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“Relacionamentos humanos são 

excelentes metáforas para 

relacionamentos com marcas.” 

 

SUSAN FOURNIER, 2014. 

 



 
 

RESUMO 

O cenário esportivo brasileiro viveu um grande momento nos últimos anos, com a 
realização de diversos eventos, como a Copa do Mundo e Olímpiadas. Este cenário 
incentivou o aumento da prática de esportes e, consequentemente, o crescimento do 
consumo de produtos esportivos, atraindo marcas e empresas de todo o mundo a 
investirem no país. É preciso entender quais tipos de opiniões são relevantes aos 
consumidores na hora de escolher uma marca esportiva, e de que forma se 
relacionam com ela. O estudo teve como objetivo analisar como os tipos de influência 
dos grupos de referência afetam a qualidade do relacionamento com marcas 
esportivas. Para atingir os objetivos deste estudo, realizou-se uma pesquisa 
quantitativa através de questionário, considerando quatro escalas principais. A 
primeira escala foi baseada nos estudos de Park e Lessig, visando mensurar três tipos 
de influências de grupos de referência. As outras três escalas mensuraram os 
constructos de autoconexão, intimidade e interdependência, retirados da teoria de 
Qualidade do Relacionamento com Marcas (BRQ). Com um total de 2.222 
respondentes, apenas 1.003 foram considerados válidos para a análise de dados, 
sendo mulheres em sua totalidade. A análise dos resultados mostrou que os tipos de 
influência dos grupos de referência afetam o relacionamento com marcas de forma 
significativa, além de mostrar que as influências informacional e expressiva de valor 
demonstram efeitos significativos nos três tipos de relacionamento verificados 
individualmente. 
  
Palavras-chave: Influências dos grupos de referência. Qualidade do relacionamento 
com marcas. Segmento esportivo. 
 



 
 

ABSTRACT 

The brazilian sports scenario has lived a big moment in the last years with the 
fulfillment of several events, like the World Cup and the Olympic Games. This scenario 
motivated the raise of sports practice and, consequently, the raise of sporting products’ 
consumption, attracting brands and companies from all over the world to invest in the 
country. It is necessary to understand which types of opinions are relevant to 
consumers to choose a sporting brand, and how they relate with it. The study was 
intended to analyze how the influence types of the reference groups affect the quality 
of the relationship with sporting brands. To achieve the goals of this study, a 
quantitative research was conducted through a questionnaire, considering four main 
scales. The first scale was based on the Park and Lessing’s studies, aiming to measure 
three types of reference groups’ influence. The other three groups measured the auto-
connection, intimacy and interdependency constructs, withdrew from the Brand 
Relationship Quality theory. With a total of 2.222 respondents, only 1.003 were 
considered valid to the data analysis, all women. The results’ analysis shows that the 
types of reference groups’ influence affect the relationship with the brands in a 
significant way, it also shows that the informational and value-expressive influences 
demonstrates significant effects in the three types of relationships individually verified. 
 

Key-words: Reference group influences. Brand relantionship quality. Sports segment. 
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1 INTRODUÇÃO 

O segmento esportivo possui uma ampla oportunidade de comercialização de 

marcas e produtos, pois os resultados no país são favoráveis ao aumento no 

investimento por parte do varejo. De acordo com o levantamento da Pluri Consultoria 

(2012), o ramo de vestuário esportivo vem apresentando um aumento maior que o da 

economia do país. Segundo dados do Euromonitor (2016), o setor de vestuário 

esportivo cresceu 4% em 2015, atingindo R$ 26,4 bilhões em vendas. Em 2016, a 

previsão é de um crescimento de 22%, que representaria 1,9% do PIB nacional. Estão 

inclusos neste número entidades esportivas, marketing, mídia, comércio, vestuário, 

artigos, equipamentos, eventos e serviços em geral.  

É importante destacar que os megaeventos realizados no Brasil entre 2007 e 

2016 (Jogos Pan-Americanos, Copa das Confederações, Copa do Mundo e 

Olimpíadas) afetam o comportamento da população quanto a prática de esportes e 

compra de produtos do segmento, pois estes eventos criam uma relação entre 

qualidade de vida, bem-estar e esporte. Segundo a Abriesp (2016), somente com as 

Olimpíadas e Paraolimpíadas, a indústria de artigos esportivos deve crescer 5%, 

mostrando que os eventos esportivos podem ter afetado o comportamento de compra 

do segmento. 

Mesmo com o cenário externo positivo, a Associação pela Indústria e Comércio 

Esportivo (Ápice), entidade que reúne algumas empresas do setor, como Adidas, 

Asics, Nike e Puma, relata que as empresas tiveram que mudar as estratégias frente 

à crise econômica do país. As fabricantes apostaram na produção local para reduzir 

os custos com a importação de produtos.  

Do lado do consumidor, a prática de esportes e atividades físicas também tem 

aumentado. Segundo o Diagnóstico Nacional do Esporte (2013), encomendado pelo 

Ministério do Esporte, cerca de 54,1% da população pratica esportes ou atividades 

físicas, representando aproximadamente 80 milhões de brasileiros. Entre as 

tendências esportivas do Brasil, uma análise do Euromonitor (2016) destacou a 

ascensão da corrida, que foi impulsionada pela quantidade de corridas e maratonas 

espalhadas pelo país. Outro fator que contribui para o aumento da prática esportiva é 

o crescimento do mercado de saudabilidade, que tem influenciado o setor de 

alimentos a oferecer opções saudáveis e ligadas ao bem-estar (NIELSEN, 2012). Este 

novo mercado surgiu para alcançar pessoas que desejam fazer o controle do peso ou 
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possuem alguma restrição alimentar, como intolerância à lactose e glúten. Em 2014, 

este setor movimentou cerca de US$ 34,7 bilhões no país (MUNDO DO MARKETING, 

2015). 

Esse segmento lucrativo tem despertado o interesse das marcas no mercado 

brasileiro. Tênis com amortecedores cada vez melhores e roupas que utilizam tecidos 

tecnológicos são exemplos de como as marcas esportivas estão investindo em novos 

diferenciais para atrair o consumidor. Por exemplo, a Nike, ainda que tenha registrado 

o menor crescimento de vendas dos últimos cinco anos (EUROMONITOR, 2016), é 

líder do mercado de vestuário esportivo no Brasil e aposta na “era da performance 

personalizada”, onde busca formas de se aproximar e entender os desejos do 

consumidor, segundo o discurso do presidente da companhia, Mark Parker (O 

GLOBO, 2016). Além disso, a interação das marcas com o patrocínio de eventos, 

clubes e atletas pode influenciar as decisões do consumidor, já que este pode se 

inspirar nos comportamentos e atitudes de grupos de esportistas como forma de 

ambição pessoal. 

A teoria de influência de grupos surge com a necessidade de entender o que 

leva os consumidores a buscar informações antes de tomar uma decisão. Aqueles 

que têm capacidade de influenciar os pensamentos, sentimentos e comportamentos 

de um indivíduo são considerados grupos de referência (CHURCHILL, 2012). Para 

Solomon (2011), ouvir a opinião de outras pessoas sobre um produto que se deseja, 

pode auxiliar o consumidor no processo de tomada de decisão de compra. Os grupos 

de referência são um dos vários influenciadores que podem afetar uma tomada de 

decisão, auxiliando na construção de novos relacionamentos entre marca-

consumidor. 

De acordo com Fournier (1998), os relacionamentos necessitam de uma troca 

recíproca entre seus envolvidos, marcas e consumidores. Todos os relacionamentos 

baseiam-se em um propósito para que existam e sejam claros para todos os 

envolvidos, além de passarem por evoluções e mudanças conforme o passar do 

tempo. Semprebon et al (2014) compara os relacionamentos a ciclos biológicos, já 

que se estendem por vários estágios, entre a iniciação e seu declínio. O 

relacionamento entre pessoas e marcas de um modo próximo a uma relação entre 

duas pessoas é um princípio de antropomorfismo, onde os seres humanos tratam 

objetos e entidades inanimadas como se fossem humanizados, inclusive com 

personalidade (FOURNIER, 1998). Existem estágios de relacionamentos entre 
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marcas e seres humanos tão próximas, que alguns consumidores podem se sentir 

traídos ou em baixa posição onde as limitações para mudanças são muito altas 

(FOURNIER; ALVAREZ, 2002).  

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Com base nos dados apresentados, pode-se perceber a importância do 

segmento esportivo para a economia brasileira, assim como o crescimento da 

demanda de produtos ligados a um estilo de vida saudável. Além disso, os poucos 

estudos que ligam a influência dos grupos de referência com a qualidade do 

relacionamento com marcas esportivas motivaram o seguinte problema de pesquisa: 

“como os tipos de influência dos grupos de referência afetam a qualidade do 

relacionamento com marcas esportivas? ”.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

O objetivo geral deste estudo é analisar como os tipos de influência dos grupos 

de referência afetam a qualidade do relacionamento com marcas esportivas. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos deste estudo são: 

a) Identificar a influência dos grupos de referência primários, secundários 

e virtuais na qualidade do relacionamento com marcas esportivas. 

b) Analisar como os tipos de influência dos grupos de referência afetam a 

autoconexão com as marcas esportivas. 

c) Analisar como os tipos de influência dos grupos de referência afetam a 

intimidade com as marcas esportivas. 

d) Analisar como os tipos de influência dos grupos de referência afetam a 

interdependência com as marcas esportivas. 

e) Definir uma tipologia de consumidores de marcas esportivas da amostra, 

com base no relacionamento. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Para o presente estudo, serão abordados dois temas principais na literatura. O 

primeiro trata dos grupos de referência e como eles podem influenciar no processo de 

tomada de decisão do consumidor. O segundo é referente a teoria de qualidade de 

relacionamento com marcas (BRQ) e seus constructos.  

2.1 GRUPOS DE REFERÊNCIA 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) definem grupos de referência como valores, 

atitudes, comportamentos e normas de determinado grupo que influenciam os 

comportamentos de outras pessoas. De acordo com Churchill (2012, p.163), “os 

grupos de referência são aqueles grupos de pessoas que influenciam os 

pensamentos, os sentimentos e os comportamentos do consumidor”. Já Park e Lessig 

(1997) tratam os grupos de referência como um indivíduo, grupo real ou imaginário 

que pode ter alguma relevância em avaliações, aspirações ou no comportamento de 

uma pessoa. Para Escalas e Bettman (2005), os grupos de referência podem ser um 

fator importante para mostrar os significados de uma marca, já que os consumidores 

utilizam as fontes de informação do grupo para avaliar suas crenças sobre o mundo. 

Solomon (2011) justifica a importância dos grupos de referências em casos onde as 

“compras são luxos, e não necessidades”, ou quando são socialmente evidentes e 

visíveis aos outros. Nas duas formas, saber a opinião do que as outras pessoas 

pensam pode motivar o consumidor nas tomadas de decisão de compra.  

O processo de decisão de compra inicia quando o consumidor percebe que 

precisa de algo que o auxilie a sair de seu estado real e consiga atingir o estado 

desejado. Existem sete estágios no processo de tomada de decisão, de acordo com 

Blackwell, Miniard e Engel (2005), que são: reconhecimento do problema, busca de 

informações, avaliação de alternativas pré-compra, compra, consumo, avaliação pós-

consumo e descarte. 

A etapa de reconhecimento do problema, ou necessidade, é o início do 

processo de decisão de compra do consumidor. Este processo está profundamente 

conexo a situações subjetivas e irracionais (PACHAURI, 2002 apud SASTRE; 

SERRALVO; MORAS, 2010). Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005) e Solomon 

(2011), o reconhecimento do problema ocorre quando há uma diferença entre o 
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estado atual das coisas e o estado desejado, de forma que o consumidor sinta a 

necessidade de comprar determinado produto para solucionar esse problema. Assim 

como as outras etapas do processo de decisão de compra, o reconhecimento de um 

problema pode sofrer variações contínuas ao longo do tempo, seja por questões 

internas do consumidor, como valores e renda, quanto por questões externas, como 

mudanças de emprego e grupos de referência (SOLOMON, 2011). 

Depois de identificar a necessidade e iniciar o processo de decisão de compra, 

o indivíduo inicia a busca por informações que o auxiliem a satisfazer esta 

necessidade que ainda não foi atendida. Cada indivíduo adota um método para 

realizar sua busca, sendo que alguns optam por métodos mais passivos, como ser 

mais receptivo a informações e estímulos, e outros optam por métodos proativos, 

como realizar pesquisas em revistas e sites em busca das infornmações (SASTRE; 

SERRALVO; MORAS, 2010). A família, cultura e os interesses pessoais também 

agem sobre o processo de busca de informações. Solomon (2011) ressalta dois tipos 

de pesquisa que influenciam esse processo: a pesquisa pré-compra, que envolve um 

envolvimento maior na compra e geralmente está ligada à busca de informações 

específicas; e a pesquisa contínua, que traz um envolvimento maior ao produto e não 

necessariamente está ligada à compra imediata de algo. 

No terceiro estágio, de avaliação das alternativas, o consumidor começa a 

mensurar os riscos percebidos. De acordo com Churchill (2012), os consumidores 

tentam identificar qual compra trará o maior valor percebido, através da comparação 

de custos e benefícios de um produto. Alguns desses fatores podem ser objetivos, 

como o risco monetário, quanto subjetivos, como o constrangimento social 

(SOLOMON, 2011).  Logo, dependendo da potencialidade negativa da compra de 

algum produto, o indivíduo pode desconsiderar alguma marca no meio do processo 

de decisão. Para avaliar suas opções, o consumidor também pode considerar as 

preferências relacionadas a necessidades, valores e estilos de vida, além do ponto de 

venda onde vão comprar determinado produto (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 

2005). 

A compra baseia-se nos três estágios anteriores, porém nem todas as compras 

são efetivamente finalizadas, já que o consumidor sempre tem a opção de abandonar 

o processo quando chega neste estágio. As alterações de motivações ou novas 

informações recebidas, como mudança de necessidades, podem alterar ou até 

cancelar o processo de compra do consumidor (CHURCHILL, 2012). Blackwell, 
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Miniard e Engel (2005) dizem que, durante esse processo, também podem surgir 

compras não desejadas, que acontecem quando a intenção de compra não foi 

planejada antes de acontecer, o que gera o tipo de compra por impulso. 

A avaliação pós-consumo é onde o consumidor avalia sua experiência de 

compra. É nesta etapa que ele concluirá se está ou não satisfeito com o produto em 

relação a suas expectativas. Esta etapa é crucial para definir por uma possível 

recompra, pois, o cliente guarda esta avaliação e pode utilizá-la em futuras decisões 

de compra (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). Os itens de alto valor, 

principalmente, fazem o consumidor questionar se realmente precisa daquele produto, 

pois caso a experiência seja negativa, ele poderá criar questionamentos sobre ter 

tomado a decisão errada. Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005), estes 

questionamentos são chamados de arrependimento pós-compra, ou dissonância 

cognitiva, onde quanto maior for o preço para o consumidor, maior é a probabilidade 

de ele sentir-se insatisfeito com o produto caso não tenha atingido suas expectativas 

pessoais, por melhor que ele seja. Além disso, os relatos dos consumidores sobre 

suas experiências de compra, podem influenciar familiares, amigos e outros grupos 

próximos (CHURCHILL, 2012). 

O último estágio, de descarte, pode levar a três possíveis ações por parte dos 

consumidores: descarte completo, reciclagem ou revenda. Uma pessoa que comprou 

um carro e não precisa mais dele, por exemplo, pode revendê-lo, trocá-lo por outro 

que atenda novas necessidades, ou levá-lo ao ferro velho. Neste tipo de situação, age 

sobre o consumidor uma atenção especial sobre questões ambientais (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2005). 

Existem diversos tipos de grupos de referência que influenciam o consumidor 

durante o processo de decisão de compra. Blackwell, Miniard e Engel (2005) e 

Churchill (2012) definem os grupos de referência primários como grupos de 

relacionamento mais próximos, onde a interação entre os indivíduos acontece de 

modo contínuo. É o caso de famílias e amigos mais próximos, por exemplo. Morgan e 

Johnson (2008) consideram que as famílias são o grupo mais importante dentro das 

estratégias de marketing, reforçando o conceito de Churchill (2012), que também 

ressalta que a tomada de decisão familiar varia de acordo com o ciclo de vida da 

família. Por exemplo, casais recém-casados tendem a gastar mais com bens de luxo, 

pois não têm despesas relacionadas à criação de filhos, enquanto os pais priorizam 

as necessidades dos filhos durante as compras (CHURCHILL, 2012). Em esportes 
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destinados ao público infantil, os pais acabam sendo o público-alvo das propagandas, 

pois são eles quem tomam a decisão final de compra (MORGAN; JOHNSON, 2008). 

Os grupos de referência secundários são caracterizados por interações menos 

abrangentes e com menor influência nos pensamentos e comportamentos das 

pessoas (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). É o caso de colegas de trabalho e 

organizações comunitárias, onde o contato entre os indivíduos acontece, porém é 

mais esporádico. 

Os grupos de referência também podem ser categorizados conforme sua 

estrutura. É o caso dos grupos formais e informais. Os grupos formais, de acordo com 

Blackwell, Miniard e Engel (2005), exigem padrões para que um novo indivíduo seja 

aceito, como grupos religiosos e organizações de serviços à comunidade. Eles ainda 

têm sua estrutura definida de quem é responsável pelo que, e regulamento para 

tornar-se um membro. Já os grupos de referência informais ocorrem por amizades ou 

interesses e são menos estruturados que os formais. Apesar de também possuírem 

regras e normas, estas não são cobradas rigorosamente e existe um alto grau de 

interação entre seus membros. (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) categorizam ainda a associação formal para 

definir grupos que se unem por interesses, sem a necessidade de uma hierarquia. É 

o caso de grupos de corrida, por exemplo, onde os membros do grupo estão 

associados de certa forma e “sentem que atingiram um status formal de aceitação 

pelo grupo” (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p.415). A associação formal 

também pode acontecer em grupos formais, informais ou virtuais. 

O desejo do indivíduo de parecer com algo ou se afastar de algo também leva 

a outras duas classificações de grupos: os aspiracionais e os dissociativos. Os grupos 

de referência aspiracionais, ou ambicionados, refletem indivíduos que desejam fazer 

parte de grupos, mesmo sem possuir contato direto com eles (MORGAN; JOHNSON, 

2008). Para Churchill (2012), os aspiracionais concentram, por exemplo, atletas que 

são inspiração para crianças que querem usar roupas e acessórios esportivos. São 

exemplos de jovens esportistas que praticam alguma modalidade ou desejam praticar 

e que podem se inspirar em atletas famosos. Em resumo, esse grupo tem a ambição 

de se associar a alguém com valores e comportamentos bem definidos, podendo 

resultar em um fator decisivo na escolha de uma marca (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005). Nesse caso, os fabricantes de artigos esportivos associam a imagem 

destes atletas aos seus produtos e marcas, fazendo com que os consumidores se 
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vejam como aquela pessoa. Já os grupos dissociativos, para Kotler e Keller (2013), 

são aqueles no qual o consumidor prefere manter-se distante, pois seus valores e 

comportamentos são rejeitados. Como exemplo podemos citar torcedores de times de 

futebol rivais, que por serem adversários dentro de campo, podem levar a influências 

externas entre indivíduos. Blackwell, Miniard, Engel (2005) ressaltam que, nesses 

casos, o indivíduo tende a se associar a outro grupo que atenda suas necessidades. 

Os grupos de referência virtuais dispensam as relações frente a frente. Este 

tipo de grupo permite que pessoas se conectem e troquem informações sobre 

qualquer tipo de assunto, pois o fluxo das informações online é menos inibido que em 

encontros presenciais, e assim as pessoas sentem-se mais tranquilas em escrever 

coisas que achariam inconveniente dizer pessoalmente (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005). 

Por fim, outra distinção de grupos de referência leva em consideração o 

processo de construção do eu com base nas associações de marca, ou seja, os 

benefícios que a marca fornece para a formação da imagem do indivíduo (ESCALAS; 

BETTMAN, 2003). Os ingroup (grupo de dentro) podem ser rotulados como um 

usuário que já faz parte de um grupo, enquanto os outgroup (grupo de fora) define o 

usuário que não faz parte de um determinado grupo. Por exemplo, quando membros 

de um outgroup usam uma marca, os consumidores podem criar associações 

negativas que não desejam transferir para eles. Mesmo assim, a marca ainda tem um 

significado durante o processo de evitar o simbolismo de um outgroup (ESCALAS; 

BETTMAN, 2005). De forma contrária, os consumidores possuem uma tendência a 

aceitar sugestões de marcas associadas a ingroups, pois desejam ser associados às 

pessoas que fazem parte dele (ESCALAS; BETTMAN, 2005). 

As diversas definições e tipos de grupos de referência citados anteriormente 

podem ser resumidos em 10 tipos principais, conforme mostra o quadro 1. 
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Quadro 1 – Definições dos tipos de grupos de referência 

TIPO TIPO DE GRUPO DEFINIÇÃO 
P

o
r 

p
ro

x
im

id
a
d

e
 

Primários 
Grupos de relacionamento mais próximos, como famílias e 
melhores amigos. (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005; 
CHURCHILL, 2012) 

Secundários 
Grupos de interações menos abrangentes e com menor 
influência, como colegas de trabalho (BLACKWELL; 
MINIARD; ENGEL, 2005). 

P
o

r 
e

s
tr

u
tu

ra
 

Formais 
Grupos que exigem padrões para que um novo indivíduo 
seja aceito, como grupos religiosos (BLACKWELL; 
MINIARD; ENGEL, 2005). 

Informais 
Grupos que geralmente ocorre por amizades ou interesses e 
são menos estruturados que os formais (BLACKWELL; 
MINIARD; ENGEL, 2005). 

Associação formal 
Grupos que se associam por interesses, sem a necessidade 
de uma hierarquia (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

P
e
lo

 d
e

s
e
jo

 

Aspiracionais  
Refletem indivíduos que desejam fazer parte de grupos, 
mesmo sem possuir contato direto com eles, como atletas 
(MORGAN; JOHNSON, 2008). 

Dissociativos 
Aqueles no qual o consumidor prefere manter-se distante, 
pois seus valores e comportamentos são rejeitados 
(KOTLER; KELLER, 2013) 

O
n

li
n

e
s

 

Virtuais 
Permite a conexão online e troca de informações, sem a 
necessidade de encontros presenciais (BLACKWELL; 
MINIARD; ENGEL, 2005). 

C
o

m
 b

a
s
e
 n

a
s
 

a
s
s
o

c
ia

ç
õ

e
s
 d

e
 

m
a
rc

a
 

Ingroups 
Quando o indivíduo já faz parte de um determinado grupo ou 
se reconhece como membro (ESCALAS; BETTMAN, 2005). 

Outgroups 
Quando o indivíduo não faz parte de um determinado grupo 
ou que ele não se identifica como membro (ESCALAS; 
BETTMAN, 2005). 

Fonte: os autores, 2016. 

Independentemente do tipo, os grupos de referência afetam os consumidores 

de formas e intensidades diferentes, levando a influências dentro de um processo de 

decisão de compra. Segundo Churchill (2012, p. 164), os grupos podem não 

influenciar diretamente, mas “os consumidores são influenciados por respeito à 

opinião do grupo ou preocupação com os sentimentos dos membros do grupo”. 

Solomon (2011) também ressalta que o poder das influências pode variar de acordo 

com os produtos e atividades de consumo.  
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A seguir, veremos como cada tipo de influência pode afetar as decisões do 

consumidor, conforme o processo da figura 1. 

 

A influência utilitária, ou normativa, ocorre quando há alteração direta de 

comportamentos e crenças para atender as regras de determinado grupo, ou seja, o 

consumidor submete sua maneira de agir à expectativa de terceiros (SASTRE; 

SERRALVO; MORAS, 2010). Park e Lessig (1977) consideram que esse tipo de 

influência pode ocorrer de três formas numa situação de compra: (1) quando o 

indivíduo percebe recompensas ou punições como consequências de algo; (2) 

acredita que seu comportamento será visível aos outros; (3) está motivado para 

realizar a recompensa ou para evitar a punição. Esta influência faz parte da essência 

do consumidor, ou seja, é uma ação involuntária, onde ele age deste modo sem 

perceber. Por exemplo, aqui o consumidor está disposto a comprar um produto de 

uma marca reconhecida por determinado grupo, apenas para fazer parte deste e 

inserir-se no grupo de pessoas que utilizam e admiram esta marca. 

A influência expressiva de valor acontece quando o indivíduo altera suas 

normas, valores, atitudes ou comportamentos para transmitir uma imagem, sem 

necessariamente se associar ao grupo. Para Baptista e Matos (2011), “ela se 

relaciona aos motivos que o indivíduo possui para aumentar ou apoiar o seu 

autoconceito, bem como a modelar o seu comportamento de compra”, ou seja, a 

influência expressiva de valor pode alterar a forma como o indivíduo vê ou pensa sobre 

si mesmo. Neste conceito, o indivíduo acata as influências de pessoas com quem ele 

se identifica ou pretende se identificar e possui algum tipo de relação (SASTRE; 

SERRALVO; MORAS, 2010. O objetivo desta influência é criar no indivíduo uma 

Figura 2 – As influências dos grupos de referência 

Fonte: os autores, 2016. 

 

Figura 1 – As influências dos grupos de referênciaFonte: os autores, 2016. 
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sensação de que a relação ou intimidade desejada com o grupo é recíproca, de forma 

que ele altere seus comportamentos para ser associado a um atleta conhecido, como 

Michael Phelps, por exemplo. 

Por fim, a influência informacional acontece quando o grupo de referência 

divulga uma informação vantajosa para o indivíduo (KAPLAN; MILLER, 1987 apud 

MATOS; BAPTISTA, 2011). Quando as pessoas aceitam recomendações ou 

avaliações de usuários para auxiliá-los no processo de decisão, este tipo de influência 

eleva o conhecimento do indivíduo, auxilia na sua tomada de decisão e ajuda na 

resolução de problemas. A influência informacional também pode ser usada como 

forma de pesquisar uma informação com líderes de opinião e especialistas, ou através 

da observação do comportamento de um grupo (PARK; LESSIG, 1977). Park e Lessig 

(1977) ressaltam que essas informações não requerem, necessariamente, o contato 

entre indivíduo e grupo. Os grupos podem ser desde vendedores até outros 

consumidores que possuem experiências com o produto e tenham mais informações 

a seu respeito, e também podem ser blogs e sites especializados no assunto tratado, 

por exemplo.  

2.2 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

O marketing de relacionamento vem mudando a forma de pensar de muitas 

empresas, que passaram a reconhecer a importância de uma boa relação com o 

consumidor para a sua fidelização. Gummesson (2010) especifica que o marketing de 

relacionamento enfatiza a lealdade, ao contrário das simples transações comerciais 

que não tem história e não se tornam sentimentais.  

A importância do marketing de relacionamento é ressaltada por Solomon (2011) 

durante os períodos de condições econômicas ruins, onde as estratégias são ainda 

mais vitais, já que o objetivo é manter um elo entre cliente e empresa ao longo do 

tempo. Com o avanço da internet e de novas tecnologias, Kotler e Keller (2012) 

lembram que a autonomia do consumidor na busca de informações resultou numa 

mudança de poder nos relacionamentos. O principal pilar do relacionamento é a 

retenção de clientes, que são os recursos mais escassos da organização e são mais 

baratos retê-los do que conquistar novos clientes (GUMMESSON, 2010).  

Grande parte das marcas esportivas contam com estratégias globais, 

permitindo que as abordagens com os consumidores sejam diferentes e não 
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padronizadas no desenvolvimento de ações de marketing. Nesse caso, Morgan e 

Johnson (2008, p. 375) ressaltam que os produtos oferecidos por essas organizações 

precisam ser “relevantes e identificáveis para um grande número de pessoas de 

diferentes nacionalidades e culturas”. Com estratégias globais e a popularização das 

novas tecnologias, o relacionamento customizado deixa de existir e passa a ser um 

relacionamento de massa, Gummesson (2010) atribui a isso o conceito de 

relacionamento pseudopessoal, onde o marketing cria mecanismos para passar a 

impressão de proximidade com os clientes. 

2.2.1 Relacionamento com marcas 

De acordo com a definição da American Marketing Association (AMA), “marca 

é um nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação desses elementos que deve 

identificar bens ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores e diferenciá-

los da concorrência”. Alguns autores alegam que a marca vai além disso, sendo algo 

que criou certo nível de ideia, imagem e destaque no mercado. 

O conceito de relacionamento com marcas é amplamente estudado desde 

1998, com a criação de um modelo baseado em pesquisas qualitativas de Susan 

Fournier, de Harvard. Sobre o relacionamento marca-consumidor, Sherry Jr. (2006 

apud SEMPREBOM, 2014, p. 4) define que: 

Na extensão em que as relações consumidor/marca espelham o 

relacionamento entre pessoas na ordem social, os consumidores imaginam 

que as marcas existem em um contínuo que vai da intimidade ao 

estranhamento, do parentesco à animosidade (SHERRY JR., 2006 apud 

SEMPREBOM, 2014, p. 4). 

 Fournier (1998) ressalta que os relacionamentos necessitam envolver uma 

troca recíproca entre os parceiros, com base em três princípios. O primeiro diz que 

todos os relacionamentos precisam de um propósito, para que a sua essência tenha 

um significado claro para ambos os lados.  

O segundo princípio trata os relacionamentos como fenômenos múltiplos, ou 

seja, eles passam por diversas dimensões e formas para disponibilizar uma infinidade 

de benefícios aos parceiros (FOURNIER, 1998). O modelo de brand equity baseado 

no cliente (customer-based brand equity – CBBE), detalhado por Keller e Machado 

(2006), exemplifica bem esse princípio ao fundamentar a proeminência da marca, que 
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se refere a questões de com que frequência e facilidade o consumidor consegue 

lembrar de uma marca em determinadas situações (KELLER; MACHADO, 2006). 

O terceiro princípio mostra que os relacionamentos são um fenômeno 

processual, ou seja, eles evoluem e mudam conforme o tempo. Segundo Semprebon 

et al (2014, p. 564), os relacionamentos podem ser comparados a ciclos biológicos, 

pois “desdobram-se por meio de uma série de estágios, incluindo iniciação, 

crescimento, consolidação e declínio”. 

Ao definir uma marca como parceira de relacionamento, Fournier (1998) lembra 

que as ações do consumidor afetam a forma e a dinâmica dessas relações. A 

necessidade dos seres humanos de dar um significado psicológico, sociocultural e 

relacional às marcas ressalta o fato de que as marcas funcionam como objetos ativos 

e não somente como meios facilitadores em uma transação de marketing (FOUNIER, 

1998).  

O fato de que as pessoas se relacionam com marcas de modo próximo ao seu 

relacionamento pessoal é um dos princípios teóricos de antropomorfismo, que diz que 

objetos e entidades sem vida tornam-se humanizados, inclusive com personalidade e 

animados (FOURNIER, 1998). As semelhanças entre marcas e seres humanos são 

tão próximas, que os consumidores mais íntimos podem se sentir em baixa posição 

de poder ou traídos em casos onde as limitações para mudanças de marca são altas 

(MILLER et al., 2010 apud FOURNIER; ALVAREZ, 2012). 

A preferência por determinada marca também pode servir como um propósito 

social de estreitar os laços de relacionamento entre famílias, grupos e comunidades 

de marca (ESCALAS; BETTMAN, 2005; MUNIZ; O’GUINN, 2001). Este propósito é 

reforçado por Escalas e Bettman (2003), com estudos que mostram que a identidade 

de um indivíduo apresentada aos outros membros do grupo é formada por suas 

escolhas de marca e associações de autoimagem. Logo, o significado do produto 

também é representado pela simbologia da marca, que auxilia na formação do 

autoconceito do consumidor (ESCALAS; BETTMAN, 2005). 

2.2.2 Qualidade do relacionamento com marcas 

Baseado nesses conceitos, Susan Fournier chegou ao modelo chamado de 

BRQ (Brand Relationship Quality ou Qualidade do Relacionamento com Marcas), que 

relaciona os significados de marca com as ações do consumidor, na qual três tipos de 
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ligações são definidos: (1) Ligações afetivas e sócio-emotivas (autoconexão e 

amor/paixão); (2) Ligações comportamentais (interdependência e comprometimento) 

e (3) Ligações cognitivas (intimidade e parceria), conforme mostra a figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCONEXÃO COM MARCAS 

A autoconexão reflete o grau de suporte que o relacionamento com marca 

oferece aos temas e tarefas durante a vida do consumidor. Este conceito também 

pode seguir uma linha temporal, indo desde tempos passados e nostálgicos até as 

possibilidades futuras (FOURNIER, 1998). Pode-se dizer que marcas presentes 

desde a infância tendem a possuir uma forte autoconexão com o consumidor, pois 

estiveram ligadas a diferentes fases de vida do indivíduo. Nesse contexto, Fournier 

(1998) e Escalas e Bettman (2005) possuem definições similares ao dizerem que os 

consumidores se apegam às propriedades simbólicas das marcas para suprir 

necessidades relacionadas ao longo da vida, aumentando a probabilidade de 

autoconexão. Fournier (1998) também destaca que o simbolismo transmitido pelas 

marcas pode proteger a relação entre as duas partes em casos de circunstâncias 

adversas, além do tempo. 

Com uma definição diferente do proposto por Fournier, Escalas (2004) diz que 

os consumidores utilizam as marcas como formas de criar ou representar uma 

autoimagem para grupos externos ou como forma de identidade própria. Para melhor 

entendimento dos formadores do autoconceito, também podemos defini-lo como 

“crenças de uma pessoa sobre seus próprios atributos e ao modo como ela avalia 

essas qualidades” (SOLOMON, 2011, p.192), enquanto a autoimagem é a 

representação de uma parte do eu que é passada aos outros, ou seja, funciona como 

uma descrição de si mesmo. Logo, Escalas e Bettman (2003) afirmam que a 

autoconexão com marcas é mais significativa quando está associada ao autoconceito 

Figura 3 - Modelo gráfico da BRQ 

 

Fonte: adaptado de Fournier (1998). 
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e pode acontecer conforme os consumidores se apropriam de associações para 

atingir objetivos de acordo com suas motivações pessoais (ESCALAS, 2004). Na 

teoria de marcas, o autoconceito é visto como uma consequência do engajamento das 

pessoas com o comportamento de consumo, ou seja, a formação do autoconceito está 

diretamente ligada a criação de uma identidade pessoal do consumidor (ESCALAS; 

BETTMAN, 2005). Segundo Escalas e Bettman (2005, p. 378), “as marcas são 

símbolos cujo significado é utilizado para criar e definir o autoconceito de um 

consumidor”, dessa forma a autoconexão pode influenciar na formação do 

autoconceito do indivíduo, auxiliando-o na formação de pensamentos e sentimentos 

sobre uma determinada marca.  

Consumidores podem formar autoconexão com marcas que estão associadas 

a grupos de referência, da mesma forma que podem evitar se relacionar com marcas 

de grupos que não o pertencem (ESCALAS; BETTMAN, 2005). Em seus estudos, 

Escalas e Bettman (2005) descobriram que a autoconexão é mais baixa para marcas 

com imagens consistentes a de outgroups, ou seja, a imagem que a marca passa para 

os seus consumidores pode influenciar o nível de ligação entre eles, tanto 

positivamente quanto negativamente. 

É importante considerar que em casos onde há autoconexão, também haverá 

um relacionamento entre marca e consumidor (NIADA, 2011), mostrando sinais de 

que a marca já faz parte do cotidiano do indivíduo. Nesses casos, para que uma forte 

autoconexão entre as partes aconteça, é necessário que os dois lados do 

relacionamento compartilhem interesses, atividades e opiniões (AAKER, 2007), 

refletindo comportamentos e personalidades semelhantes. Em seus estudos voltados 

aos tênis de corrida, Niada (2011, p.145) afirma que “altos níveis de autoconexão com 

a marca apresentaram em sua hierarquia de metas ligações relacionadas aos 

significados mais sociais e simbólicos”, logo seus esforços funcionam como meios de 

se sentir parte de algo e conquistar o reconhecimento social dos integrantes de um 

grupo. 

AMOR/PAIXÃO COM MARCAS 

 O amor/paixão pela marca se refere às ligações afetivas positivas entre 

consumidor e marca e está embasado nas teorias de sentimentos e emoções. 

Segundo Fournier (1998), esse constructo pode fortalecer a resistência e 

profundidade dos laços de relacionamento. Carrol e Ahuvia (2006 apud CLEMENTE, 
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2013) definem o amor à marca como “o grau de ligação emocional passional que um 

consumidor satisfeito tem por uma marca em particular”. Entretanto, nem todos os 

clientes satisfeitos com a marca possuem uma paixão por ela, pois a satisfação é um 

caráter cognitivo, e o amor é parte de um pensamento afetivo, onde marca e 

consumidores possuem um relacionamento positivo e normalmente de longo prazo. 

Em casos onde o consumidor não usa determinada marca há algum tempo, a 

força do relacionamento deve provocar uma sensação de que “algo está faltando” 

(FOURNIER, 1998). Já Carroll e Ahuvia (2006 apud CLEMENTE, 2013) dizem que “o 

amor à marca inclui o desejo de declarar amor e envolve a integração da marca na 

identidade do consumidor”. 

INTERDEPENDÊNCIA COM MARCAS 

No âmbito social, a teoria da interdependência vem da psicologia social e 

explica a dependência de indivíduos de um mesmo grupo. A teoria foi desenvolvida 

por Thibault e Kelley (1959), com o princípio de identificar a interação como uma 

característica dos relacionamentos interpessoais (PRADO et al, 2009), através da 

criação de um modelo de análise estrutural. Rusbult e Arriaga (1997 apud PRADO et 

al, 2009) explicam a definição de interdependência como o modo em que os indivíduos 

conseguem influenciar a experiência de outras pessoas, com relevância para o fato 

de que as preferências, motivações e comportamentos de um indivíduo são 

importantes para os seus parceiros de interação. A importância da interdependência 

social é ressaltada por Kelley (1979 apud FRANCISCO-MAFFEZZOLLI et al, 2008) 

ao dizer que quanto maior é o relacionamento, maior tende a ser o nível de 

interdependência. Sendo assim, quanto mais consegue-se afetar os objetivos de outra 

pessoa, maior é a chance de alcançar mudanças mútuas de valores e atitudes.  

No contexto de marcas, Fournier (1998) e Aaker (2007) definem a 

interdependência como a intensidade da participação da marca na vida do 

consumidor, levando em consideração a frequência e o envolvimento dessa interação. 

A participação da marca pode ser analisada tanto do ponto de vista psicológico, no 

que se refere às dependências e obsessões do consumidor, quanto do ponto de vista 

comportamental, ou seja, dos hábitos, rotinas e rituais (PRADO, 2009). Logo, a 

interdependência está diretamente ligada ao estilo de vida do consumidor. Por 

exemplo, um esportista pode usar um tênis de corrida semanalmente e ter uma 
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dependência maior da marca do que alguém que só utiliza o tênis de forma 

esporádica, já que possui um relacionamento mais forte com a marca. 

COMPROMETIMENTO COM MARCAS 

O desejo de manter um relacionamento é a definição de comprometimento, e 

tem se mostrado fundamental para relações duradouras entre consumidores e marcas 

(DWYER, SCHURR; OH, 1987 apud FRANCISCO-MAFFEZZOLLI et al, 2010). É 

preciso compreender a diferença entre lealdade e recompra por inércia para entender 

o conceito de comprometimento, pois este está associado à vontade em manter um 

relacionamento com determinada marca, estando inclusive disposto a não ceder a 

ofertas dos concorrentes. Enquanto isso, a compra por inércia é um comportamento 

cotidiano que visa concluir o processo de compras com o mínimo de esforços físicos 

e mentais possíveis (AMINE, 1998 apud FREIRE, 2005).  

O comprometimento com a marca tende a aumentar conforme o consumidor a 

observa como imprescindível para manter sua integridade ou mostrar determinada 

característica em ambiente social. Morgan e Hunt (1994 apud FRANCISCO-

MAFFEZZOLLI; SEMPREBOM; PRADO, 2012) ressaltam que a afetividade se 

associa a vontade de continuar o relacionamento devido a sensação de bem-estar, de 

respeito e valorização mútua no relacionamento. Este constructo está embasado nas 

teorias de relacionamento humano e interpessoal (VALA; MONTEIRO, 2004 apud 

FRANCISCO-MAFFEZZOLLI; SEMPREBOM; PRADO, 2012) e espera-se que 

aumente o nível de qualidade do relacionamento com a marca, pois manter o 

relacionamento é visto como um benefício para a marca e para o consumidor. 

INTIMIDADE COM MARCAS 

No contexto social, a intimidade é definida como a sensação de compreensão 

recíproca entre sujeitos de um relacionamento, onde todas as relações humanas 

podem ser categorizadas pelo nível de intensidade, que vão desde a ausência total 

até a mais extrema e íntima reciprocidade (VALA e MONTEIRO, 2004 apud 

FRANCISCO-MAFFEZZOLLI, 2008). Assim podemos inferir que o atributo de 

intimidade está diretamente ligado ao conhecimento entre as partes. 

Na teoria de relacionamento de marcas, Fournier (1998) diz que, ao longo do 

tempo, o relacionamento fornece uma base de estruturas de conhecimento que se 

desenvolvem para criar camadas profundas de laços duráveis. Nesse caso, 
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relacionamentos de marcas fortes possuem crenças que são sustentadas 

independente da performance dos produtos. Para Aaker (2007), é possível criar uma 

intimidade sabendo detalhes da marca e como ela pode ser útil na mente dos 

consumidores. A intimidade também é um fator determinante para alimentar um 

relacionamento para que ele se mantenha estável através das percepções 

tendenciosas do parceiro e do tempo (FOURNIER, 1998).  

PARCERIA COM MARCAS 

A parceria com a marca é a confiança que a marca e o consumidor 

desenvolvem entre si (GRÖNROOS, 1990 apud FRANCISCO-MAFFEZZOLLI; 

SEMPREBOM; PRADO, 2012). Esta teoria traz a percepção de que a marca é 

realmente uma parceira do consumidor, para ações do dia a dia, como um treino na 

academia, por exemplo. Para Fournier (1998), esta parceria passa ao consumidor a 

sensação de segurança e conforto ao escolher aquela marca para fazer parte de sua 

rotina, podendo contar com a marca em todos os momentos necessários. Para Park, 

Mackinnis e Priester (2009 apud FRANCISCO-MAFFEZZOLLI; SEMPREBOM; 

PRADO, 2012), a parceria e o senso de confiança são a base do relacionamento, pois 

se o consumidor não crê na marca, não há relacionamento, pois ele a percebe como 

frágil e de baixa preferência. Um bom nível de confiança diminui a insegurança do 

consumidor, principalmente quando ele se sente vulnerável, já que ele sente que pode 

contar com a marca em que confia (SEMPREBON; PRADO, 2016).  

 

Para a presente análise, serão analisados apenas três constructos da BRQ: 

Autoconexão, Interdependência e Intimidade, devido a outros estudos que focam na 

mensuração e análise dessas variáveis. Francisco-Maffezzoli, Semprebom e Prado 

(2012) afirmam que existem muitas controvérsias sobre a teoria de sentimentos e 

emoções, por isso sugere-se a simplificação da escala de relacionamento com 

marcas, conforme o estudo de Semprebom (2014). 

 

3 METODOLOGIA 

Com o objetivo de analisar como os grupos de referência influenciam na 

qualidade do relacionamento com marcas esportivas, foi realizada uma pesquisa 

conclusiva descritiva de caráter quantitativo através de questionário. Segundo 
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Malhotra (2012), esse tipo de pesquisa busca descrever as características e funções 

de mercado para fornecer um melhor entendimento do assunto ao pesquisador.  

O questionário foi composto por questões relacionadas a marcas esportivas, 

comportamento de compra, prática de esportes ou atividades físicas, e questões 

sociodemográficas. Além disso, utilizou-se duas escalas fundamentadas em conceitos 

teóricos de outros estudos, para analisar a influência de grupos de referência e a 

qualidade do relacionamento com marcas esportivas. Por fim, uma das questões 

buscou verificar o nível de importância das recomendações de grupos, para uma 

posterior análise entre grupos primários, secundários e virtuais. 

Para responder as questões, os respondentes deveriam conhecer, no mínimo, 

uma marca esportiva. Foram coletados 2.222 questionários pela ferramenta Qualtrics, 

sendo que apenas 1.003 foram considerados válidos para a análise dos resultados a 

partir dos testes estatísticos do sistema SPSS. A técnica de amostragem pode ser 

caracterizada como não probabilística, pois leva em consideração apenas o 

julgamento pessoal do pesquisador para selecionar a amostra (MALHOTRA, 2012).  

A análise da influência de grupos de referência foi mensurada através de uma 

escala intervalar adaptada do contexto americano, apresentada originalmente por 

Park e Lessig (1977), que comparou a influência dos grupos entre estudantes e donas 

de casa. A escala original é composta por 14 afirmações mensuradas em quatro 

pontos, de acordo com a relevância das afirmações para o respondente. Neste estudo, 

a escala foi adaptada para medir o nível de concordância dos respondentes, de 0 a 

10. Para a aplicação da escala neste contexto, utilizou-se a tradução reversa com o 

auxílio de dois especialistas fluentes em inglês. As afirmações foram divididas de 

acordo com os tipos de influência dos grupos de referência, assim, cinco afirmações 

tratam da influência informacional, quatro afirmações referem-se à influência utilitária 

e as outras cinco são referentes à influência expressiva de valor, conforme mostra o 

quadro 2. 

Quadro 2 - Escala de influências de grupos de referência 

Influência 
Informacional 

Procuro informação sobre marcas e produtos em uma associação de profissionais ou grupos 
independentes de especialistas. 

Procuro informações com pessoas que trabalham com os produtos. 

Procuro conhecer a marca através dos amigos, vizinhos, parentes ou colegas de trabalho que 
possuem informações confiáveis sobre ela (Ex:  de que forma a performance da marca A se 
compara à marca B). 

A minha escolha por uma marca é influenciada pelo selo de aprovação de uma agência de testes 
independente (Ex: Inmetro). 

Observar o que especialistas e profissionais fazem, influencia minha escolha por uma marca. 



 
 

33 

Influência 
Utilitária 

Para satisfazer as expectativas dos meus colegas de trabalho, minha decisão de comprar uma 
marca é influenciada pelas suas preferências. 

A minha decisão de comprar uma marca é influenciada por preferências de pessoas com quem 
interajo socialmente. 

A minha decisão de comprar uma marca é influenciada por preferências dos membros da família. 

O desejo de satisfazer a expectativa que outras pessoas têm de mim afetam a minha escolha de 
marca. 

Influência 
Expressiva  

de Valor 

Sinto que comprar ou usar uma determinada marca irá melhorar a imagem que os outros têm de 
mim. 

Sinto que aqueles que compram ou usam uma determinada marca possuem as características 
que eu gostaria de ter 

Ás vezes, sinto que seria legal ser o tipo de pessoa que os comerciais mostram usando uma 
determinada marca 

Sinto que as pessoas que compram uma determinada marca são admiradas ou respeitadas pelos 
outros. 

Sinto que a compra de uma determinada marca ajuda a mostrar aos outros o que eu sou ou 
gostaria de ser. 

 

Para mensurar os níveis de qualidade do relacionamento com marcas, 

considerando os constructos do modelo BRQ, foram utilizadas três escalas descritas 

no Quadro 3. Neste projeto, apenas os constructos de Autoconexão, Interdependência 

e Intimidade serão analisados em profundidade, conforme os estudos de Semprebom 

(2014). As afirmações também foram mensuradas por meio de escalas intervalares, 

com 10 itens, indo de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. As escalas de 

autoconexão com a marca e intimidade com a marca são baseadas nos estudos de 

Breivik e Torbjornsen (2007 apud SEMPREBOM, 2014). Já a escala de 

interdependência com a marca é baseada no estudo brasileiro de Prado et al (2009). 

Quadro 3 - Escalas de qualidade do relacionamento com marcas 

Autoconexão 
com a marca 

Esta marca diz muito sobre o tipo de pessoa que eu sou. 

A imagem dessa marca é consistente com a forma que eu gostaria de me ver. 

Essa marca me ajuda a ter um posicionamento sobre o que é importante em 
minha vida. 

Esta marca e eu temos muito em comum. 

Intimidade 
com a marca 

Eu sinto que esta marca realmente preocupa-se comigo. 

Esta marca escuta o que eu tenho para dizer. 

Eu sinto que de alguma forma esta marca realmente me entende. 

Interdependência 
com a marca 

Pelas vantagens que a marca X me proporciona, ela é importante para mm. 

Pelas vantagens que a marca X me proporciona, sinto-me dependente dela. 

Tenho disposição em pagar mais pela marca X. 

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

Não tenho a intenção de trocar a marca X. 

Fonte: adaptado de Park e Lessig (1977). 
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A marca X possui características que são únicas. 

 

A validação da amostra ocorreu em duas etapas. Em primeiro lugar, foram 

retiradas as respostas incompletas ou com dados pendentes, para que não 

prejudicassem as análises posteriores, restando 1.135 respostas. Entretanto, a 

maioria da amostra (88%) era composta por pessoas do sexo feminino. Assim, para 

eliminar um possível viés devido a discrepância entre os públicos masculino e 

feminino, a segunda etapa de validação ocorreu por meio do Teste U de Mann-

Whitney, a fim de comparar duas médias em casos onde os dados não são 

normalmente distribuídos, ou seja, um grupo é desproporcional ao outro, violando as 

condições para um teste t independente (FIELD, 2009). Esta análise foi realizada 

considerando as duas escalas principais do questionário, de qualidade do 

relacionamento com marcas (BRQ) e de tipos de influências dos grupos de referência.  

Conforme mostrado na tabela 1, apenas um dos itens analisados nas escalas 

não apresentou diferenças significativas (p>0,05), indicando que a diferença numérica 

entre os dois públicos pode afetar os resultados finais da análise. Assim, o restante 

da análise prosseguiu apenas com a amostra qualificada do público feminino, 

resultando em 1.003 questionários válidos. 

Tabela 1 - Comparação de médias entre os sexos masculino e feminino 

ITENS GÊNERO MÉDIA SIG 

Autoconexão 
Masculino 4,67 

0,001 
Feminino 3,91 

Intimidade 
Masculino 4,21 

0,276 
Feminino 3,96 

Interdependência 
Masculino 5,78 

0,009 
Feminino 5,33 

Influência 

informacional 

Masculino 4,78 
0,032 

Feminino 4,45 

Influência  

utilitária 

Masculino 4,00 
0,001 

Feminino 3,44 

Influência expressiva 

de valor 

Masculino 4,46 
0,001 

Feminino 3,84 

Fonte: os autores, 2016. 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados obtidos está dividida em três etapas. A primeira parte 

consiste nas informações gerais da amostra, com dados sociodemográficos, 

Fonte: adaptado de Breivik e Torbjornsen (2007 apud SEMPREBOM, 2014) e Prado (2009). 
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comportamento de compra de marcas esportivas e hábitos esportivos. A segunda 

parte verifica a relação dos tipos de influências dos grupos de referência na qualidade 

do relacionamento, além de entender como os grupos de referência podem afetar 

essa relação. Por fim, desenvolveu-se uma análise de clusters com base no 

relacionamento com marcas. 

4.1 INFORMAÇÕES GERAIS DA AMOSTRA 

Após aplicar os filtros necessários, obteve-se uma amostra de 1.003 

respondentes, sendo mulheres em sua totalidade. São Paulo e Paraná registraram a 

maior parte da amostra, com 29% e 27%, respectivamente. Apenas Amapá e Roraima 

não compuseram os estados respondentes. A amostra também é caracterizada por 

mulheres solteiras (64%), com idade média de 26 anos e que trabalham atualmente 

(66%). Em relação a escolaridade, a maior parte da amostra possui ensino superior 

completo (45,2%), seguido de pessoas com ensino superior incompleto (41,1%). Com 

base nos dados do Critério Brasil de 2015, a maior parte da amostra (36%) pertence 

à classe socioeconômica B2, com a renda média domiciliar de R$ 4.427,36. Enquanto 

21,4% da amostra estão na classe A, com renda média domiciliar de R$ 20.272,56, e 

19,8% estão na classe B1, com renda média de R$ 8.965,88. 

Para dar início ao questionário, a primeira pergunta buscou compreender o 

conhecimento dos respondentes acerca de marcas esportivas. Em caso de não 

conhecer nenhuma das marcas apresentadas, o respondente era levado ao fim do 

questionário, fato que não ocorreu com a amostra selecionada. Entre as marcas, 

Adidas e Nike foram as mais lembradas pelos respondentes, com 99,3% e 98,8%, 

respectivamente. Dentre as opções, a New Balance foi a menos lembrada, com cerca 

de 48%, conforme mostra a tabela abaixo. Demais marcas citadas pelas 

respondentes, como Kolosh e Under Armor, somaram 8,3% das respostas. 

   Tabela 2 - Marcas esportivas conhecidas pela amostra 

MARCAS QUE CONHECE % MARCAS QUE CONHECE % 

Adidas 99,3% Rainha 80,2% 

Nike 98,8% Topper 74,7% 

Olympikus 97,4% Asics 66,5% 

Puma 97,0% Umbro 56,4% 

Reebok 95,0% Kappa 53,6% 

Mizuno 90,6% Diadora 50,7% 

Fila 87,8% New Balance 48,9% 
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Penalty 81,7% Outra(s). Quais? 8,3% 

Lupo 81,0%  

    Fonte: Dados da pesquisa 

Em relação ao uso das mesmas marcas esportivas apresentadas na primeira 

pergunta, o cenário foi inverso. A Nike apareceu como a marca mais usada pela 

amostra, com 81,1% de respostas, contra 79% da Adidas. Olympikus, Reebok e Lupo 

fecharam a lista de cinco marcas mais usadas. A New Balance, marca menos 

conhecida pela amostra, teve 11% de respostas em relação ao uso. 

Por fim, a amostra deveria escolher uma marca preferida. A opção selecionada 

iria fazer parte das questões seguintes, em relação aos tipos de influência e 

relacionamento. Nike e Adidas concentraram a maioria das respostas, com 32,8% e 

29,8%, respectivamente. Olympikus e Asics, que até então não tinham muito 

destaque, ficaram na sequência com 9,2% e 6,9%. 

Quando questionada sobre produtos de marcas esportivas que compram ou 

costumam comprar, a amostra colocou os tênis para a prática de esportes em primeiro 

lugar, com 70%, seguido de tênis para uso diário, com 67,1%. A similaridade entre 

estes itens pode ser justificada pela possibilidade de usar o mesmo tênis para ambas 

ocasiões. Camisetas e mochilas vieram na sequência, conforme mostra a tabela 3.  

  Tabela 3 - Produtos esportivos que compram ou costumam comprar 

PRODUTOS QUE COMPRA % PRODUTOS QUE COMPRA % 

Tênis para a prática de esportes 70,0% Agasalhos 29,7% 

Tênis para uso diário 67,1% Camisetas para uso diário 19,9% 

Camisetas para a prática de esportes 38,6% Outro(s). Qual(is)? 6,7% 

Mochilas 37,9% Bonés 4,7% 

Calças, bermudas ou shorts 36,6%  

   Fonte: Dados da pesquisa 

Em relação a frequência de compra, a maior parte da amostra costuma comprar 

produtos de marcas esportivas até uma vez por ano (43,4%), enquanto 25,4% não 

compram produtos de marcas esportivas há mais de um ano, e 22,4% compram a 

cada seis meses. Apenas 1,3% dos respondentes disseram comprar uma vez ao mês. 

As lojas físicas de departamentos, como a Centauro, são a escolha preferida da 

amostra, já que 73,8% disseram que escolhem estas lojas na hora de efetuar uma 

compra. Já as lojas online de departamentos, como a Netshoes, são o local preferido 

de 44,9% das respondentes. As lojas da própria marca esportiva ficaram com 54,6% 
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de preferência, considerando o ambiente online ou físico. Por fim, o gasto médio por 

compra de produtos esportivos da amostra é de R$ 299,77. 

Em relação aos hábitos de prática esportiva, 66,9% disseram que praticam 

algum esporte ou atividade física, sendo que a musculação e caminhada são os mais 

praticados, com 28,2% e 23,8%, respectivamente. Conforme mostra a tabela 4, 

demais esportes e atividades físicas não disponíveis como opção também foram 

citados, como ballet, pole dance e zumba, por exemplo, somando 10,7% das 

respostas. Em relação a frequência de prática, a maior parte da amostra (30,4%) 

pratica 3 vezes por semana. Apenas 1,5% da amostra pratica todos os dias. 

Tabela 4 - Esportes ou atividades físicas que mais praticam 

ESPORTE % ESPORTE % 

Musculação 28,20% Yoga 2,10% 

Caminhada 23,80% Natação 1,90% 

Outro. Qual? 10,70% Vôlei 1,60% 

Corrida 10,40% Futsal 1,20% 

Lutas / Artes Marciais 4,60% Futebol 1,00% 

Pilates 4,60% Tênis 1,00% 

Ciclismo 4,00% Trekking / Escalada / Montanhismo 0,90% 

CrossFit 3,00% Basquete 0,70% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quanto a realizar acompanhamento profissional, 50,2% fazem seus exercícios 

físicos e prática de esportes por conta própria, sem nenhum tipo de acompanhamento 

profissional. Enquanto 33,2% da amostra realiza acompanhamento com o personal 

trainer da academia, e 8,6% por personal trainer particular. A amostra disse gastar em 

média R$ 144,00 com atividades relacionadas à prática esportiva, como mensalidade 

de academia, personal trainer e outros. 

4.2 GRUPOS DE REFERÊNCIA E SUAS RECOMENDAÇÕES 

Em uma das etapas do questionário, os respondentes deveriam avaliar o nível 

de importância das recomendações levadas em consideração na hora de escolher 

uma determinada marca, com base nos grupos de referência. Não foi localizada na 

literatura uma escala que medisse exatamente o proposto, assim realizou-se uma 

Análise Fatorial Exploratória (AFE) para identificar os fatores que explicam a 
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correlação entre as variáveis (MALHOTRA, 2012). O carregamento dos itens resultou 

na formação de três fatores, conforme mostra a tabela 5. 

Tabela 5 - Análise Fatorial Exploratória - Grupos de Referência 

GRUPOS FATOR 1 
Grupos primários 

FATOR 2 
Grupos secundários 

FATOR 3 
Grupos virtuais 

Pais 0,801   

Irmãos 0,786   

Cônjuge/Esposo(a) 0,756   

Filhos 0,730   

Namorado(a) 0,688   

Amigos 0,564 0,437  

Vizinhos  0,805  

Colegas de Trabalho  0,777  

Conhecidos  0,826  

Tios 0,482 0,709  

Avós 0,667 0,438  

Primos 0,527 0,658  

Comentários em redes sociais   0,797 

Avaliações em redes sociais   0,868 

Avaliações em sites de reclamação   0,850 

Avaliações em sites de compra   0,841 

Vendedores de lojas   0,426 

KMO 0,880 

Variância explicada 66,81% 

Alpha de Cronbach 0,892 0,884 0,853 

Fonte: os autores, 2016. 

A divisão dos três fatores traz resultados semelhantes a teoria de Blackwell, 

Miniard e Engel (2005). O Fator 1 pode ser reconhecido como grupos primários, com 

a inclusão de parentes mais próximos. São eles: pais, irmãos, cônjugue/esposo(a), 

filhos, namorado(a), amigos e avós. Apesar dos avós carregarem nos dois fatores, 

considera-se dentro do primeiro devido ao valor da carga fatorial. O Fator 2 pode ser 

visto como grupos secundários e de parentes mais distantes, com a inclusão de 

vizinhos, colegas de trabalho, conhecidos, tios e primos. Aqui novamente observa-se 

a decisão de manter Tios e Primos como segundo fator, devido ao valor da carga 

fatorial, que é maior. Por fim, o Fator 3 pode ser analisado como grupos virtuais, com 

a união dos itens: comentários em redes sociais, avaliações em redes sociais, 

avaliações em sites de reclamação e avaliações em sites de compra. O item 
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“Vendedores de lojas” foi retirado da análise pois teve sua carga fatorial abaixo de 

0,50, levando a um baixo índice de interpretação da estrutura (Hair et al, 2009). 

Pode-se concluir que os itens apresentam carregamento fatorial adequado. O 

índice de esfericidade KMO, que funciona como uma medida de adequação da 

amostra, teve o valor de 0,880, considerado como adequado por Hair et al (2009). O 

teste de esfericidade de Bartlett também se mostrou significativo, com p=0,00, e com 

a variância explicada de 66,81%, acima do recomendado. Por fim, outra forma de 

medir a consistência de uma escala é o Alpha de Cronbach, onde são aceitáveis os 

valores acima de 0,8 (FIELD, 2009). Conforme mostrado na tabela 5, tantos os grupos 

primários (α = 0,892), como os secundários (α = 0,884) e os virtuais (α = 0,853) 

apresentam boas consistências para a validação da análise. 

Com a validação da escala, o próximo passo da análise buscou verificar a 

diferença das médias entre os grupos, para descobrir a significância das variáveis. 

Para a análise, foi realizado o teste t pareado, que compara duas médias de um 

mesmo grupo, ou seja, quando o grupo amostral participa de duas condições ao 

mesmo tempo (FIELD, 2009). Os dados obtidos estão descritos na tabela 6. 

Tabela 6 - Teste t Pareado - Grupos de Referência 

PAR GRUPOS MÉDIA DESVIO PADRÃO SIG 

1 
(1) Grupos primários 5,28 2,57 

0,000 
(2) Grupos secundários 3,26 2,27 

2 
(1) Grupos primários 5,31 2,58 

0,000 
(3) Grupos virtuais 6,35 2,26 

3 
(2) Grupos secundários 3,26 2,27 

0,000 
(3) Grupos virtuais 6,32 2,26 

Fonte: os autores, 2016. 

 

Na média entre os fatores 1 e 2, pode-se afirmar que o nível de importância dos 

grupos primários (Média = 5,28; DP = 2,57) é maior em relação aos grupos 

secundários (Média = 3,26; DP = 2,27), de forma significativa. Quando comparado 

com os grupos virtuais (Média = 6,35; DP = 2,26), os grupos primários apresentam 

menor importância significativa (Média = 5,31; DP = 2,58) para uma tomada de 

decisão de compra, indicando a preferência da amostra por indivíduos ou 

comunidades desse grupo. Os grupos virtuais também confirmam o nível de 

importância maior quando são comparados com os grupos secundários. De forma 

geral, a análise permite verificar que há diferença significativa entre todos os grupos. 
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4.3 EFEITO DOS TIPOS DE INFLUÊNCIA NO RELACIONAMENTO 

Para analisar o efeito dos tipos de influência dos grupos de referência na 

qualidade do relacionamento com marcas esportivas, foi realizada uma análise de 

regressão que, segundo Malhotra (2012), busca analisar as relações entre uma 

variável dependente e uma variável independente. A correlação entre os dois fatores 

se mostrou positiva e moderada (β = 0,448; p<0,05), e o modelo apresentou-se 

significativo, com efeito de regressão (R²) de 0,201. Isso indica que quanto maior a 

influência de grupos, maior será o efeito na qualidade do relacionamento com marcas.  

Ao analisar como cada tipo de influência afeta na qualidade de relacionamento 

com marcas, os valores de correlação também se mostraram positivos, entretanto 

apresentaram baixa intensidade para todos os tipos de influência, conforme mostra a 

tabela 7. Apesar disso, o valor de β mostra que a influência expressiva de valor tem 

uma contribuição maior que os demais tipos de influência na relação, e também que 

a influência utilitária não afeta significativamente a BRQ. 

Tabela 7 -  Avaliação dos tipos de influência de grupos sobre a qualidade do relacionamento 

INFLUÊNCIA R² β SIG 

INFORMACIONAL 

0,211 
(p<0,05) 

0,193 p<0,05 

UTILITÁRIA 0,030 p = 0,421 

EXPRESSIVA  
DE VALOR 

0,334 p<0,05 

Fonte: os autores, 2016 

Para verificar detalhadamente o efeito da influência utilitária na BRQ, realizou-

se uma análise que considerou como cada tipo de influência afeta individualmente os 

fatores de autoconexão, interdependência e intimidade. 

Quanto a autoconexão, apenas a influência expressiva de valor apresentou 

efeito moderado (βinfo = 0,116; βuti = 0,064; βexp = 0,428), entretanto os valores de β 

para a influência utilitária não são significativos (p>0,05). Entre as variáveis 

dependentes a autoconexão apresenta o maior valor de regressão (R² = 0,276), 

indicando que o efeito das influências é maior neste constructo, do que nos demais. 

Já para os fatores interdependência e intimidade, todas as influências apresentaram 

efeito fraco, conforme mostra a tabela 8, da mesma forma que os valores de β para a 

influência utilitária mostraram-se não significativos. Assim, pode-se afirmar que esta 
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influência não afeta significativamente nenhum dos fatores da BRQ, pois a influência 

utilitária apresenta mudanças mais profundas de comportamentos e crenças.  

Também é interessante notar que no fator intimidade, a influência informacional 

apresentou uma contribuição maior para o modelo em relação às outras variáveis, ao 

contrário dos fatores autoconexão e interdependência, que tiveram uma contribuição 

maior da influência expressiva de valor. Isso pode indicar que para o aumento da 

intimidade, o indivíduo tende a buscar mais informações de grupos sobre a marca, 

criando estruturas de conhecimento que se desenvolvem ao longo do tempo 

(FOURNIER, 1998). 

Tabela 8 - Avaliação dos tipos de influência de grupos sobre os fatores da BRQ 

TIPO DE INFLUÊNCIA FATOR ANALISADO R² β SIG 

INFORMACIONAL 

AUTOCONEXÃO 
0,276 

(p<0,05) 

0,116 p < 0,05 

UTILITÁRIA 0,064 p = 0,078 

EXPRESSIVA DE VALOR 0,428 p < 0,05 

INFORMACIONAL 

INTERDEPENDÊNCIA 
0,122 

(p<0,05) 

0,160 p < 0,05 

UTILITÁRIA 0,049 p = 0,218 

EXPRESSIVA DE VALOR 0,284 p < 0,05 

INFORMACIONAL 

INTIMIDADE  
0,150 

(p<0,05) 

0,259 p < 0,05 

UTILITÁRIA -0,059  p = 0,184 

EXPRESSIVA DE VALOR 0,250 p<  0,05 

Fonte: os autores, 2016. 

Além dos tipos de influências, também é válido analisar como os grupos de 

referência analisados afetam a qualidade do relacionamento com marcas esportivas. 

Seguindo a teoria de Blackwell, Miniard e Engel (2005) e os três fatores descobertos 

anteriormente, a correlação apresentou valores positivos e fracos, com efeito de 

regressão significativo (R²=0,094; p<0,05). Ao analisar o coeficiente (β), pôde-se 

perceber que os grupos primários não apresentaram efeito significativo (β=0,021; 

p>0,05), enquanto os grupos secundários e virtuais apresentaram diferenças 

significativas. Para o modelo de regressão, os grupos secundários apresentam uma 

contribuição maior (β=0,180) do que os grupos virtuais (β=0,170). Isso significa que, 

apesar de demonstrarem níveis de importância diferentes, a influência dos grupos 

secundários tem um efeito maior sobre o relacionamento com marcas.   
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4.4 ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS POR RELACIONAMENTO 

Após realizar uma análise de agrupamentos baseado nos tipos de 

relacionamento, foram obtidos 3 tipos de clusters. A análise tem como objetivo 

“agregar objetos com base nas características que eles possuem” (HAIR, 2009). De 

forma geral a principal diferença entre os clusters foi de nível de relacionamento e 

influência de grupos. Uma visão sociodemográfica dos dados mostrou que os três 

clusters seguem o modelo geral da amostra da pesquisa, que é composta por 

mulheres solteiras, de classe econômica B2, que trabalham atualmente e com idade 

média de 25 anos.    

Ao analisar individualmente os tipos de grupos, identificou-se que o cluster 1 

possui uma baixa percepção dos tipos de influência, assim como um baixo 

relacionamento com a marca esportiva que mais utiliza (Nike). Neste cluster, 80% das 

mulheres compra produtos de marcas esportivas até uma vez ao ano, e costuma 

gastar R$ 261,00 por compra. A média de gasto mensal com esportes e atividades 

físicas é de R$ 117,00. Pode-se dizer que as integrantes deste cluster são mulheres 

que compram produtos de marcas esportivas quando é necessário, e não buscam por 

formar uma relação com a marca. 

O cluster 2 apresenta média percepção dos tipos de influência e um médio 

relacionamento com a marca esportiva que utiliza com maior frequência (Adidas). As 

mulheres deste grupo costumam comprar produtos esportivos no intervalo mínimo de 

6 meses e máximo de 1 ano, gastando em média R$ 301,00 a cada compra. Quanto 

ao gasto com esportes e atividades físicas, as integrantes do cluster 2 costumam 

desembolsar R$ 154,00 mensalmente. Com base nestes dados, pode-se entender 

que as mulheres deste grupo compram produtos esportivos também por 

relacionamento com a marca e pelas influências vindas dos grupos de referência, e 

não só por necessidades como o caso do cluster 1.  

Por fim, o cluster 3 possui uma alta percepção dos tipos de influência e um alto 

relacionamento com a marca esportiva que mais utiliza (Nike). Neste grupo, as 

mulheres também costumam comprar produtos de marcas esportivas entre 6 meses 

e 1 ano, como no cluster 2, porém o gasto médio por compra é de R$ 362,00. Estas 

mulheres desembolsam em média R$170,00 com atividades relacionadas a prática 

de esportes. Analisando estes dados, entende-se que as mulheres integrantes deste 
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cluster consideram o preço menos relevante do que os grupos 1 e 2, e buscam por 

manter um bom relacionamento com as marcas. 

Comparando os clusters 1 e 3, também foi possível identificar diferença 

significativa quanto a importância da qualidade dos produtos (média1 = 9,0; média3 = 

9,54; p<0,05) e do custo-benefício (média1 = 8,77; média3 = 9,14; p<0,05), ou seja, o 

cluster 3 considera estes dois atributos mais importantes na escolha da marca de 

produtos esportivos que o cluster 1, indicando que a compra pode ter maior valor 

percebido para este grupo. 

Em resumo, percebe-se que os tipos de influência estão ligados ao 

relacionamento que o indivíduo tem com a marca, assim como a sua disposição a 

pagar por um produto dela. As marcas de produtos esportivos devem impactar não 

somente o consumidor final, mas também aquelas pessoas que os influenciam, como 

os que apresentam características as quais o cliente deseja ter, representantes dos 

produtos da marca e especialistas do segmento da marca, pois de acordo com Park 

e Lessig (1997) estes indivíduos são capazes de influenciar e direcionar a influência 

do consumidor na escolha de uma marca de produtos esportivos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo principal deste estudo foi analisar como os tipos de influência dos 

grupos de referência afetam a qualidade do relacionamento com marcas esportivas. 

As primeiras análises realizadas permitiram verificar que existe uma relação 

significativa e moderada entre os dois fatores, indicando que quanto maior for a 

influência dos grupos maior será o efeito no relacionamento com marcas. Dessa 

forma, dependendo da intensidade da influência que o consumidor receber, ele pode 

alterar não só seus comportamentos, atitudes e crenças, mas também a forma como 

se relaciona com uma marca. 

 Entretanto, foi possível verificar que nem todos os tipos de influência afetam a 

qualidade do relacionamento com marcas. Ainda que cada tipo de influência tenha 

uma relação de baixa intensidade com a BRQ, a influência expressiva de valor se 

destaca com uma contribuição maior para o modelo. Possivelmente, o fato dos 

indivíduos não terem necessariamente que se associar ao grupo para transmitir uma 

imagem pode ser um fator que fortaleceu a ligação entre essa influência e o 
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relacionamento, pois funciona como um atalho menos trabalhoso para o indivíduo, já 

que ele não precisa se associar formalmente a um grupo.   

A relação entre os tipos de influência e a autoconexão mostrou-se com o maior 

efeito se comparado aos demais fatores de relacionamento. Na amostra analisada, a 

autoconexão apresentou as menores médias de percepção, ou seja, quando há uma 

baixa autoconexão com marcas, esta não suporta o efeito das influências de grupos, 

permitindo que haja uma quebra entre o relacionamento marca-consumidor. Enquanto 

que, para a interdependência, as influências exerceram os menores efeitos na relação 

entre os fatores. Para a amostra, a interdependência obteve as maiores médias, 

refletindo uma participação maior da marca na vida do consumidor, logo, mais difícil 

de ser quebrada por influências. Assim, pode-se concluir que quanto maior o 

relacionamento já existente com uma marca, menor será o efeito das influências de 

grupos de referência. 

Por outro lado, a influência utilitária não afetou significativamente nenhum dos 

fatores do relacionamento. Com os menores índices de relação, esta influência leva a 

alterações diretas de comportamentos e crenças para o indivíduo se adequar às 

expectativas de um grupo (PARK; LESSIG, 1977). Possivelmente, as influências dos 

grupos não afetam a forma como um indivíduo já se relaciona com uma marca. 

Um dos objetivos específicos desse projeto buscou identificar a influência dos 

grupos primários e secundários. Através da Análise Fatorial Exploratória, pôde-se 

identificar três grupos de referência, com base na literatura de Blackwell, Miniard e 

Engel (2005): primários, secundários e virtuais. Na relação entre os grupos, foi 

possível verificar que os grupos virtuais oferecem maior importância em relação aos 

grupos primários e secundários de forma significativa. Isso quer dizer que, para a 

amostra analisada, avaliações e comentários na internet oferecem mais relevância 

para o processo de decisão de compra de um produto. 

O estudo também permitiu identificar três tipos de clusters com base no 

relacionamento com marcas. O primeiro cluster, de baixo relacionamento, possui um 

perfil que costuma comprar com menos frequência e gastar menos com produtos de 

marcas esportivas. Os baixos índices podem indicar que o grupo se envolve com as 

marcas apenas quando necessário, principalmente dentro da tomada de decisão de 

compra. O segundo cluster caracterizou-se demonstrou resultados médios entre o 

primeiro e o terceiro. Ou seja, pessoas desse grupo possuem uma tendência maior 

de se relacionar com marcas, gastam mais e compram com mais frequência.  
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Por fim, o terceiro cluster apresentou os resultados mais interessantes. Com 

um alto índice de relacionamento com as marcas, as mulheres desse grupo também 

possuem uma maior percepção sobre as influências. Além disso, caracterizam-se por 

um alto ticket médio por compra, indicando a busca por marcas de alto valor percebido 

e que estejam presentes na vida do consumidor através do relacionamento. Em 

relação ao cluster 1, as mulheres do cluster 3 também se importam mais com a 

qualidade dos produtos e o custo-benefício da marca. Isso pode indicar que o cluster 

3 considera mais atributos na hora de escolher uma marca, o que possivelmente 

fortalece o relacionamento entre as duas partes da relação. 

Uma visão geral do estudo permitiu analisar que apenas as influências 

informacional e expressiva de valor afetam o relacionamento com marcas de forma 

significativa. Em uma era cada vez mais digital, é importantíssimo que as marcas 

trabalhem com influenciadores para criar e manter relacionamentos duráveis com 

seus consumidores. Entretanto, também é necessário estudar quais grupos de 

referência serão o foco das marcas para que não haja um efeito contrário, 

principalmente em associações de caráter dissociativos, como grupos que não 

possuem o perfil de público que a marca busca atingir.  

Com este estudo, as empresas do segmento esportivo podem identificar se 

estão atingindo seu público alvo de maneira correta, pois pôde-se perceber que cada 

vez mais os consumidores buscam informações antes de decidirem uma compra. É 

preciso analisar se a abordagem ao consumidor está sendo feita de modo correto, se 

a marca está disponibilizando seus produtos nos locais onde o cliente costuma 

procurá-lo. Sobretudo, percebe-se que além do consumidor final, é preciso se 

comunicar também com quem o cliente busca informações, já que o estudo mostrou 

a importância da opinião destas pessoas para a decisão do consumidor final. 

5.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Uma das limitações deste estudo foi a exclusividade do público feminino nas 

respostas válidas, o que não permitiu mensurar e comparar os resultados entre os 

sexos, devido a diferença significativa de respondentes. A maior parte da amostra era 

composta por praticantes de atividades físicas, como musculação e caminhada. 

Esportes como corrida e futebol foram representados por poucos respondentes. É 

possível que a análise dos resultados tenha sofrido alguma influência decorrente da 
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amostra, pois não permitiu um embasamento em respostas de consumidores que 

costumam praticar outros esportes. 

A idade da amostra também foi uma limitação do estudo, pois a maior parte da 

amostra era composta por pessoas jovens, com idade média de 25 anos. Assim, o 

perfil dos clusters não obteve diferenças significativas nesse quesito, dificultando a 

análise sociodemográfica. Por fim, com o objetivo de atrair mais respondentes, os 

participantes poderiam participar de um sorteio de prêmio em dinheiro ao final do 

questionário. Isso pode ter prejudicado a veracidade das informações, já que muitos 

podem ter respondido com pressa, apenas para participar do sorteio. 

5.2 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Conforme dito anteriormente, seria interessante equilibrar a amostra de 

homens e mulheres para analisar o efeito dos tipos de influência no relacionamento 

com marcas em relação aos dois públicos. Assim, seria possível definir outros tipos 

de perfis de consumidores e verificar se os grupos de referência possuem níveis de 

importância diferentes entre os sexos. 

Outra sugestão é isolar praticantes de determinado esporte, como atletas de 

corrida, para analisar como um público mais assíduo e que vivencia o ambiente 

esportivo com mais frequência, percebe as influências de grupos na qualidade do 

relacionamento com marcas. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
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