte 

essencial do processo, define Perles (2007). Em relação ao universo dos negócios, 

Kapferer (2004) vai além, dissertando que a comunicação é a arma da marca. Ela 

sozinha, explícita o invisível e revela as diferenças por trás dos bastidores. Somente 

a comunicação mantém a sensibilidade da marca.  

 

Definição Operacional: Serão produzidas três comunicações, por meio da 

experimentação verdadeira, voltadas a cada variável descrita a seguir. Nelas, 

conterão mensagens contemplando, individualmente, as variáveis de emoção 

(amor/afeto), de grupos de referência (família) e percepção de qualidade. Estas três, 

juntamente com uma comunicação nula – sem conteúdo/mensagem – serão 

dispostas aleatoriamente aos respondentes, servindo para mensurar a relevância da 

comunicação em relação às variáveis dependentes. As escalas de diferencial 

semântico serão utilizadas para a avaliação das imagens elaboradas, sendo essa, 
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mais relevante no pré-teste experimental, e as de atitude sendo as questões das 

variáveis dependentes.  

Para verificar a qualidade das peças e se realmente elas estarão 

transparecendo o que foi planejado, a escala de Diferencial Semântico proposta por 

Osgood et al. (1957) será utilizada. É uma escala de seis pontos que possuí dez 

pares de antônimos voltados a qualidade da imagem, e três pares de termos 

voltados às características individuais de cada peça produzida (amor, valores 

familiares e qualidade).  

 

4.2.2  Amor (Emoções) 

  

Definição Constitutiva: Para Lazarus (1991), o amor é desenhado como 

uma relação social estável, ao invés de um processo emocional ou apenas um 

estado, visto que dentro do amor, diversas outras emoções podem se alternar e se 

manifestar, como a raiva, a inveja, a culpa e a vergonha. No futebol, não é diferente.  

 

Definição Operacional: Uma das peças será elaborada com o foco voltado a 

emoções, mais especificamente o amor. Tendo como principal mensagem a 

reciprocidade afetiva, se baseando na ideia de que se o torcedor realmente ama e 

se importa com seu clube, ele deve aderir ao programa ofertado. Ao mesmo tempo, 

o clube valorizará seu torcedor, demonstrando por meio da mensagem a importância 

que ele tem. Para não existir um ruído na mensagem, ela será elaborada para que 

não exclua nenhum tipo de torcedor, todavia, dando ênfase em uma das principais 

maneiras de demonstração de amor ao clube. A frase de chamada da peça será: 

“Existem diversas maneiras de demonstrar seu amor, uma delas é sendo Sócio-

Furacão/Sócio-Coxa”.  

 

4.2.3 Família (Grupos de Referência) 

 

Definição Constitutiva: A família está em constante evolução. É considerada 

uma instituição complexa, e tem um grande papel na influência e no comportamento 

de seus membros. Os primeiros ensinamentos que uma pessoa recebe vêm da 

família, os comportamentos de um cidadão são de influência direta da família, desde 

o seu doce preferido até a maneira que a pessoa utiliza seus recursos financeiros. 
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Portanto, a família é um excelente instrumento para experimentação e se tornou um 

alvo no mercado. Um dos principais motivos da força que esse grupo exerce é dado 

pelo fato da família fornecer o alimento emocional, sendo apoio, amor, afeto, entre 

outros. Segundo Schiffman e Kanuk (2000), devido a essa função é que a família 

ajuda nas decisões pessoais e sociais.  

Definição Operacional: Outra comunicação consiste na valorização do 

ambiente familiar e na influência que esse grupo reflete nas decisões quando se diz 

respeito ao time do coração. A peça trará aspectos de união e uma ideia de inserção 

em um grupo, o de Sócio-Torcedor do clube. A comunicação possuirá a imagem de 

uma família na entrada estádio, contando com o pai, a mãe, o filho (a) e os avós. A 

frase na peça será: “Você já faz parte de uma, faça parte dessa família também. 

Seja Sócio-Furacão/Sócio-Coxa”. 

 

4.2.4  Percepção de Qualidade  

 

Definição Constitutiva: A qualidade percebida pode ser uma comparação de 

superioridade ou inferioridade do produto serviço de diferentes fornecedores ou o 

mesmo produto da mesma empresa.  Apesar das semelhanças com a satisfação, a 

qualidade é considerada mais cognitiva, comparando diferentes atributos, baseando-

se em ideais e percepções de excelência, comentam Kotler e Keller (2012).  

Oliver (1999) afirma que a comunicação de qualidade aproxima o serviço num 

senso global como satisfação numa experiência especifica, mas os consumidores 

compram alta qualidade para experimentar a satisfação de uma vez só, ou talvez 

para continuar a experimentá-la. A qualidade do serviço é similarmente definida 

como a função comparativa ente as expectativas do cliente e o desempenho do 

serviço atual, definem Iacobucci e Ostrom (1995).  

 

Definição Operacional: Por fim, uma das peças de comunicação será 

voltada a qualidade da infraestrutura e dos serviços. A comunicação conterá 

aspectos de benefícios em relação ao estádio, valorizando a casa do clube, 

realçando a importância do torcedor e fazendo menção às mudanças que os dois 

estádios tiveram recentemente. A peça contará com a seguinte frase de chamada: 

“A sua melhor poltrona está aqui! Com Infraestrutura renovada para você torcer 

ainda mais e com o maior conforto! Seja Sócio-Furacão/Sócio-Coxa.”. 



 48 

4.3  VARIÁVEIS DEPENDENTES 

 

  4.3.1  Intenção de Adesão 

 

 Definição Constitutiva: A intenção de adesão consiste na probabilidade da 

compra do título de Sócio-Torcedor, ou seja, uma condição pra quem ainda não é 

sócio-torcedor. Este estudo visa identificar o impacto de todas as variáveis 

independentes na decisão de adesão dos indivíduos.  

 

 Definição Operacional: O questionário quantitativo será aplicado juntamente 

para captação dos dados de cada respondente, e de maneira aleatória, a imagem 

será disponibilizada para a análise do indivíduo, de acordo com o clube escolhido. 

Uma pergunta será apresentada, por meio de uma escala intervalar ancorada de 1 

(muito baixa) a 10 (muito alta), sendo mensurada pelo teste Anova. No caso, a 

questão é:  

“Após analisar a imagem em questão, em uma escala de 1 (Com certeza não) 

a 10 (Com certeza sim), qual a chance de você aderir a um plano num valor médio 

de R$ 150,00, com direito a cadeira em todos os jogos do Clube Atlético 

Paranaense/Coritiba Foot Ball Club?”  

 

Com certeza não 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 Com certeza sim 

 

   4.3.2  Intenção de Continuidade 

 

Definição Constitutiva: A intenção de continuidade no programa de Sócio-

Torcedor consiste na manutenção do mesmo. O estudo também busca identificar 

qual o impacto das comunicações no processo de continuidade dos programas 

disponibilizado pelos clubes.  

 

Definição Operacional: O questionário quantitativo será aplicado juntamente 

para captação dos dados de cada respondente, e de maneira aleatória, a imagem 

será disponibilizada para a análise do indivíduo, de acordo com o clube escolhido. 

Uma pergunta será apresentada, por meio de uma escala intervalar ancorada de 1 
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(muito baixa) a 10 (muito alta), sendo mensurada pelo teste Anova. No caso, a 

questão é:  

“Em uma escala de 1 (Com certeza não) a 10 (Com certeza sim), indique qual 

a probabilidade de você continuar sócio do Clube Atlético Paranaense/Coritiba Foot 

Ball Club?” 

Com certeza não 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 Com certeza sim 

 

As imagens produzidas para a validação no Pré-Teste podem ser observadas 

a seguir:  

 

Imagem 4 – Comunicação de Emoção (CAP) 

 

Fonte: Os autores 

 

Imagem 5 – Comunicação Emoção (CFC) 

 

Fonte: Os autores  
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Imagem 6 – Comunicação de Valores Familiares (CAP) 

 

Fonte: Os autores 

 

Imagem 7 – Comunicação de Valores Familiares (CFC) 

 

Fonte: Os autores 
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Imagem 8 – Comunicação de Qualidade (CAP) 

 

Fonte: Os autores 

 

 

Imagem 9 – Comunicação de Qualidade (CFC) 

 

Fonte: Os autores 
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5 PRÉ-TESTE EXPERIMENTAL 

 

5.1  OBJETIVOS E DESCRIÇÃO 

 

Com o objetivo de analisar e de reunir observações relevantes, eliminando 

possíveis erros que prejudicassem o experimento, foi realizado um pré-teste com 72 

pessoas. Apenas uma pessoa foi excluída por negligenciar as orientações da 

pesquisa (respostas sempre no valor máximo).  

O Pré-Teste Experimental consistiu em uma análise das comunicações que 

foram elaboradas, feito pela Internet por meio do Qualtrics. Este teve como objetivo 

avaliar três peças de comunicação produzidas de cada clube (foco em 

amor/emoção, foco em valores familiares e foco na qualidade do estádio), desta 

vez, sem contemplar a “não comunicação”. De forma geral, cada indivíduo, depois 

de apontar o clube pelo qual torcia, via as três comunicações (em ordem aleatória), 

e após cada uma avaliava a qualidade da comunicação, utilizando a escala de 

Diferencial Semântico de Osgood et al. (1957). Além das questões de checagem do 

tipo de mensagem (se transmitia o que foi planejado). Posteriormente, respondiam 

algumas questões sócio-demográficas. 

 

5.2  AMOSTRA E DESIGN 

 

A amostra constituiu um total de 72 pessoas, sendo 36,6% torcedores do 

Clube Atlético Paranaense, 46,7% do Coritiba Foot Ball Clube e 16,7% de outros 

clubes. Com uma média de idade de 24 anos, ela foi dividida em 66% de homens e 

34% de mulheres de Curitiba e Região Metropolitana, e destes, 87% de solteiros, 

11% de casados e 1% não desejou informar. A mensuração de sociedade foi de 

32% de sócios e 68% de não sócios.  

O Pré-Teste foi elaborado para a avaliação das imagens, portanto, uma 

pergunta inicial foi usada como filtro, destinando os respondentes para a avaliação 

das peças de seus respectivos clubes. Por outro lado, respondentes de “outros” 

times tiveram que avaliar as seis comunicações (três do CAP e três do CFC). Em 

todas, sendo utilizada a mesma escala e as mesmas três variáveis de características 

individuais. Após as avaliações, o respondente passou por breves questões sócio-

demográficas básicas.  
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A escala para avaliação da qualidade da comunicação foi a de diferencial 

semântico de seis pontos (abaixo), de Osgood et al. (1957). Nela o indivíduo tinha 

que avaliar as peças de acordo com sua percepção sobre a imagem. A 

confiabilidade da escala foi comprovada por meio do Alpha de Cronbach (0,945).  

Ao final da escala foram introduzidas três variáveis, indicando as 

características individuais planejadas das peças. Estas escalas se repetiam a cada 

comunicação explicitada: 

 

 

Quadro 3: Escala de Diferencial Semântico: 

Q1 Pouca qualidade Muita qualidade 

Q2 Pouco Prestígio Muito Prestígio 

Q3 Nada original Muito original 

Q4 Ultrapassada  Moderna 

Q5 Enganadora Passa confiança 

Q6 Complicada Fácil de entender 

Q7 Mal produzida Bem produzida 

Q8 Fácil de esquecer  Inesquecível 

Q9 Chata Divertida 

Q10 Muito polêmica Nada polêmica 

Fonte: Modelo de formatação de Osgood et al. (1957) 

 

Q11 Transmite raiva Transmite amor 

Q12 Transmite individualismo Transmite valores familiares 

Q13 Transmite má qualidade estádio Transmite alta qualidade estádio 

Fonte: Os autores - Variáveis das Características Individuais das Peças 
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5.3  CHECAGEM 

5.3.1  Checagem – Comunicação de Qualidade  

 

O início da checagem foi feita dentro do grupo que respondeu “outros”, ou 

seja, indivíduos que não torciam nem para o Atlético, nem para o Coritiba. Foram 

feitos testes t pareados entre as avaliações da comunicação de foco em Qualidade 

do Clube Atlético Paranaense e do Coritiba Foot Ball Club, dentro deste grupo. 

 

Tabela 1: Qualidade – Avaliação das Comunicações no grupo ‘Outros’ 

Teste t Média 

Comunicação 

CAP 

Média 

Comunicação 

CFC 

T Sig 

Q1 4,25 (1,422) 4,08 (1,240) 1,000 0,339 

Q2 3,75 (1,603) 3,50 (1,567) 1,393 0,191 

Q3 3,17 (1,467) 3,33 (1,435) -0,804 0,438 

Q4 4,08 (1,505) 3,58 (1,676) 2,171 0,053 

Q5 4,08 (1,084) 3,92 (0,996) 0,804 0,438 

Q6 4,67 (1,614) 4,42 (1,379) 0,897 0,389 

Q7 4,00 (1,477) 3,75 (1,288) 1,393 0,191 

Q8 3,00 (1,206) 2,83 (1,193) 1,000 0,339 

Q9 3,33 (0,985) 3,17 (1,030) 1,000 0,339 

Q10 4,83 (1,193) 4,83 (1,267) 0,000 1,000 

Q11 4,17 (1,030) 4,08 (0,996) 1,000  0,339 

Q12 3,50 (1,087) 3,75 (1,485) -0,897 0,389 

Q13 4,42 (1,311)  4,33 (1,231) 0,364 0,723 

Fonte: Os autores, resultado do Pré-Teste 

 

Visto não haver diferenças significativas (apenas uma marginal, para 

Ultrapassada/Moderna) entre as comunicações dos diferentes clubes para este 

grupo (outros), foi feito um escore, computando a média de qualidade percebida da 

comunicação. Em seguida, foram comparadas estas médias de qualidade percebida 

e, as questões de checagem do tipo de mensagem entre os três grupos (aqueles 

que torcem para o CAP, CFC e “Outros”). Pelo fato do número de respondentes para 

cada opção ser desigual no pré-teste, foi rodado o teste não paramétrico Kruskal-
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Wallis para comparação destas médias. Houve diferenças significativas apenas para 

a “comunicação de qualidade do estádio”, mas não para as demais comunicações, 

como demonstrado na tabela 2: 

 

Tabela 2 – Comparação das Médias da Comunicação de Qualidade 

Kruskal- 

Wallis 

Média 

CAP 

(n=26) 

Média 

CFC 

(n=33) 

Média 

Outros 

(n=12) 

K Sig Média da Escala de 

Avaliação da 

Comunicação 

Média de 

Qualidade 

Percebida das 

Peças 

4,06 (1,347) 4,35 (1,155) 3,82 (0,902) 3,117 0,210 4.15 (1,194) 

A comunicação 

transmite 

amor? 

4,26 (1,511) 3,90 (1,588) 4,12 (1,002) 0,886 0,642 4,07 (1,467) 

A comunicação 

transmite 

valores 

familiares? 

3,73 (1,638) 3,48 (1,641) 3,62 (1,208) 0,368 0,832 3,59 (1,559) 

A comunicação 

transmite a 

qualidade (do 

estádio)? 

5,34 (1,294) 4,90 (1,756) 4,37 (1,208) 7,825 0,020 4,98 (1,533) 

Fonte: os autores, resultado do Pré-Teste 

 

Para verificar se a comunicação apresentava a mensagem planejada 

(transmitia a qualidade do estádio, mais que amor/emoção e/ou valores familiares) 

foi utilizado o teste Repeated Measures Anova Fatorial detectando se existiam 

variações significativas entre mais de duas avaliações e se existem diferenças 

significativas destas variações entre os grupos. 

O resultado indicou haver diferenças significativas entre as três avaliações 

(“amor”, “valores familiares” e “qualidade do estádio”) (F(2,136)=19,790 p<0,001), 

mas sem diferenças de variações entre os grupos (F(4,136)=1,059 p=0,483). 

Em relação ao grupo dos “outros”, analisando a média das variáveis das 

características individuais da peça de foco em Qualidade, as duas peças se 

mostraram adequadas e de acordo com o esperado, sendo a de Qualidade do 

estádio, que possuiu a maior média entre as três variáveis de características 

individuas (MDqualidadeestádioCAP=4,42 DP=1,311; MDqualidadeestádioCFC=4,33 DP=1,231).    
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Além dos outros dez itens também mostrarem resultados satisfatórios se 

tratando da qualidade da própria imagem, dentro da comunicação voltada à 

Qualidade.  

O gráfico (1) a seguir exemplifica o resultado do Pré-Teste em relação às 

comunicações de Qualidade do estádio: 

 

 

 

Gráfico 1 – Representação do resultado da comunicação de 

Qualidade do estádio: 

 

              Fonte: Os autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

AMOR FAMÍLIA QUALIDADE EST. 

Atlético-PR 

Coritiba 

Outro 



57 
 

5.3.2  Checagem – Comunicação de Valores Familiares  

 

Assim como na checagem de Qualidade, para as peças da Família, foram 

feitos testes t pareados entre as avaliações do grupo denominado de “outros”, não 

encontrando diferenças significativas. A tabela 3 exemplifica os resultados dentro 

deste grupo estabelecido:  

 

Tabela 3: Família – Avaliação das Comunicações no grupo ‘Outros’ 

Teste t Média 

Comunicação 

CAP 

Média 

Comunicação 

CFC 

T Sig 

Q1 3,58 (1,881) 3,67 (1,923) -0,321 0,754 

Q2 3,92 (1,730) 3,67 (1,670) 1,000  0,339 

Q3 3,50 (1,446) 3,58 (1,564) -0,290 0,777 

Q4 3,58 (1,379) 3,33 (1,435) 1,149  0,275 

Q5 4,50 (1,382) 4,33 (1,435) 0,804 0,438 

Q6 4,92 (1,379) 4,67 (1,303) 0,821 0,429 

Q7 3,33 (2,103) 3,67 (1,969) -1,483 0,166 

Q8 3,42 (1,311) 3,58 (1,505) -0,692 0,504 

Q9 3,58 (1,379) 3,67 (1,435) -0,364 0,723 

Q10 5,00 (1,206) 5,00 (1,414) 0,000 1,000 

Q11 4,92 (1,165) 5,00 (1,206) -0,561 0,586 

Q12 4,92 (1,240) 5,00 (1,206) -0,561 0,586 

Q13 4,08 (1,165) 4,00 (0,953) 0,432 0,674 

Fonte: Os autores, resultado do Pré-Teste 

 

Mais uma vez foi utilizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis para a 

comparação das médias dos três grupos dentro da comunicação de valores 

familiares. Houve diferenças significativas apenas para a “comunicação de qualidade 

do estádio”, mas não para as demais comunicações, como demonstrado a partir da 

tabela 4. 
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Tabela 4: – Comparação das Médias da Comunicação de Família  

Kruskal- 

Wallis 

Média 

CAP 

(n=26) 

Média 

CFC 

(n=33) 

Média 

Outros 

(n=12) 

K Sig Média da Escala de 

Avaliação da 

Comunicação 

Média de 

Qualidade 

Percebida das 

Peças 

4,28 (1,331) 4,10 (1,254) 3,92 (1,225) 0,962 0,618 4,13 (1,266) 

A comunicação 

transmite 

amor? 

5,30 (1,086) 4,90 (1,444) 4,95 (1,157) 1,209  0,546 5,06 (1,273) 

A comunicação 

transmite 

valores 

Familiares? 

5,46 (1,103) 5,06 (1,619) 4,95 (1,195) 1,778 0,411 5,19 (1,379) 

A comunicação 

transmite a 

qualidade (do 

estádio)? 

4,77 (1,176) 3,88 (1,745) 4,04 (1,010) 6,215 0,045 4,23 (1,490) 

Fonte: Os autores, resultado do Pré-Teste 

 

Em sua análise, foi constatado um número acima do esperado no quesito de 

“alta qualidade do estádio”, principalmente por torcedores do Atlético (MD=4,77, 

DP=1,176) e o grupo dos outros (MD=4,04, DP=1,010). Isso se deve ao fato de que 

a percepção do estádio ao fundo da peça influenciou nas respostas dos dois grupos 

citados. 

Para verificar se a comunicação apresentava a mensagem planejada 

(transmitia valores de família, mais que amor/emoção e/ou qualidade do estádio) foi 

utilizado o teste Repeated Measures Anova Fatorial para verificar se existiam 

variações significativas entre mais de duas avaliações e diferenças significativas 

destas variações entre os grupos. 

O resultado indicou haver diferenças significativas entre as três avaliações 

(“amor”, “valores familiares” e “qualidade do estádio”) (F(2,136)=26,045 p<0,001), 

mas sem diferenças de variações entre os grupos (F(4,136)=1,038 p=0,390).  
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O gráfico 2 exemplifica o resultado do Pré-Teste em relação às comunicações 

voltadas a valores familiares: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Representação do resultado da comunicação de 

Valores Familiares:  

 

Fonte: Os autores 
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5.3.3  Checagem – Comunicação de Emoções  

 

Para as comunicações voltadas a emoção, foram realizados testes t pareados 

da mesma maneira como nas duas anteriores. A tabela a seguir explícita as 

avaliações do grupo dos “outros” em relação às duas comunicações propostas para 

as emoções: 

 

Tabela 5: Amor/Emoções – Avaliação das Comunicações no ‘Outros’ 

Teste t Média 

Comunicação 

CAP 

Média 

Comunicação 

CFC 

T Sig 

Q1 4,58 (1,564) 4,67 (1,303) -0,364 0,723 

Q2 4,33 (1,371) 4,42 (1,311) -0,248 0,809 

Q3 3,58 (1,165) 3,67 (1,073) -0,364 0,723 

Q4 3,75 (1,603) 3,75 (1,603) 0,000 1,000 

Q5 4,25 (1,603) 4,58 (1,311) -0,715 0,489 

Q6 4,83 (1,697) 4,67 (1,775) 1,000 0,339 

Q7 4,17 (1,528) 3,92 (1,564) 1,393  0,191 

Q8 3,50 (1,243) 3,42 (1,240) 1,000 0,339 

Q9 3,50 (1,000) 3,25 (1,288) 1,393 0,191 

Q10 4,75 (1,658) 4,83 (1,337) -0,432 0,674 

Q11 4,50 (1,732) 4,58 (1,730) -1,000 0,339 

Q12 3,92 (1,564) 4,17 (1,337) -1,393 0,191 

Q13 3,33 (1,231) 3,67 (1,231) -2,345 0,039 

Fonte: Os autores, resultado do Pré-Teste 

 

Nas comunicações voltadas à emoção, se teve um resultado satisfatório 

dentro do grupo dos “outros”, havendo apenas diferença significativa para a 

qualidade do estádio (que pode ter sido devido à pequena amostra, visualização e 

influência das três imagens e enunciados não adequados). 

A tabela 6 demonstra a intensidade dos resultados em relação à comunicação 

voltada à emoção do amor e aponta detalhes importantes, por meio do teste 

Kruskal-Wallis. A variável correspondente do amor obteve maior resultado nos três 

grupos, confirmada depois pelo teste Repeated Measures Anova Fatorial.  
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Entretanto, numa comparação, a média mais baixa foi dentro do grupo dos 

“outros”, indicando um possível efeito da teoria da percepção seletiva (conceito 

presente na análise dos resultados). (Atlético MDAMOR=5,53 DP=1,103; Coritiba 

MDAMOR=5,12 DP=1,386; Outros MDAMOR=4,54 DP=1,724). Mais uma vez os testes 

mostraram uma diferença significativa da Qualidade do estádio para os torcedores 

do Atlético, assim como ocorreu na comunicação voltada aos  valores familiares. 

 

Tabela 6 – Comparação das Médias da Comunicação de Amor/Emoções 

Kruskal- 

Wallis 

Média 

CAP 

(n=26) 

Média 

CFC 

(n=33) 

Média 

Outros 

(n=12) 

K Sig Média da Escala de 

Avaliação da 

Comunicação 

Média de 

Qualidade 

Percebida das 

Peças 

4,55 (1,370) 4,52 (1,152) 4,12 (1,091) 2,26  0,332 4,46 (1,220) 

A comunicação 

transmite 

amor? 

5,53 (1,103) 5,12 (1,386) 4,54 (1,724) 4,94 0,084 5,17 (1,378) 

A comunicação 

transmite 

valores 

Familiares? 

4,07 (1,354) 3,33 (1,574) 4,04 (1,421) 3,22 0,200 3,72 (1,497) 

A comunicação 

transmite a 

qualidade (do 

estádio)? 

4,69 (1,289) 3,24 (1,658) 3,50 (1,206) 13,346 0,001 3,81 (1,592) 

Fonte: Os autores, resultado do Pré-Teste 

 

Para verificar se a comunicação apresentava a mensagem planejada 

(transmitia amor/emoção, mais do que valores/família e/ou qualidade do estádio) foi 

utilizado o teste Repeated Measures Anova Fatorial para verificar se existem 

variações significativas entre mais de duas avaliações e se existem diferenças 

significativas destas variações entre os grupos. 

O resultado indicou haver diferenças significativas entre as três avaliações 

(“amor”, “valores familiares” e “qualidade do estádio”) (F(2,136)=24,463 p<0,001) e 

com diferenças de variações entre os grupos (F(4,136)=2,938 p=0,023).  

O gráfico 3, a seguir, mostra o resultado em relação às comunicações de 

emoções.  
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Gráfico 3 - Representação do resultado da comunicação de 

Amor/Emoções:  

 

Fonte: Os autores  

 

5.4  ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Em relação aos grupos, constatou-se que a média da variável de Qualidade 

do estádio dos torcedores do Atlético (MDqualidadeQUALIDADE=5,35, 

MDqualidadeFAMÍLIA=4,77, MDqualidadeAMOR=4,70) é maior do que a média dos torcedores 

do Coritiba (MDqualidadeQUALIDADE=4,91, MDqualidadeFAMÍLIA=3,88, MDqualidadeAMOR=3,24) e 

do grupo dos outros (MDqualidadeQUALIDADE=4,37, MDqualidadeFAMÍLIA=4,04, 

MDqualidadeAMOR=3,50), isso em todas as comunicações propostas. A percepção de 

estrutura e qualidade dos serviços é mais significativa dentro do grupo dos que 

torcem para o Atlético.  

Percebeu-se também, que a percepção de qualidade das peças dos “outros”, 

ou seja, aqueles respondentes que não torcem nem para o Atlético, nem para o 

Coritiba, tem um grau menor de avaliação, se comparado aos torcedores dos dois 

clubes. Isso se deve ao fato da percepção seletiva, que segundo Solomon (2011) 

explica a interpretação diferenciada dos outros torcedores. Sendo ela, a tendência 

que se tem de ver e ouvir somente aquilo que interessa. Não se trata de um 

comportamento egoísta, mas de uma particularidade natural da mente humana.  
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Nas peças que contemplaram valores familiares, alguns dados se mostraram 

preocupantes e exigiram uma melhor adaptação nas peças. No Pré-Teste, a arte de 

comunicação baseada na família foi desenvolvida com elementos físicos de cada 

clube, seus respectivos estádios, ao fundo. Foi verificado que a torcida do Atlético 

parece ter maior relação com seu estádio, resultando sempre em médias maiores 

que os demais.  

Outra característica percebida na comunicação voltada à família é a do 

equilíbrio das médias das variáveis do amor e dos valores familiares (Atlético 

MDFAMÍLIA=5,46 e MDAMOR=5,31; Coritiba MDFAMÍLIA=5,06 e MDAMOR=4,91; Outros 

MDFAMÍLIA=4,96 e MDAMOR=4,96). Ou seja, a comunicação de família apresenta duas 

mensagens ao mesmo tempo, “amor/emoção” e “valores familiares” na percepção 

dos respondentes do Pré-Teste. 

Por fim, na comunicação de valores familiares, a análise mostrou que a média 

mais alta foi a variável correspondente, porém os torcedores do CAP tiveram médias 

mais altas para a “qualidade do estádio”, em relação aos demais. Desta forma 

considerou-se que as imagens de “valores familiares” necessitavam de pequenos 

reparos para estarem adequadas ao planejado. Reparos, esses, que seriam a 

retirada da imagem dos estádios ao fundo da peça, deixando-as com um fundo 

neutro, sem fazer conexão diretamente com a estrutura dos clubes. Além de uma 

melhor adaptação aos enunciados. 

Nos dados obtidos das peças voltadas às emoções, também foi verificada 

uma diferença significativa da Qualidade do estádio. Um dos motivos plausíveis para 

este resultado é o fato de 2/3 dos respondentes terem visto todas as demais 

comunicações (com estádio destacado ou ao fundo, sendo influenciado pela 

sequência). Apesar disto, este fato não ocorreu no experimento principal, pois o 

respondente será requisitado a avaliar apenas uma situação/mensagem. Também 

foi detectada a necessidade de uma melhoria nos enunciados das questões de 

avaliação das comunicações, deixando-os mais claros e focando apenas na imagem 

que será visualizada.  

Entretanto, de maneira geral, as comunicações tiveram um resultado 

satisfatório ao final do Pré-Teste. Apesar de necessitar de alguns reparos pontuais e 

uma melhor forma de tratar o enunciado/peça com o respondente, elas estão aptas 

a serem utilizadas no Experimento principal. As imagens modificadas para o 

Experimento estão disponíveis no Apêndice C, ao final do trabalho.  
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6 EXPERIMENTO 

 

6.1 OBJETIVOS E DESCRIÇÃO  

 

Com o objetivo de testar as hipóteses apresentadas anteriormente, foi 

desenvolvido um Experimento pela internet via Qualtrics. Desta forma, foi verificado 

o impacto de cada tipo de comunicação (voltada as “emoções”, “valores familiares” e 

“qualidade”) e, a falta dela, na adesão e continuidade de programas de Sócio-

Torcedor, com os devidos reparos provenientes do Pré-Teste.  

 

6.2 AMOSTRA E DESIGN  

 

O Experimento consistia na avaliação de imagens de comunicação, focadas 

na mensagem para o torcedor ser sócio de seu clube. Depois de responder se já era 

sócio, cada respondente via apenas uma peça (de três) ou nenhuma comunicação 

(de maneira aleatória). Desta forma, o experimento consistiu em um design single 

fator 4 (comunicação de “amor” versus “qualidade” versus “valores familiares” versus 

“sem comunicação”) x 1 (aderir ou continuar sendo sócio). 

Depois de ver uma comunicação, o indivíduo respondia sobre a variável 

dependente correspondente (se tornaria sócio ou, se continuaria sócio). Após isso, 

respondia uma sequência de questões sócio-demográficas, comportamentais e 

questões de checagem, como no Pré-Teste, para avaliar a qualidade da imagem e 

verificar o objetivo da mesma.  

Um total de 890 respondentes iniciou o questionário, mas apenas 709 o 

completou. Ainda, 66 respondentes foram excluídos por terem participado do pré-

teste e, também, foram excluídos da análise 23 respondentes que torciam para 

“outros” times de futebol, resultando em 623 indivíduos. Deste, 52% eram torcedores 

do Clube Atlético Paranaense e 48% do Coritiba Foot Ball Clube. A amostra 

apresentou uma média de idade de 26,8 anos (DP=9,4), com 76,2% de homens e 

23,8% de mulheres, e destes, 73,5% de solteiros, 22,8% de casados, 2,4% de 

divorciados e pouco mais de 1% de viúvo/não desejou informar. Além disso, 62,8% 

(n=391) da amostra já eram sócios torcedores e 36,8% (n=229) não eram sócios.  

A mesma escala de diferencial semântico foi utilizada para a percepção das 

peças, devidamente ajustadas por conta dos resultados do Pré-Teste.  
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O quadro 4 representa a escala de diferencial semântico utilizada para a 

avaliação dos respondentes que visualizaram a peça, dada de maneira aleatória:  

 

Quadro 4: Escala de Diferencial Semântico: 

Q1 Pouca qualidade Muita qualidade 

Q2 Pouco Prestígio Muito Prestígio 

Q3 Nada original Muito original 

Q4 Ultrapassada  Moderna 

Q5 Enganadora Passa confiança 

Q6 Complicada Fácil de entender 

Q7 Mal produzida Bem produzida 

Q8 Fácil de esquecer  Inesquecível 

Q9 Chata Divertida 

Q10 Muito polêmica Nada polêmica 

Fonte: Modelo de formatação de Osgood et al. (1957) 

 

Q11 Transmite raiva Transmite amor 

Q12 Transmite individualismo Transmite valores familiares 

Q13 Transmite má qualidade estádio Transmite alta qualidade estádio 

Fonte: Os autores - Variáveis das Características Individuais das Peças. 

 

O respondente analisava uma única peça proposta de acordo com o clube 

escolhido e respondia a questão da variável dependente correspondente a sua 

escolha inicial, a qual era questionada a situação do respondente já ser sócio de seu 

clube ou não. A imagem analisada era disponibilizada de maneira aleatória ao 

indivíduo, ao contrário do teste anterior, onde o respondente tinha a oportunidade de 

ver todas as comunicações propostas de acordo com o clube escolhido. Além disso, 

existia também a possibilidade do pesquisado não analisar comunicação alguma, 

sendo essa a “não comunicação”, que tinha o objetivo de mostrar o impacto que 

qualquer tipo de comunicação venha a ter. Sendo mensuradas por meio de uma 

escala intervalar ancorada, como já explicitadas anteriormente. As questões das 

variáveis dependentes foram:  
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 Variável da Intenção de Adesão: “Após analisar a imagem em questão, em 

uma escala de 1 (Com certeza não) a 10 (Com certeza sim). Indique qual a 

probabilidade de você se filiar como sócio deste clube. (plano num valor médio de 

R$ 150,00, com direito a cadeira em todos os jogos do Clube Atlético 

Paranaense/Coritiba Foot Ball Club)” 

 

Com certeza não 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 Com certeza sim 

 

   Variável da Intenção de Continuidade “Em uma escala de 1 (Com certeza 

não) a 10 (Com certeza sim), indique qual a probabilidade de você continuar sócio 

do Clube Atlético Paranaense/Coritiba Foot Ball Club?” 

 

Com certeza não 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 Com certeza sim 

 

Após a fase inicial do Experimento, o respondente era designado a uma 

sequência de questões sócio-demográficas, comportamentais e de percepção de 

situações.  

 

6.3 CHECAGEM 

 

Para a checagem dos resultados em relação às avaliações e percepções das 

imagens na escala de diferencial demântico, foi utilizado o teste Alpha de Cronbach 

e o teste One-Way Anova. Desta forma, foi verificada a confiabilidade da escala de 

comunicação e se existiam diferenças significativas de avaliações entre cada 

comunicação.  

Os dez (10) itens da escala de comunicação apresentaram um índice 

conjunto de 0,922 (Alpha de Cronbach). Apenas um item, se excluído, apresentou 

que teria alteração na escala (“muito polêmica/nada polêmica”, 0,931). Entretanto, 

este item foi mantido devido à baixa alteração de confiabilidade. Em seguida, os 

itens da escala foram agrupados numa média, denominada “qualidade da peça” para 

os testes one-way Anova. 

Em relação à média de “qualidade da peça”, o teste one-way Anova apontou 

não haver diferenças significativas entre as comunicações (F(2,451) =0,788, 

p=0,456 - MDAMOR=4,26 / MDFAMÍLIA=4,17 / MDQUALIDADE=4,09). 
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Em seguida, foi verificado se cada imagem transmitia a imagem principal. 

Desta forma, esperava-se que a comunicação focada na “qualidade” obtivesse maior 

escore na pergunta “transmite qualidade do estádio”, enquanto a comunicação 

focada em “amor” obtivesse maior escore para “transmite amor/emoção” e, a 

comunicação de “valores familiares” obtivesse maior escore em “transmite valores 

familiares”. 

O teste one-way Anova (F(2,451)=3,468, p=0,032 ηp²=0,015 – MDAMOR=4,32a 

e D.P.=1,53 / MDFAMÍLIA=4,34b e D.P.=1,57 / MDQUALIDADE= 4,74c e D.P.=1,56) indicou 

diferenças significativas entre os grupos para a variável “transmite qualidade do 

estádio”. Além de apresentar, como esperado, maior escores para a comunicação 

voltada para a “qualidade”, foram verificadas diferenças apenas entre a 

comunicação “qualidade” e “valores familiares”, e marginais entre “qualidade” e o 

“amor” (post-hoc de Tukey pab=0,992 / pac=0,050 / pbc=0,074).  

O teste one-way Anova (F(2,451)=21,248, p<0,001 ηp²=0,086 – 

MDAMOR=4,00ª e DP=1,53 / MDFAMÍLIA=4,80b e DP=1,57 / MDQUALIDADE=3,64c e 

DP=1,61) indicou diferenças significativas entre os grupos para a variável “transmite 

valores familiares”. Além de apresentar, como esperado, maior escores para a 

comunicação voltada para “valores familiares”, foram verificadas diferenças 

significativas entre todos os grupos (post-hoc de Tukey pab<0,001 / pac=0,106 / 

pcb<0,001). 

O teste one-way Anova (F(2,451)=4,066, p=0,018   ηp²=0,018 – 

MDAMOR=4,72a e DP=1,53 / MDFAMÍLIA=4,74b e DP=1,59 / MDQUALIDADE=4,30c e 

DP=1,46) indicou diferenças significativas entre os grupos para a variável “transmite 

amor”. Além de apresentar, como esperado, maior escores para a comunicação 

voltada para “amor”, novamente apresentou escore alto para a comunicação 

“valores familiares”. Foram verificadas diferenças significativas apenas entre àqueles 

que viram a comunicação de “qualidade” e os demais (post-hoc de Tukey pab=0,986 / 

pac=0,044 / pcb=0,032). 

Desta forma, foi considerado que, de forma geral, as comunicações foram 

satisfatórias e a análise dos resultados pode prosseguir. 
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6.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

O teste Two-Way Anova foi realizado para verificar o efeito das variáveis 

independentes (tipos de comunicação) nas variáveis dependentes (adesão / 

continuidade aos programas de Sócio-Torcedor). Não foi utilizado o teste one way 

Anova, pois, foi verificado também se haveriam diferenças entre os clubes (CAP e 

CFC). 

 

6.4.1 Resultados: Adesão de Sócios 

 

O teste two-way Anova foi realizado para a verificação das variáveis 

dependentes, iniciando pela adesão (n=232). Os resultados gerais indicaram 

(F(7,224)=2,377 p=0,023 ηp²=0,069) relação significativa das variáveis 

independentes com a variável dependente. Foram verificadas diferenças 

significativas entre os tipos de comunicação (F(3,224)=7,654 p=0,005 ηp²=0,055 / 

MDAMOR=6,53a e DP=2,33 / MDFAMÍLIA=6,70b e DP=2,83 / MDQUALIDADE=5,70c e 

DP=2,72 / MDSEMCOMUNICAÇÃO=5,24c e DP=2,82) (post-hoc de Tukey pab=0,738 / 

pac=0,076 / pad=0,008 ; pbc=0,060 / pbd=0,008 ; pcd=0,348), mas, sem efeito para os 

times (F(1,224)=1,062 p=0,304 ηp²=0,005) ou a interação entre os fatores 

(F(3,224)=1,556 p=0,201  ηp²=0,020).  

Desta forma, foi corroborada a Hipótese 1, pois se não houver qualquer tipo 

de comunicação, os resultados nas intenções de adesão são mais baixos.  

Da mesma forma, foram corroboradas as hipóteses 3 e 4 (resultados 

positivos das comunicações voltadas para emoção/amor e valores familiares). 

Entretanto, por não haver diferença significativa entre a comunicação de qualidade e 

a falta de comunicação, a hipótese 2 foi rejeitada (“Uma comunicação voltada à 

qualidade dos serviços e da infraestrutura dos clubes traz um resultado positivo na 

angariação e manutenção de Sócio-Torcedores”). 

Ainda, de forma geral a hipótese 5 foi corroborada, pois comunicações 

voltadas para a família e emoção/amor tiveram resultados melhores do que 

comunicações voltadas para qualidade de infraestrutura e serviços.  
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Dentro das escalas comportamentais, houve uma correlação significativa 

entre o fato de o torcedor ter um sentimento de que considera importante fazer algo 

a mais pelo seu time, com o processo de adesão. Sendo a equação da regressão 

descrita da seguinte forma: (F(4,230)=14,525 p=0,000 R²=0,174  β=0,408. Em 

relação à possíveis não adesões, dois itens se mostraram significativos: “Eu moro 

muito longe do estádio” e “não considero seguro ir ao estádio”. Sendo as regressões 

descritas respectivamente: (F(4,230=14,525 p=0,048 R²=0,127 β= -0,120 e 

(F(4,230=14,525 p=0,017 R²=0,137 β= -0,148. 

O restante dos itens da escala comportamental não indicou índices 

significativos que pudessem vir a influenciar a adesão dos respondentes.  

O gráfico a seguir (4) representa o nível médio da Adesão em relação às 

diferentes comunicações: 

 

Gráfico 4 – Intenção de Adesão (não sócios) pelo tipo de 

Comunicação: 

 

Fonte: Os autores  

 

Uma comparação entre os dois clubes foi analisada para mostrar as 

diferenças de aceitação em cada caso. Foi verificada uma maior aceitação, seguindo 

a média, de torcedores do Coritiba em relação à peça que contemplava valores 

familiares. Isso se deve ao fato da média de idade dos torcedores do Coritiba ser um 
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pouco maior do que a média geral e de conter um público feminino maior do que 

amostra de torcedores do Atlético.  

A tabela (7) e o gráfico a seguir (5) demonstram a comparação dos 

resultados de Adesão entre os torcedores dos dois clubes: 

 

Tabela 7 – Médias de aceitação das variáveis independentes em relação a 

variável dependente da Adesão: 

 
Tipo de 
comunicação 

Qual time você     
torce? 

 
Mean 

 
Std. 

Deviation 

 
N 

Amor Atlético-PR 
Coritiba 
Total 

6,52 
6,54 
6,53 

2,627 
1,978 
2,334 

29 
24 
53 

Família  Atlético-PR 
Coritiba 
Total 

6,10 
7,76 
6,70 

2,820 
2,611 
2,835 

30 
17 
47 

Qualidade Atlético-PR 
Coritiba 
Total 

5,91 
5,30 
5,70 

2,653 
2,867 
2,723 

43 
23 
66 

Sem comunicação Atlético-PR 
Coritiba 
Total 

5,07 
5,50 
5,24 

2,965 
2,627 
2,823 

40 
26 
66 

Total Atlético-PR 
Coritiba 
Total 

5,84 
6,16 
5,96 

2,795 
2,656 
2,740 

142 
90 

232 
Fonte: Os autores – Resultado de Adesão Experimento  

 

Gráfico 5 – Comparação dos resultados dos não sócios entre os 

dois clubes na Adesão: 

 

Fonte: Os autores 

5,00 

5,50 

6,00 

6,50 

7,00 

7,50 

8,00 

Amor Família Qualidade  Sem 
comunicação 

Atlético - PR 

Coritiba 



71 
 

6.4.2 Resultados: Continuidade de Sócios 

 

Da mesma forma, para a variável dependente da Continuidade, isto é, para 

torcedores que se declararam sócios de um dos dois clubes (n=391), foi realizado o 

teste two-way Anova, com a intenção de analisar a interação a partir das variáveis 

independentes. Os resultados do teste two-way Anova indicam (F(7,383)=0,219 

p=0,981 ηp²=0,004) que as relações entre as variáveis independentes e dependentes 

não são significativas, tanto para a o tipo de comunicação (F(3,383)=0,234 p=0,872 

ηp²=0,001) quanto o clube (F(2,383)=0,475 p=0,491 ηp²=0,001) ou a interação 

(F(7,383)=0,124 p=0,946 ηp²=0,001) quando se diz respeito aos já associados.  

De acordo com o Experimento realizado, pôde-se constatar que as peças de 

comunicação elaboradas e voltadas aos programas de Sócio-Torcedor não 

produzem um efeito significativo, quando se diz respeito à continuação e 

manutenção de sócios. Embora tenha tido um efeito satisfatório dentro da variável 

de adesão, a de continuidade não mostrou índices que pudessem corroborar com 

alguma (s) das hipóteses positivas apresentadas. Visto que o item de “não 

comunicação” apresentou praticamente as mesmas médias de todas as outras três 

peças.  

Portanto foram rejeitadas as hipóteses 2, 3 e 4, que contemplavam 

resultados positivos nas peças voltadas a percepção de qualidade, valores familiares 

e emoções. Com isso, a hipótese 5 também foi rejeitada, pois não houve diferença 

significativa de continuidade se comparada as hipóteses 2, 3 e 4.  

Por fim, a hipótese 1 também foi rejeitada (se não houver qualquer 

comunicação, os resultados nas intenções de continuidade são os mais baixos), pois 

a “não comunicação” obteve índices iguais a todas as três peças. Ou seja, o 

experimento constatou que as comunicações não impactam no processo de 

continuidade.  

Um detalhe que se correlacionou dentro das escalas comportamentais, foi de 

que quanto mais o indivíduo está satisfeito com o estádio do seu clube, maior é o 

índice de continuidade do torcedor. Sendo demonstrada por meio da equação de 

regressão: (F(2,390)=17,807 p=0,004 R²=0,138 β=0,142.  

A tabela 8 mostra os dados dos clubes separadamente em relação à intenção 

de Continuidade dos sócios: 
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Tabela 8 – Média da variável dependente de Continuidade em relação às 

variáveis independentes: 

 
Tipo de 
comunicação 

Qual time você     
torce? 

 
Mean 

 
Std. 

Deviation 

 
N 

Amor Atlético-PR 
Coritiba 
Total 

8,98 
9,15 
9,07 

1,558 
1,764 
1,661 

50 
52 

102 

Família  Atlético-PR 
Coritiba 
Total 

8,89 
9,18 
9,04 

1,970 
1,571 
1,770 

47 
51 
98 

Qualidade Atlético-PR 
Coritiba 
Total 

8,82 
8,90 
8,87 

1,674 
2,052 
1,890 

38 
51 
89 

Sem comunicação Atlético-PR 
Coritiba 
Total 

9,04 
9,02 
9,03 

2,074 
2,005 
2,027 

47 
55 

102 

Total Atlético-PR 
Coritiba 
Total 

8,94 
9,06 
9,01 

1,821 
1,850 
1,836 

182 
209 
391 

Fonte: Os autores – Resultado de Continuidade Experimento 

 

O gráfico 6 representa o nível de continuidade dos sócios em relação as 

variáveis independentes: 

 

Gráfico 6 - Representação do resultado das Hipóteses em relação à 

Continuidade dos sócios dos dois clubes: 

 

 Fonte: Os autores 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

7.1 DISCUSSÃO E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO  

       

Sendo o problema de pesquisa verificar o impacto que as comunicações 

voltadas às emoções, mais especificamente o amor, voltadas a valores familiares e a 

percepção de qualidade de serviço, é possível considerar que o estudo é eficaz e 

obteve resultado satisfatório. Pelo fato de que, com a manipulação das variáveis 

independentes em relação às dependentes, foram obtidos resultados significativos. 

Resultados esses, que respondem aos objetivos específicos, além de confirmar 

hipóteses relacionadas à adesão de novos sócios, ainda que rejeitar as hipóteses 

relacionadas à continuidade nos programas de Sócio-Torcedor.  

Em relação aos três primeiros objetivos específicos (1 – Verificar o impacto 

da comunicação de emoções no processo de adesão; 2 – Verificar o impacto da 

comunicação de grupos de referência no processo de adesão; 3 – Verificar o 

impacto da comunicação de percepção de qualidade no processo de adesão), no 

Experimento foi possível perceber a diferença de impacto de cada variável 

independente. As comunicações voltadas aos valores familiares obtiveram maior 

índice na adesão de programas de Sócio-Torcedor, sendo seguida pela 

comunicação voltada às emoções. Por fim, a comunicação de percepção de 

qualidade e, com o pior índice a falta de comunicação (grupo controle), como 

discutido e explicitado anteriormente nas análises dos resultados.  

Pelo fato de ter sido usado um Experimento para verificar as hipóteses, foi 

utilizado um Pré-Teste para a validação das peças produzidas. O resultado do Pré-

Teste e as análises foram essenciais para a continuação do estudo, sendo alterado 

o cenário da comunicação de valores familiares e a maneira de abordagem para o 

Experimento. Ainda, foram feitas mudanças no questionário para sanar limitações de 

entendimento e de sobreposição de ideias.  

Foi possível verificar que as comunicações que envolvem afeto e a família 

resultaram em um índice mais alto do que comunicações que valorizam a estrutura e 

os serviços do clube, em relação a adesão dos programas. Por outro lado, foi 

percebido que o fator de continuidade não é influenciado por peças de 

comunicações que são contempladas com as variáveis independentes formuladas.  
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A hipótese 1 compreendia a ideia de que se não houvesse a comunicação, 

os índices seriam mais baixos. O Experimentou mostrou que a adesão, de fato, 

obteve índices maiores quando havia a visualização de uma comunicação, seja qual 

fosse a variável. Sendo a hipótese corroborada e, com isso, demonstrando um 

resultado positivo para o estudo. Além disso, o resultado foi ao encontro do objetivo 

específico de verificação do impacto da comunicação em si em relação à adesão 

dos respondentes.  

A hipótese 2 constituía em um resultado favorável à comunicação de 

percepção de qualidade. Sendo essa, contemplada por um posicionamento em 

relação à infraestrutura e qualidade dos serviços dos clubes. Os resultados do 

Experimento rejeitaram essa hipótese dentro das duas variáveis dependentes, de 

adesão e de continuidade.  

As hipóteses 3 (“Uma comunicação voltada a despertar a emoção do amor 

traz um resultado positivo na angariação e continuação de Sócio-Torcedores”) e 4 

(“Uma comunicação voltada a laços familiares feita pelos clubes traz um resultado 

positivo na angariação e manutenção de Sócio-Torcedores”) obtiveram resultados 

positivos em relação à adesão dos respondentes aos programas de Sócio-Torcedor. 

Sendo a hipótese 5 também corroborada em detrimento às duas anteriores. Essa 

última hipótese compreendia a ideia de que a H3 E A H4 teriam resultados melhores 

do que comunicações voltadas para a percepção de qualidade (H2).  

Entretanto, para a variável dependente da Continuidade as cinco hipóteses 

foram rejeitadas. Isso pode se relacionar ao fato de que foram utilizadas as mesmas 

comunicações para sócios e não sócios. As frases destacavam a ideia de aderir 

(“faça parte) e ser (“seja sócio”) dos programas, ao invés de terem sido adaptadas 

ao objetivo de continuidade, sendo essa uma limitação do estudo.  

Os outros objetivos específicos do estudo competem em questões sócio-

demográficas e comportamentais. Por se tratar de um Experimento, o foco não foi 

voltado a questões propriamente de cunho comportamental e a influências sócio-

demográficas. Com isso, o questionário foi formulado para que essas questões 

pudessem auxiliar a chegada de conclusões. Em relação ao processo de adesão, 

um fator significativo percebido é que os respondentes que não são sócios 

concordam com o fato de que o torcedor deve fazer algo a mais pelo seu time. Em 

contrapartida, morar longe do estádio e ter a percepção de que frequentar estádios 

não é seguro são questões a se considerar em uma possível não adesão. Em 
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relação à Continuidade, de maneira geral os torcedores estão satisfeitos com os 

estádios, indo de acordo com suas próprias expectativas.  

Finalmente, o estudo mostrou que é válido se posicionar afetuosamente em 

relação a um planejamento de adesão de novos sócios. Nessas duas variáveis, foi 

possível verificar um satisfatório nível de aceitação dos respondentes. Portanto, é 

percebido um caminho pouco utilizado em relação a campanhas de angariação de, 

que, com um investimento adequado, pode ser baseado um novo posicionamento de 

gestão. 

 

7.2  LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

A amostra coletada e analisada foi considerada satisfatória e de boa 

confiabilidade nos procedimentos (visto pelas checagens de confiança nas escalas). 

Em um Experimento desse tipo, são esperados de 30 a 40 respondentes em cada 

seção/grupo, ou seja, era preciso em torno de 240 respondentes válidos. Neste 

estudo, a amostra final válida foi de 623 respondentes, sendo um número expressivo 

e congruente. Contudo, o estudo foi realizado com apenas dois clubes, da capital do 

Paraná, no Sul do país; compartilhando estilos de vida semelhantes, classes sociais 

equiparadas e características de torcedores parecidas. 

As peças foram produzidas de maneira uniforme, se baseando nas variáveis 

independentes elaboradas. Com isso, a mesma comunicação de percepção de 

qualidade foi desenvolvida para os dois clubes, mudando apenas o visual de 

identidade de cada um (cores e cadeiras do estádio).  

O mesmo aconteceu com as comunicações de emoção e de valores 

familiares, preservando a mensagem e mudando apenas a identidade (cores, 

camisas, escudos). Visto isso, as mesmas mensagens em todas as variáveis 

independentes foram utilizadas para as duas dependentes, apelando a uma 

condição do respondente se tornar sócio (“... Seja Sócio-Furacão/Sócio-Coxa”). O 

foco das peças produzidas se deu em relação à adesão de novos torcedores, visto a 

mensagem final de cada comunicação, com isso, existiu uma limitação quanto à 

variável dependente da continuidade.  

É preciso saber entender a psicologia desse tipo de consumidor e como ela 

reflete nas decisões e percepções. O estudo em questão é contemplado por 
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questões comportamentais, porém, o foco não está nesse âmbito, até servindo como 

sugestão para estudos posteriores.  

Como o objeto de estudo em questão são torcedores de futebol, não é 

possível associá-los com estudos de brand lovers, por exemplo. São consumidores 

diferenciados que necessitam de um estudo único para definir com clareza seus 

comportamentos e principais características.  

Por fim, é necessário levar em consideração a fase atual que os clubes 

viviam na época em que o experimento foi levado a público. O Coritiba vinha em 

uma constância não favorável, porém havia uma constância, e isso pode explicar a 

maior percepção de amor dos torcedores em relação ao seu clube. Por outro lado, o 

Atlético começou a temporada com muita desconfiança, a fase foi ficando melhor, 

empolgando seu torcedor. Após uma fase completamente favorável, o time foi 

decaindo muito rapidamente e provocando desânimo. O fatores altos e baixos 

podem ter influenciado na questão de identidade e amor ao seu clube.   

 

7.3  SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS  

 

O Brasil é constituído por dezenas de etnias, costumes e particularidades, 

com isso, muitos tipos de torcedores das diferentes regiões do país fazem parte dos 

públicos alvos dos clubes. Esse estudo é voltado aos dois maiores clubes da capital 

paranaense, que estão inseridos em um contexto específico. Como sugestão para 

estudos futuros, é possível replicar esse método em outras capitais do país, 

elencando os maiores clubes das regiões em questão. Procurar saber se há 

diferença de percepção em relação às variáveis independentes nas diferentes 

regiões do Brasil. 

Outra sugestão para o tema é o foco na Continuidade dos torcedores em 

programas de Sócio-Torcedor. O que mais influencia, além de uma boa 

infraestrutura, por exemplo, na manutenção desse tipo de serviço, pesquisando a 

fundo as variáveis e as correlacionando de maneira adequada. Nesse mesmo 

contexto da Continuidade, é interessante também utilizar as mesmas variáveis 

desse estudo, focando na ideia exclusiva de manutenção.   

Para a questão da valorização da qualidade de infraestrutura e serviços, a 

qual foi a menor entre as variáveis equiparadas, sugere-se que novas pesquisas 
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sejam realizadas para verificar se esse posicionamento teria índices superiores se 

comparado com variáveis não emotivas.  

Ainda em relação à continuidade dos Sócio-Torcedores, é sugestivo um 

novo estudo para elencar outras formas de comunicação com os torcedores, como 

eventos, experiências, entre outros.   

A diferença na adesão em relação às comunicações entre torcedores do 

Atlético e do Coritiba pode se dever ao fato de que os torcedores atleticanos são 

mais “individualistas”, possuem um histórico influenciado por sua gestão e teve uma 

amostra mais jovem. Serve como sugestão para um futuro estudo, a relação dessas 

variáveis comportamentais com uma possível menor adesão em questões voltadas a 

família.  

Também é sugestivo um novo experimento, desta vez, contemplando o 

Coritiba e o Paraná Clube, por exemplo. O estádio do Clube Atlético Paranaense é 

um fator de alta percepção entre a maior parte dos torcedores, podendo influenciar o 

estudo de alguma maneira.  

Por fim, é sugestiva uma pesquisa tendo como base a psicologia do 

torcedor, saber se a fase de um time de futebol realmente influencia 

significativamente os processos de adesão e continuidade dos programas de 

sociedade. E se influencia, de que maneira, baseando-se em históricos, 

comportamentos e acontecimentos recentes.  
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APÊNCIDE A – QUESTIONÁRIO PRÉ-TESTE (EXEMPLO CORITIBA) 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DO EXPERIMENTO (EXEMPLO 

COMUNICAÇÃO DE AMOR ATLÉTICO) 
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Questão para sócios: 

 

  Questão para não sócios:  
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QUESTÕES ADICIONAIS PARA NÃO SÓCIOS: 
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APÊNDICE C – PEÇAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS NO EXPERIMENTO 

(PEÇA DE FAMÍLIA ALTERADA SEGUNDO OS RESULTADOS DO PRÉ-TESTE). 
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