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RESUMO 

O mercado futebolístico possui grande reconhecimento e valor mundial. É natural que 
clubes movimentem grandes quantias e façam volumosos investimentos visando seu 
crescimento, seja em jogadores, estrutura, comissão técnica, programas de sócio-
torcedor, venda de ingressos ou campanhas de marketing em geral. Para crescer e 
ser cada vez mais competitivo no cenário esportivo é preciso estar atento ao mercado 
e, também, não ser refém de alguma fonte de receita (como a negociação de 
jogadores ou direitos de transmissão). O grande diferencial do mercado esportivo são 
os consumidores, que amam e o que fazem pela marca – nesses casos, pelo time.  A 
movimentação dos clubes no mercado visando a satisfação de seus clientes-
torcedores deve ser realizada com cuidado para que os recursos disponíveis sejam 
aplicados de maneira adequada. Focar esforços em um público-alvo que não 
corresponde àquilo esperado pela campanha de marketing de quaisquer empresas 
pode gerar grandes danos no planejamento. Identificar e compreender os diferentes 
perfis de torcedores seria crucial para uma gestão competente do futebol, uma 
compreensão influenciaria em maior assertividade nas campanhas de marketing 
visando a maximização da qualidade do relacionamento com os torcedores, além de 
angariar novos consumidores fiéis. Faz-se necessária grande compreensão acerca 
daquilo que o torcedor espera de seu time além das vitórias dentro das quatro linhas; 
afinal, as relações entre consumidores e marcas tendem a ser diferentes. Com base 
nisso, o presente estudo buscou identificar e analisar os perfis de relacionamento de 
torcedores dos três principais times de Curitiba (Atlético Paranaense, Coritiba e 
Paraná Clube) baseando-se no modelo de qualidade do relacionamento da marca. 
Este modelo com base no estudo de Fournier (1998) compreende seis principais 
formas: autoconceito, interdependência, amor, autoconexão, confiança e 
comprometimento. Para analisar os perfis de torcedores baseados nos 
relacionamentos foram utilizadas análises de Cluster (two-step cluster), Teste T 
Independentes e Qui-Quadrado. Além de identificar perfis de torcedores, esses perfis 
também tiveram seus hábitos de consumo analisados para proporcionar clareza 
quanto ao seu envolvimento com o cube e aquilo que busca no relacionamento com 
o mesmo. Com os testes propostos, pode-se identificar dois perfis básicos de 
torcedores que apresentarem, de modo geral, diferenças na intensidade em todas as 
formas de relacionamento, sendo que o grupo denominado aficionado obteve maiores 
escores do que o grupo moderado, ainda, pode-se observar diferenças significativas 
entre grupos de torcedores quanto a seus hábitos de consumo de uniformes, produtos 
licenciados, planos de sócio-torcedor e afins. 
 
Palavras-chave: futebol, perfis de relacionamento, trio de ferro curitibano, marketing 
esportivo. 
 
 



 
 

ABSTRACT 

The football market has great recognition and worldwide value. It is natural for clubs to 
move large amounts and make large investments for growth, whether in players, 
structure, technical commission, partner-fan programs, ticket sales, or marketing 
campaigns in general. In order to grow and be more and more competitive on the 
sports scene, one must be attentive to the market and also not be hostage to any 
source of revenue (such as player trading or broadcasting rights). The great differential 
of the sports market would be the consumers, who love and what they do for the brand 
- in these cases, by the team. The movement of the clubs in the market aiming the 
satisfaction of their fan-customers must be carried out with care so that the available 
resources are applied in an appropriate way. Focusing efforts on a target audience that 
does not match what is expected by the marketing campaign of any business can lead 
to great damage in planning. Identifying and understanding the different fan profiles 
would be crucial for competent football management, an understanding would 
influence greater assertiveness in marketing campaigns to maximize the quality of the 
relationship with fans, and raise new loyal consumers. A great understanding is 
needed about what the supporter expects of his team besides the victories within the 
four lines; after all, the relations between consumers and brands tend to be different. 
Based on this, the present study sought to identify and analyze the profiles of 
relationship of fans of the three main teams of Curitiba (Atletico Paranaense, Coritiba 
and Paraná Clube) based on the brand relantionship quality model. This model based 
on the study of Fournier (1998) comprises six main forms: self-concept, 
interdependence, love, self-connection, trust and commitment. To analyze fan profiles 
based on motivations, two-step cluster analysis, Independent T-Test and Chi-Square 
analysis were used. In addition to identifying fan profiles, these profiles also had their 
consumption habits analyzed to provide clarity regarding their involvement with the 
cube and what they are looking for in relation to the cube. With the tests proposed, it 
is possible to identify two basic profiles of fans that present, in general, differences in 
intensity in all motivations, being that the group denominated amateur obtained higher 
scores than the moderate group, still, it can be observed significant differences 
between groups of fans as to their consumption habits of uniforms, licensed products, 
partner-fan plans and the like. 

 

Key-words: soccer, relationship profiles, trio de ferro curitibano, sports marketing. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Futebol sempre foi responsável por atrair a atenção de multidões, desde 

pessoas que apreciam somente o jogo até torcedores aficionados por seus times. O 

esporte foi trazido da Inglaterra para o Brasil em 1894 pelo paulista Charles Miller, que 

é considerado o pai do futebol brasileiro. Em 1902 foi organizado o primeiro 

campeonato oficial do Brasil, a partir do Campeonato Paulista de Futebol, e assim, 

pouco a pouco outros times e ligas estaduais foram sendo fundados.  

Com o surgimento dos campeonatos regionais e o grande interesse do público, 

a imprensa fez uma separação de outros esportes de elite, como o tênis, para difundir 

o esporte por todo o país e despertar o interesse das massas. Principalmente em 

1920, quando os negros começaram a ser aceitos, e em 1933 com o início a 

profissionalização do futebol e o surgimento do Torneio Rio-São Paulo, onde os clubes 

do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo se enfrentaram. 

Nos tempos atuais o futebol é um mercado que gera enorme renda a clubes e 

movimenta valores na casa dos milhões de reais. Como pode-se observar na recente 

venda do jogador brasileiro Neymar ao Paris Saint-Germain. O Clube Francês acertou 

o pagamento da multa de 222 milhões de euros (821 milhões de reais) ao Barcelona 

pela rescisão do jogador (EL PAÍS, 2017).  

Este valor ainda colocou o jogador brasileiro na primeira posição do ranking de 

jogadores mais caros da história do futebol, superando a venda do jogador francês 

Paul Pogba, que foi vendido pela Juventus da Itália para o Manchester United da 

Inglaterra por 105 milhões de euros (cerca de 414 milhões de reais) (EXTRA, 2017). 

Importante salientar que a venda foi superada apenas um ano depois e com um valor 

duas vezes maior.  

Apesar dos valores assustadores pagos por jogadores de futebol, é 

interessante destacar a importância da torcida e dos simpatizantes dos clubes francês 

nestas transações. Para isso é levado em conta que o Clube francês pode receber 

grande parte do valor gasto com as vendas de camisas do clube. Com a chegada 

Neymar, as vendas de camisas do clube aumentaram em 75% e 120 mil camisas do 

jogador foram vendidas somente no mês de setembro (ESPN, 2017). 

Em 2016, na Inglaterra, o mesmo Manchester United arrecadou em menos de 

uma semana 326 milhões de reais em vendas de camisas do jogador sueco Zlatan 

Ibrahimovic (ESPN, 2016), que tinha acabado de chegar ao clube. O valor chama 
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atenção por cobrir boa parte do necessário na contratação de Paul Pogba, segundo 

jogador mais caro do futebol citado anteriormente. 

Dentro deste cenário, apesar do futebol brasileiro ter números menores em 

suas transações de jogadores, ainda demonstra altos valores. Uma pesquisa 

publicada pela revista Época em maio deste ano revela que a elite do futebol brasileiro 

cresceu. Os 24 maiores clubes do país (os vinte times da série A, mais os quatro 

melhores da série B) arrecadaram R$ 5 bilhões na temporada, um aumento de 41% 

sobre 2015. 

Apesar da maior contribuição ter vindo da venda antecipada dos direitos de 

transmissão, é importante destacar as áreas comerciais e de marketing, cujas vendas 

vão desde patrocínio na camisa até produtos licenciados comercializados em lojas; 

em 2016 foram R$ 660 milhões arrecadados, enquanto que em 2015 foram R$650 

milhões. 

Na parte das torcidas, que financiam seus clubes quando compram ingressos 

ou pagam mensalidades como sócios-torcedores, foram R$770 milhões arrecadados 

com bilheterias e programas de associação em 2016, enquanto que o ano de 2015 

registrou R$830 milhões arrecadados. Comprovando deste modo a importância dos 

torcedores para os clubes de futebol.  

Este trabalho, busca estudar as torcidas do futebol, focando especificamente 

nos torcedores dos três principais clubes da capital paranaense: Atlético-PR, Coritiba 

e Paraná, visando compreender suas motivações de relacionamentos e perfis, de 

modo a servir de base para uma melhoria nos relacionamentos entre clube e torcedor, 

além gerar maiores arrecadações aos clubes. Neste sentido, o presente estudo 

pretende identificar diferentes perfis de relacionamento dos torcedores dos três 

principais times da capital e, a influência na arrecadação dos clubes, seja consumindo 

produtos oficiais do time ou a partir dos jogos, através de pay-per-view, venda de 

ingressos e associados. Além de analisar a influência na lealdade.  

Foi utilizado o modelo Brand Relationship Quality (BRQ) proposto por Fournier 

(1998) onde o relacionamento se dá através das motivações de autoconceito, 

interdependência, amor, autoconexão, confiança e comprometimento, para identificar 

os perfis. 

Além de identificar os diferentes perfis de relacionamento, também procurará 

identificar os hábitos de consumo dos diferentes perfis de consumidores dos clubes, 

ou seja, compreender a forma como cada perfil gera arrecadação para os clubes. 
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Também foi buscado identificar o perfil com maior influência nas vendas de produtos 

oficiais e o perfil com maior influência nas vendas de ingressos (avulsos ou em planos 

de sócio), de modo a contribuir para as campanhas de marketing e desenvolvimento 

de produtos. Para tanto, a motivação para a pesquisa, o objetivo geral e objetivos 

específicos deste estudo, serão apresentados nos tópicos a seguir. 

1.1 MOTIVAÇÃO PARA A PESQUISA 

A compreensão do que faz com que um torcedor venha a consumir produtos 

dos seus clubes é crucial para a gestão competente do futebol. Esta compreensão 

poderá levar a uma maior assertividade nas campanhas por partes dos clubes, 

ampliando assim a arrecadação dos mesmos e melhorando o relacionamento a longo 

prazo e fidelizando os torcedores. Desta forma, isto seria crucial para o equilíbrio 

financeiro dos clubes evitando a dependência por venda de passes de jogadores ou 

patrocínios. 

Segundo estudo divulgado pela Fundação Itaú BBA (2017), que analisou os 

balanços financeiros dos clubes brasileiros, as rendas de bilheterias e sócios 

torcedores representou 18,31% das receitas dos clubes de futebol no país. Por outro 

lado, a vendas dos direitos de transmissão em TV aberta e pay-per-view 

representaram 38,93% das receitas obtidas, por exemplo.  

De acordo com levantamento do SPC (2016), o gasto médio total dos 

torcedores com despesas relacionadas ao futebol foi de R$ 255,72. Este valor inclui 

despesas como aquisição de ingressos, saídas a bares e restaurantes, compras de 

produtos, assinaturas de TV e revistas, pay-per-view, mensalidade de sócio-torcedor, 

entres outros. Esses números corroboram para a importância monetária dos 

torcedores para os orçamentos dos clubes, além de destacar o futebol como atividade 

comercial. 

Neste sentido, este projeto buscará verificar as principais tipologias de 

relacionamentos entre torcedores dos três principais clubes de futebol profissional de 

Curitiba: Atlético Paranaense, Coritiba e Paraná Clube. A classificação se dará 

seguindo o modelo proposto por Founier (1998), onde as principais motivações e 

manutenções de relacionamento dos consumidores são decorrentes do “amor”, 

“autoconceito/autoconexão”, “interdependência”, “intimidade”, “comprometimento” e 

“confiança”. 
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Partindo disso, buscou-se identificar quais são os principais perfis de 

torcedores do Trio-de-Ferro Curitibano em relação às motivações de relacionamento 

e, qual a influência destes relacionamentos sobre a lealdade dos torcedores.  

1.2 OBJETIVOS 

Em seguida, será abordado o objetivo geral e os objetivos específicos do 

presente trabalho para responder às questões aqui abordadas. 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral deste projeto é identificar os diferentes perfis de motivação de 

relacionamento dos torcedores do “Trio de Ferro Curitibano” e a influência na 

audiência dos jogos de seus respectivos clubes (estádio, TV, rádio ou em assinaturas 

de pay-per-view) e a lealdade. Como formas de relacionamento estão as propostas 

por Fournier (1998), que são: autoconceito, interdependência, amor, autoconexão, 

confiança e comprometimento.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Identificar os diferentes perfis de consumidores dos produtos e serviços 

dos clubes futebolísticos de acordo com as formas de relacionamento 

baseadas nas proposições de Fournier (1998);  

b) Identificar hábitos de consumo dos diferentes perfis de consumidores 

dos clubes; 

c) Identificar o perfil com maior influência nas vendas de produtos oficiais; 

d) Identificar o perfil com maior influência nas vendas de ingressos - 

avulsos ou em planos de sócio. 
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2 REVISÃO LITERÁRIA 

Neste capítulo são abordados os conceitos base para a pesquisa, partindo do 

modelo Brand Relationship Quality (BRQ). Serão explicados os construtos utilizados 

por Fournier em sua pesquisa (1998), que são: amor, autoconceito, interdependência, 

intimidade, comprometimento, confiança e lealdade com a marca.  

2.1 BRAND RELATIONSHIP QUALITY (BRQ) 

Para o desenvolvimento desse estudo, foi utilizado a teoria do Brand 

Relantionship Quality ou BRQ, que foi desenvolvido na década de 1990 por Fournier 

(1998). A autora fez uso de teorias de relacionamento pessoal e propôs um modelo 

conceitual para investigar e compreender o relacionamento do consumidor com a 

marca (FRANCISCO-MAFFEZZOLLI et al. 2013). No caso desse estudo, seria 

investigar como se desenvolve o relacionamento do torcedor com o clube de futebol.  

Ainda em 1998, a autora conceitua que em sua essência, os relacionamentos 

são intencionais, uma vez que eles acrescentam e estruturam significados na vida de 

uma pessoa (GURGEL et al. 2016). O modelo do BRQ proposto por Fournier é 

composto por três tipos de ligação entre o consumidor e a marca, onde cada ligação 

é composta por dois construtos: ligações afetivas e socioemotivas, compostas pelos 

construtos amor/paixão e autoconexão; ligações comportamentais, composta pela 

interdependência e o comprometimento; e ligações cognitivas, composta pela 

intimidade e parceria (FRANCISCO-MAFFEZZOLLI et al. 2013). Ademais, Fournier 

estudou como cada construto influencia na lealdade. 

2.2 AMOR PELA MARCA 

O amor de um consumidor com uma marca - aqui especificamente, com um 

clube futebolístico - é um dos pilares definidos por Fournier (1998) em sua pesquisa 

para compreender as motivações dos consumidores. Antes de Fournier, Ahuvia 

(1993) já havia apresentado que “nos termos do protótipo popular do amor, é possível 

para as pessoas amar uma variedade de coisas além de família, amigos e amantes“. 

Ainda, segundo Sternberg (1987) apud FANTINI, FILHO & SOUKI (2011), o amor seria 

um complexo e dinâmico sistema que envolve emoções, cognições e 

comportamentos. 
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Para diversos autores, o amor consiste em algo que simplesmente acontece, 

de forma que o indivíduo não possui quaisquer poderes ou controles sob o sentimento, 

que surge independente de sua vontade (Walsh, 1991 apud CLEMENTE, 2013, p.7). 

No âmbito futebolístico o amor pode ser originado das mais diversas formas, que vão 

da influência familiar até uma campanha vitoriosa, amor este que pode garantir um 

torcedor para o clube por um grande período.  

2.3 AUTOCONCEITO OU AUTOCONEXÃO COM A MARCA 

Para Doron e Parot (1998), o autoconceito seria uma representação de si 

mesmo no sistema de conhecimentos de uma pessoa, ou seja, como ela se vê. 

Contudo, há algumas divergências sobre aquilo que o indivíduo realmente enxerga no 

autoconceito; não há um consenso dentre os pesquisadores sobre se a imagem 

projetada seria o seu “eu real” ou o “eu desejado” (MENGARELLI E SOUZA, 2008). 

Segundo Fournier (1998), o autoconceito refere-se ao nível com que o 

relacionamento com uma marca dá suporte a metas, tarefas e temas do cotidiano do 

consumidor, ou até mesmo colabora com a expressão de seus conceitos reais, 

desejados ou coletivos. O autoconceito seria um construto definido pelo suporte que 

a marca pode dar ao indivíduo na expressão de sua imagem pessoal (FOURNIER, 

1998; 2009; FRANCISCO-MAFFEZZOLLI et al., 2010). 

Olhando para os torcedores de futebol, este conceito se conectaria ao modo 

como o torcedor imagina ser visto pela sociedade por torcer para um time específico 

e fazer parte de sua cultura o apoiando. O time seria uma representação do tipo de 

pessoa que o torcedor é. Citando como exemplo o time do Grêmio de Porto Alegre, 

tradicionalmente conhecido entre seus torcedores como “Imortal Tricolor”, por ser um 

time que “nunca se entrega” e “sempre luta”; adjetivos que podem, desse modo, ser 

inferidos como de seus torcedores também.  

Cialdini e Borden (1976) defendem que há uma interessante tendência quanto 

a pessoas se conectarem com o sucesso de outro; eles chamaram esse fenômeno de 

bask in reflected glory (aproveitar a glória refletida), que é quando uma pessoa 

também se sente realizada pelo sucesso de outro ao qual esteja associada de alguma 

forma. Assim sendo, a pessoa pode se sentir parte da realização de outro devido a 

sua conexão com o mesmo. É comum vermos entrevistas de jogadores e membros 

de torcidas organizadas dizendo que a mesma foi fundamental no sucesso do clube. 
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Inclusive, há uma torcida do Sport Clube Corinthians Paulista chamada “Camisa 12”, 

um nome que se refere ao décimo segundo jogador em campo, que seria a torcida.  

A pesquisa conduzida por Biscaia, Correia e Rosado em 2010 vai ao encontro 

do proposto por Cialdini e Borden (1976), visto que torcedores portugueses de 

basquete mostraram que se sentem orgulhosos e realizados quando seus times 

vencem. 

2.4 INTERDEPENDÊNCIA COM A MARCA 

Segundo Hinde (1979) a interdependência seria crucial para qualquer 

relacionamento existir, pois seria o que define relacionamento e onde ambas as partes 

mais dividem conexões.  Para Rusbult e Arriaga (1997), que foi citado por Francisco-

Maffezzolli et al (2008, p. 91), a interdependência seria a forma e o grau com que as 

pessoas interagem entre si ou influenciam a experiência de outros tendo em vista que 

as motivações, preferências e comportamentos de um indivíduo são relevantes para 

as pessoas com quem ela interage. 

A interdependência do consumidor com uma marca ocorre quando a mesma 

faz parte do cotidiano do indivíduo (AAKER, FOURNIER E BRASEL 2004). De acordo 

com Fournier (1998), as marcas seriam empregadas na substanciação, criação e 

reprodução de conceitos pessoais. Para as marcas, bons relacionamentos com os 

consumidores envolveriam alto nível de interdependência entre marca e consumidor 

(HINDE, 1995). 

No mundo do futebol, a interdependência poderia ser apontada como um dos 

fatores determinantes para a consolidação das relações entre clube e torcida. Um bom 

exemplo da interdependência no relacionamento com os clubes seriam casos de 

torcedores que durante o dia precisam separar um tempo para buscar pelas novidades 

do seu clube. Da mesma forma que se escova os dentes todos os dias, o torcedor 

precisa ler as notícias do seu time, pois ambos os hábitos fazem parte do seu 

cotidiano. 

Pode-se destacar ainda na interdependência, do ponto de vista dos clubes, a 

importância do apoio de seus torcedores. Como exemplo há a torcida do São Paulo 

no ano de 2017. Conforme noticiado em outubro deste ano pelo Globoesporte.com, 

mesmo o clube tendo um mal desempenho na temporada, sendo eliminado de 

competições e brigando contra rebaixamento, a torcida dá ao clube a melhor média 
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de público do ano nesta temporada no Brasil: 33.352 torcedores, demonstrando assim 

uma certa dependência de seus torcedores quando o clube está passando por 

dificuldades dentro de campo. 

2.5 INTIMIDADE COM A MARCA 

Segundo Francisco-Maffezzolli et al. (2010, p.03), a intimidade refere-se a uma 

“sensação de compreensão recíproca entre companheiros de relacionamento”. 

Fournier (1998) classifica a intimidade com a marca como uma crença cognitiva de 

suporte. A intimidade com uma marca - neste caso, um clube futebolístico - ocorreria 

de maneira natural para muitas pessoas que crescem envoltas de costumes de uma 

família que apoia um time de maneira frequente. 

Em agosto de 2017, a rádio Band News FM publicou uma matéria onde pais 

foram entrevistados junto de seus filhos acerca da “criação” de um novo torcedor. O 

hábito de apoiar uma instituição esportiva pode ser passado de geração para geração, 

fato que foi exemplificado por um dos entrevistados ao dizer que seu filho começou a 

apoiar a Sociedade Esportiva Palmeiras quando tinha apenas três anos de idade, 

sendo motivado pelo amor e hábitos do pai. Assim sendo, partindo dos hábitos 

adquiridos ao participar junto de seu pai apoiando o clube, o jovem torcedor 

desenvolveu uma relação de intimidade e de apoio mútuo com o Palmeiras. 

2.6 COMPROMETIMENTO COM A MARCA 

Segundo Fournier (1998) o comprometimento seria a intenção de assumir um 

comportamento de apoio a uma relação duradoura. Seria comum nos fortes 

relacionamentos de marca, e consequentemente, o comprometimento envolveria 

esforços das partes envolvidas para manter o relacionamento. 

Para Anderson e Weitz (1992 apud PRADO 2004, p. 80) o comprometimento é 

como "um desejo de desenvolver um relacionamento estável, uma tendência em 

realizar sacrifícios de curto prazo para manter relacionamento". Já para Wilson (1995) 

o comprometimento com a marca é definido pelo desejo em manter a continuidade 

em um relacionamento. 

Desta forma pode-se inferir que o comprometimento está fortemente 

relacionado ao ato de torcer para um clube e não trocar independente de seus 
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resultados, seja em campo ou na parte administrativa. Mesmo comparando com 

outros, sua preferência e apoio permanece pelo mesmo time. 

2.7 CONFIANÇA NA MARCA 

Anderson e Weitz (apud PRADO, 2004, pág.74) conceituam a confiança como 

a crença de uma parte que suas necessidades serão atendidas no futuro por ações 

tomadas pela outra parte. Olhando para o ambiente das torcidas de futebol, a 

confiança dos torcedores em seus clubes pode ser identificada quando existe a crença 

de que o clube irá agir da maneira certa frente a diversas situações. Como no contexto 

de negociação de jogadores do elenco, onde a torcida espera que o jogador que teve 

atuações em alto nível durante a temporada tenha seu contrato renovado ou ampliado, 

assim como aquele jogador que teve um desempenho baixo espera-se que seja 

dispensado. 

Situação parecida ocorre com os técnicos de futebol quando estão tendo maus 

resultados nas campanhas do time e os torcedores esperam que o mesmo seja 

mandado demitido de seu cargo. Exemplo disso ocorreu com o time do Palmeiras em 

2017, conforme matéria publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, “a principal 

torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde, publicou um manifesto para 

pedir a saída do técnico Cuca [...]”. No mesmo comunicado, a torcida deixou claro que 

o treinador “faz um trabalho abaixo do esperado”. Meses depois, em setembro, o 

técnico foi demitido do cargo por mau desempenho. 

Comprovando essa linha de raciocínio, Rotter (1967), que foi citado por Brei e 

Rossi (2005, p.147) define a confiança como "a expectativa generalizada mantida por 

um indivíduo ou um grupo de que a palavra, promessa, verbal ou escrita, de outro 

indivíduo ou grupo pode ser confiada". 

2.8 LEALDADE COM A MARCA 

A lealdade no marketing revela um sentimento de afinidade do consumidor com 

determinados produtos ou marcas de uma empresa. Excede o simples ato de compra, 

sendo um fundamental indicador da satisfação dos clientes (DAY, 2001) 

Para Jacoby e Kyner (1973) a lealdade é como uma repetição de compra 

induzida e não aleatória de uma determinada marca ao longo do tempo por parte do 
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consumidor, partindo de uma gama de opções. De acordo com Oliver (1999) apud 

GASTAL (2005), o construto lealdade é: 

“Um comprometimento profundo em comprar ou usar novamente um produto 
ou serviço consistentemente no futuro, causando, por isso, compras repetidas 
de uma mesma marca ou conjunto de marcas, mesmo que existam 
influências situacionais e esforços de marketing capazes de causar 
comportamento de mudança. ” 

A definição de Oliver evidencia que o construto lealdade, no ambiente das 

torcidas de futebol, estaria ligado ao consumo contínuo dos torcedores dos produtos 

e serviços oferecidos pelos clubes. Como quando os clubes estão passando por 

momentos ruins no campeonato e mesmo assim os torcedores não deixam de 

frequentar os estádios para acompanhar as partidas de futebol. 

 Em 2016, ano em que o Sport Club Internacional lutou contra o rebaixamento 

para a série B do “Brasileirão”, o clube alcançou incrível média de 25.421 torcedores 

por jogo em seu estádio. Mesmo sendo rebaixado para a série B do campeonato pela 

primeira vez em sua história, o Internacional ficou atrás apenas de Corinthians (7° 

colocado) e Palmeiras (1° colocado) na tabela de média de público 

(GLOBOESPORTE, 2016). 
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3 METODOLOGIA 

Foi utilizada uma técnica de amostragem não probabilística por conveniência, 

onde a amostra consiste em elementos baseados na conveniência do pesquisador 

(MALHOTRA, 2011), sendo que neste trabalho a amostra foi obtida via internet em 

redes sociais, sendo apenas torcedores do “TDF”. 

O instrumento de pesquisa para a coleta de dados foi um survey, método que 

pode ser descrito como a obtenção de dados e informações de um determinado grupo 

(FREITAS et al, 2000). O survey foi realizado na plataforma online Qualtrics e 

composto por 28 questões no total, entre elas 12 objetivas e com alternativas de 

respostas e 13 com escalas. Entre as 28 perguntas houve perguntas de identificação 

e segmentação ao respondente. 

O questionário foi desenvolvido com base na revisão teórica deste trabalho, 

utilizando escalas previamente validadas em pesquisas sobre perfis de motivação. O 

público-alvo do questionário foi composto por torcedores dos três principais clubes 

futebolísticos da capital paranaense, que são Atlético Paranaense, Coritiba e Paraná 

Clube.  

A pesquisa foi disponibilizada para o público geral na internet por meio das 

redes sociais Facebook e WhatsApp, principalmente em grupos de discussão de 

futebol, entre os dias 21 e 27 de outubro de 2017. A amostra total foi de 581 

respondentes, com 522 respostas válidas. 

Os principais métodos utilizados para realizar as análises necessárias visando 

alcançar os objetivos gerais e específicos da presente pesquisa foram o Teste T 

Independente, Cluster de Duas Etapas e o Teste Qui-Quadrado. Como o público-alvo 

da pesquisa é o torcedor do Trio de Ferro Curitibano, foi inserida uma pergunta filtro 

no questionário. Para contemplar os objetivos da pesquisa foram utilizadas 7 escalas 

descritas no próximo tópico. 

3.1 ESCALAS UTILIZADAS 

A construção do questionário para a presente pesquisa foi realizada utilizando 

escalas previamente validadas. No total, foram aplicadas sete escalas diferentes para 

mensurar os construtos almejados; sendo que todas passaram pelo processo de 

adaptação para o contexto da pesquisa do presente trabalho, sendo que algumas 
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questões precisaram de maiores alterações para adequarem-se ao cenário aqui 

proposto. Ainda, algumas questões precisaram ser excluídas das escalas por ficarem 

distantes demais do foco proposto.  

3.1.1 Escala de Interdependência 

A escala da relação de interdependência do consumidor com a marca utilizada 

no presente trabalho foi proposta por Prado et al (2009) e inserida no livro "Escalas 

em Marketing" de Vieira (2011). A escala, segundo Vieira (2011, p.107), “analisa a 

relação da dependência que os clientes têm com uma determinada marca”. 

 A adaptação de tal escala para o contexto futebolístico ocorreu alterando a 

“marca” para “meu time”. Os respondentes deveriam assinalar na pesquisa uma das 

seguintes alternativas em cada questão da escala: “discordo totalmente”, “discordo 

parcialmente”, “não concordo, nem discordo”, “concordo parcialmente” e “concordo 

totalmente”. 

Em quatro questões foi necessário realizar ajustes visando adaptá-las da 

melhor maneira para o contexto futebolístico. Dessas questões, três foram alteradas 

visando uma melhor compreensão do respondente com o objetivo de pesquisa. 

 

Tabela 1 Adaptações na escala de interdependência 
Original Adaptada 

Pelas vantagens que a marca me 

proporciona ela é importante para mim. 

Pelo que meu time me proporciona ele é importante 

para mim. 

Pelas vantagens que a marca me 

proporciona, sinto-me dependente dela. 

Pelo que meu time me proporciona, sinto-me 

dependente dele. 

Ao compará-la com as demais marcas, 

ainda tenho preferência pela marca X. 

Ao comparar meu time com os demais times, ainda 

tenho preferência pelo meu. 

Fonte: Vieira, 2011. Adaptação realizada pelos autores do trabalho. 

 

A quarta questão da escala proposta por Prado et al (2009) a passar por 

adaptação para o contexto futebolístico precisou de uma maior alteração devido o 

funcionamento do mercado do futebol para englobar especificamente produtos do 

clube ao qual o respondente torce. Afinal, em clubes de futebol há o serviço – que é o 

futebol jogado em si – e os produtos, que podem ser camisetas, canecas, decoração 

e outros relacionados ao time. Optou-se pelos produtos pela clareza de conceito 
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(produtos como camisetas, bonés, etc) e não por serviços em que o termo causaria 

estranheza. 

 
Tabela 2 Adaptações maiores na escala de interdependência 

Original Adaptada 

Tenho disposição em pagar mais pela 

marca X. 

Tenho disposição em pagar mais por produtos do 

meu time. 

Fonte: Vieira, 2011. Adaptação realizada pelos autores do trabalho. 

 

Após a realização das alterações necessárias para adequar totalmente a escala 

ao contexto futebolístico aqui apresentado, a mesma ficou da seguinte forma:  

 

Tabela 3 Escala de interdependência 
Veja se a frase descreve ou não descreve seu time. Depois marque no grau da sua concordância 

ou discordância. A escala varia de “discordo totalmente” até “concordo totalmente” em 05 pontos 

de variação. 

Pelo que meu time me proporciona ele é importante para mim. 

Pelo que meu time me proporciona, sinto-me dependente dele. 

Tenho disposição em pagar mais por produtos do meu time. 

Ao comparar meu time com os demais times, ainda tenho preferência pelo meu. 

Não tenho a intenção de trocar de time. 

Meu time possui características que são únicas. 

Fonte: Vieira, 2011. Adaptação realizada pelos autores do trabalho. 

3.1.2 Escala de Autoconexão 

A escala da relação de autoconexão do consumidor com a marca utilizada 

nesta pesquisa também foi proposta por Francisco-Maffezzolli et al em 2013, no artigo 

“todo tipo de relacionamento consumidor-marca é eficiente? ”. 

Como nas demais, a adaptação básica da escala de autoconexão para o 

contexto futebolístico ocorreu alterando a “marca X” para “meu time”, sendo também 

ancorada em avaliações de alternativas de “discordo totalmente” até “concordo 

totalmente”. 

Duas questões da escala original precisaram de maior alteração para 

proporcionarem uma melhor compreensão ao respondente com o objetivo da 

pesquisa. 
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Tabela 4 Adaptações na escala de autoconexão 
Original Adaptada 

Sinto-me relacionado com o tipo de pessoa 

que é o consumidor da marca X. 

Me identifico com o tipo de pessoa que é o torcedor 

do meu time. 

Sinto-me conectado à marca X, pois é 

valorizada no grupo a que pertenço. 

Sinto-me conectado ao meu time no grupo a que 

pertenço. 

Fonte: Francisco-Maffezzolli et al, 2013. Adaptação realizada pelos autores do trabalho. 

 

Ainda, uma questão da escala proposta por Francisco-Maffezzolli et al foi 

excluída do questionário. 

 
Tabela 5 Tentativa de adaptação na escala de autoconexão 

Original Adaptada 

A marca X permite que eu tenha uma boa 

aparência. 

Meu time permite que eu tenha boa aparência. 

Fonte: Francisco-Maffezzolli et al, 2013. Adaptação realizada pelos autores do trabalho. 

 

Este construto é conhecido como autoconexão e para Doron e Parot (1998), é 

uma representação de si mesmo no sistema de conhecimentos de uma pessoa. A 

questão excluída não se aplicaria ao mercado do futebol, visto que, de acordo com o 

julgamento destes autores, os torcedores não buscariam boa aparência ao utilizar 

materiais esportivos do clube que torcem, mas sim sentir-se parte de um grupo, neste 

caso, dos torcedores do clube.  

Após a realização das alterações necessárias para adequar totalmente a escala 

ao contexto futebolístico aqui apresentado, a mesma ficou da seguinte forma:  

 
Tabela 6 Escala de autoconexão 

Veja se a frase descreve ou não descreve seu time. Depois marque no grau da sua concordância 

ou discordância. A escala varia de “discordo totalmente” até “concordo totalmente” em 05 pontos 

de variação. 

Meu time me faz sentir bem, mantendo minha autoestima elevada. 

Meu time é compatível com o meu estilo. 

Meu time me faz sentir eu mesmo. 

Me identifico com o tipo de pessoa que é o torcedor do meu time. 

Sinto-me conectado ao meu time no grupo a que pertenço. 

Meu time me faz sentir integrado ao grupo de pessoas com quem divido afinidades. 

Meu time permite que eu tenha reconhecimento social. 

Fonte: Francisco-Maffezzolli et al, 2013. Adaptação realizada pelos autores do trabalho. 
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3.1.3 Escala de Intimidade 

A escala da relação de intimidade do consumidor com a marca utilizada nesta 

pesquisa foi proposta por Francisco-Maffezzolli et al em 2013, no artigo “todo tipo de 

relacionamento consumidor-marca é eficiente? ”. 

A adaptação da escala de intimidade para o contexto futebolístico também 

ocorreu basicamente alterando a “marca X” para “meu time”, assim adequando-a. Os 

respondentes deveriam assinalar na pesquisa uma alternativa entre “discordo 

totalmente” e “concordo totalmente” em cada questão da escala. 

Quatro questões da escala original precisaram de maior alteração para 

adequarem-se ao contexto aqui abordado. Visto que clubes de futebol oferecem uma 

vasta gama de produtos além de seu serviço principal - que é o futebol em si, como 

camisetas, canecas, quadros, colecionáveis e outros, as três primeiras questões da 

“Tabela 7” foram adaptadas de forma que possam compreender as duas frentes 

ofertadas: o serviço, que é o futebol, e os produtos. 

A última questão da “Tabela 7” teve a adição do termo “de torcedor” para 

proporcionar maior compreensão ao respondente acerca de quais necessidades a 

pergunta aborda. Além disso, o desenvolvimento do clube foi deixado de modo geral 

ao invés de “para mim”, já que o desenvolvimento pode ser do elenco, parte técnica, 

produtos, etc. 

 
Tabela 7 Adaptações na escala de intimidade 

Original Adaptada 

A empresa fabricante da marca X sempre 

me mantém informada de seus novos 

desenvolvimentos/produtos. 

Meu time sempre me mantém informado sobre suas 

novidades, seja do futebol ou de produtos. 

A marca X me encoraja a fazer parte do 

processo de construção de seus produtos. 

O meu time me encoraja a fazer parte do processo 

de construção de seu futebol e produtos. 

Eu faço sugestões construtivas à marca X 

para que ela melhore seus produtos. 

Eu faço sugestões construtivas ao meu time para 

que ele melhore seu futebol e produtos. 

A marca X dedica tempo ouvindo as minhas 

necessidades para desenvolver o produto 

mais adequado para mim. 

O meu time dedica tempo ouvindo as minhas 

necessidades de torcedor para se desenvolver mais 

adequadamente. 

Fonte: Francisco-Maffezzolli et al, 2013. Adaptação realizada pelos autores do trabalho. 

 

Depois de realizar as mudanças abordadas acima, a escala ficou da seguinte 

forma: 
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Tabela 8 Escala de intimidade 
Veja se a frase descreve ou não descreve seu time. Depois marque no grau da sua concordância 

ou discordância. A escala varia de “discordo totalmente” até “concordo totalmente” em 05 pontos 

de variação. 

Assim como eu me relaciono com meu time, sinto que ele também se relaciona comigo. 

Me sinto próximo ao meu time. 

O meu time está presente nos meus momentos mais íntimos. 

Tenho um grande conhecimento sobre o meu time. 

Meu time me oferece fontes de apoio para o desenvolvimento de nosso relacionamento. 

O meu time dedica tempo ouvindo as minhas necessidades de torcedor para se desenvolver mais 

adequadamente. 

Tenho acesso fácil às informações relativas ao meu time. 

O meu time me encoraja a fazer parte do processo de construção de seu futebol e produtos. 

Meu time sempre me mantém informado sobre suas novidades, seja do futebol ou de produtos. 

Consigo me comunicar com os canais oficiais do meu time sempre que preciso. 

Eu faço sugestões construtivas ao meu time para que ele melhore seu futebol e produtos. 

O meu time sempre me dá a liberdade de expressar o que eu quero. 

Fonte: Francisco-Maffezzolli et al, 2013. Adaptação realizada pelos autores do trabalho. 

3.1.4 Escala de Amor 

A escala da relação de amor do consumidor com a marca utilizada neste 

trabalho foi validada por Eiriz e Guimarães (2016) no artigo “relacionamentos afetivos 

com as marcas: estudos das consequências do amor pela marca dos festivais de 

verão”. Ainda, este estudo foi baseado nas escalas previamente propostas por Carroll 

e Ahuvia (2006) e Batra et al. (2012). 

Como nas demais adaptações, a escala de amor pela marca passou pela 

alteração do termo “marca” para “meu time”; com avaliações indo de “discordo 

totalmente” até “concordo totalmente”. Dentre as questões da escala original, apenas 

uma precisou de maior adaptação para adequar-se ao contexto. 

 

Tabela 9 Adaptações na escala de amor 
Original Adaptada 

Sinto-me comprometido a usar esta marca 

por muito tempo. 

Sinto-me comprometido a torcer por meu time por 

muito tempo. 

Fonte: Eiriz e Guimarães, 2016. Adaptação realizada pelos autores do trabalho. 
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Após as alterações, a escala ficou da seguinte forma: 

 

Tabela 10 Escala de amor 
Veja se a frase descreve ou não descreve seu time. Depois marque no grau da sua concordância 

ou discordância. A escala varia de “discordo totalmente” até “concordo totalmente” em 05 pontos 

de variação. 

Meu time faz-me sentir bem. 

Meu time é totalmente incrível. 

Meu time me deixa muito feliz. 

Eu não tenho sentimentos particulares por meu time. 

Eu sou apaixonado por meu time. 

Estou muito ligado ao meu time. 

Eu estou disposto a gastar tempo e dinheiro com meu time. 

Existe uma história entre mim e meu time. 

Se meu time desaparecesse eu ficaria ansioso, preocupado, apreensivo. 

Sinto-me comprometido a torcer por meu time por muito tempo. 

Fonte: Eiriz e Guimarães, 2016. Adaptação realizada pelos autores do trabalho. 

3.1.5 Escala de Comprometimento 

A escala da relação de comprometimento do consumidor com a marca utilizada 

neste trabalho também foi proposta por Francisco-Maffezzolli et al (2011) no artigo “a 

qualidade do relacionamento com marca e as implicações sobre a lealdade”, em 

estudo baseado na escala previamente proposta por Prado (2004). 

A adaptação ocorreu basicamente alterando o termo “marca X” para “meu 

time”. Os respondentes deveriam assinalar na pesquisa uma alternativa de “discordo 

totalmente” até “concordo totalmente”. 

Uma questão da escala de comprometimento proposta por Francisco-

Maffezzolli et al (2011) foi excluída do questionário, já que sua tentativa de adaptação 

a afastou demais da proposta original. Enquanto a original abordava produtos de uma 

marca no geral, podendo tomar várias formas, a tentativa de adaptação engloba 

apenas produtos do time, o que torna bastante restrito o leque de produtos. 

 

Tabela 11 Tentativa de adaptação na escala de comprometimento 
Original Adaptada 

Eu sinto que teria poucas opções se não 

usasse mais produtos da marca x. 

Eu sinto que teria poucas opções se não usasse mais 

produtos do meu time. 

Fonte: Francisco-Maffezzolli et al, 2013. Adaptação realizada pelos autores do trabalho. 
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Após as adaptações, a escala ficou da seguinte forma: 

 
Tabela 12 Escala de comprometimento 

Veja se a frase descreve ou não descreve seu time. Depois marque no grau da sua concordância 

ou discordância. A escala varia de “discordo totalmente” até “concordo totalmente” em 05 pontos 

de variação. 

O meu time significa muito para mim. 

O meu time me trata como um torcedor especial, e não somente como mais um torcedor. 

Eu me sinto parte da família do meu time quando estou usando algum produto dele. 

Se eu decidisse não comprar mais produtos do meu time, me sentiria prejudicado pessoalmente e 

financeiramente. 

Uma das principais razões para continuar com meu time é que outros times não oferecem os 

mesmos benefícios que ele. 

Fonte: Francisco-Maffezzolli et al, 2013. Adaptação realizada pelos autores do trabalho. 

3.1.6 Escala de Parceria ou Confiança 

A escala de parceria ou confiança do consumidor com a marca utilizada foi 

apresentada por Francisco-Maffezzolli et al (2011) no artigo “a qualidade do 

relacionamento com marca e as implicações sobre a lealdade”, em estudo baseado 

na escala previamente proposta por Prado (2004). 

A adaptação da escala ocorreu basicamente alterando o termo “marca X” para 

“meu time” e os respondentes deveriam assinalar uma alternativa entre “discordo 

totalmente” e “concordo totalmente” sobre as questões. 

 

Tabela 13 Escala de confiança 
Veja se a frase descreve ou não descreve seu time. Depois marque no grau da sua concordância 

ou discordância. A escala varia de “discordo totalmente” até “concordo totalmente” em 05 pontos 

de variação. 

Eu confio no meu time. 

Eu posso contar com meu time. 

Considero meu time honesto. 

Considero meu time seguro. 

Fonte: Francisco-Maffezzolli et al, 2011. Adaptação realizada pelos autores do trabalho. 
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3.1.7 Escala de Lealdade 

A escala da relação de lealdade do consumidor com a marca utilizada também 

foi apresentada por Francisco-Maffezzolli et al (2011) no artigo “a qualidade do 

relacionamento com marca e as implicações sobre a lealdade”, em estudo baseado 

na escala previamente proposta por Prado (2004). 

A adaptação ocorreu alterando o termo “marca X” para “meu time” e os 

respondentes deveriam assinalar uma alternativa entre “discordo totalmente” e 

“concordo totalmente” sobre as questões. Uma questão da escala foi excluída do 

questionário, já que não foi encontrada maneira de encaixar a questão para com o 

objetivo de pesquisa, visto que o foco são produtos esportivos e não quaisquer 

produtos gerais. 

 

Tabela 14 Tentativa de adaptação na escala de lealdade 
Original Adaptada 

Considerarei a marca x quando tiver que 

fazer novas compras. 

Considerarei os produtos do meu time quando tiver 

que fazer novas compras. 

Fonte: Francisco-Maffezzolli et al, 2011. Adaptação realizada pelos autores do trabalho. 

 

Após as adaptações, a escala ficou da seguinte forma: 

 

Tabela 15 Escala de lealdade 
Veja se a frase descreve ou não descreve seu time. Depois marque no grau da sua concordância 

ou discordância. A escala varia de “discordo totalmente” até “concordo totalmente” em 05 pontos 

de variação. 

Falarei bem do meu time para outras pessoas. 

Continuarei torcendo para meu time. 

Recomendarei o meu time para familiares e amigos. 

Fonte: Francisco-Maffezzolli et al, 2011. Adaptação realizada pelos autores do trabalho. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos com a survey para 

responder ao problema de pesquisa e objetivos propostos. 

4.1 AMOSTRA ESTUDADA 

Foram obtidas 581 respostas no total, sendo que 13 respondentes não 

concluíram todo o questionário e, por isso, foram removidos da amostra analisada; 25 

respondentes torciam para algum time que não faz parte do “Trio de Ferro Curitibano” 

e também foram removidos da análise. Além desses casos, foram removidos 21 

outliers para chegar à forma final da amostra, que conta com 522 respostas válidas. 

4.2 EXCLUSÃO DOS OUTLIERS E CONFIABILIDADE DAS ESCALAS 

Para detectar e remover os outliers da amostra, ao invés de removê-los pelas 

questões individualmente, a remoção foi feita baseando-se na média das escalas – 

ao fazê-la questão por questão, obteve-se um número demasiadamente grande de 

outliers que poderia prejudicar os resultados. 

Primeiramente foi realizada checagem da qualidade das escalas com um teste 

de confiabilidade utilizando o alfa de Cronbach, que é utilizado visando mensurar a 

confiabilidade da consistência de uma escala para avaliar a correlação entre os itens 

da mesma (CORTINA, 1993). Após assegurar a qualidade das escalas, foi realizado 

diagrama de caixa, ou boxplot, baseando-se na média da escala para detectar os 

outliers que foram todos removidos simultaneamente após o procedimento. 

4.2.1 Confiabilidade e outliers da escala de interdependência 

Ao analisar a escala de interdependência com a marca com o teste de 

confiabilidade utilizando o alfa de Cronbach, obteve-se um alfa de 0,641 para a 

consistência da mesma. 
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Tabela 16 Consistência da escala de interdependência 

Questão Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Pelo que meu time me 

proporciona ele é 

importante para mim. 

21,19 7,559 ,565 ,522 

Pelo que meu time me 

proporciona, sinto-me 

dependente dele. 

22,52 6,081 ,449 ,590 

Tenho disposição em 

pagar mais por produtos ou 

serviços relacionados ao 

meu time. 

21,77 7,021 ,487 ,548 

Ao comparar meu time 

com os demais, ainda 

tenho preferência pelo 

meu. 

20,66 9,992 ,379 ,618 

Não tenho a intenção de 

trocar de time. 

20,63 10,487 ,116 ,666 

Meu time possui 

características que são 

únicas. 

20,78 9,374 ,367 ,607 

Fonte: os autores, 2017. 

 

A exclusão da quinta questão do questionário acarretaria em um leve aumento 

do alfa de Cronbach (de 0,641 para 0,666), mas por ser um pequeno aumento de 

consistência em uma escala que obteve bom resultado, optou-se por mantê-la no 

questionário para preservar a proposta original da mesma. Em seguida, através do 

diagrama de caixa utilizando a média da escala, foram identificados 10 outliers. 

4.2.2 Confiabilidade e outliers da escala de intimidade 

Na escala de intimidade obteve-se um alfa de Cronbach de 0,874 para a 

consistência da mesma. 

 
Tabela 17 Consistência da escala de intimidade 
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Questão Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Assim como eu me 

relaciono com meu time, 

sinto que ele também se 

relaciona comigo. 

39,53 71,146 ,692 ,855 

Me sinto próximo ao meu 

time. 

38,87 74,793 ,642 ,859 

O meu time está presente 

nos meus momentos mais 

íntimos. 

39,70 75,489 ,477 ,870 

Tenho um grande 

conhecimento sobre o meu 

time. 

38,50 82,547 ,328 ,875 

Meu time me oferece 

fontes de apoio para o 

desenvolvimento de nosso 

relacionamento. 

39,45 74,058 ,653 ,858 

O meu time dedica tempo 

ouvindo as minhas 

necessidades de torcedor 

para se desenvolver mais 

adequadamente. 

40,28 72,059 ,668 ,857 

Tenho acesso fácil às 

informações relativas ao 

meu time. 

38,60 79,827 ,455 ,870 

O meu time me encoraja a 

fazer parte do processo de 

construção de seu futebol e 

produtos. 

39,47 71,854 ,659 ,857 

Meu time sempre me 

mantém informado sobre 

suas novidades, seja do 

futebol ou de produtos. 

38,70 77,390 ,576 ,863 

Consigo me comunicar 

com os canais oficiais do 

meu time sempre que 

preciso 

39,01 76,242 ,510 ,867 
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Eu faço sugestões 

construtivas ao meu time 

para que ele melhore seu 

futebol e produtos. 

39,46 75,025 ,502 ,868 

O meu time sempre me dá 

a liberdade de expressar o 

que eu quero. 

39,55 73,232 ,585 ,862 

Fonte: os autores, 2017. 

 

A exclusão da quarta questão do questionário proporcionaria um mínimo 

aumento do alfa de Cronbach (de 0,001), então foram mantidas todas as questões, 

assim preservando a escala. Através do diagrama de caixa utilizando a média da 

escala não foram identificados outliers. 

4.2.3 Confiabilidade e outliers da escala de autoconexão 

Na escala de autoconexão obteve-se um alfa de Cronbach de 0,848. 

 

Tabela 18 Consistência da escala de autoconexão 
Questão Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Meu time me faz sentir 

bem, mantendo minha 

autoestima elevada. 

24,67 21,036 ,535 ,839 

Meu time é compatível com 

o meu estilo. 

24,10 21,919 ,627 ,825 

Meu time me faz sentir eu 

mesmo. 

24,11 20,787 ,681 ,816 

Me identifico com o tipo de 

pessoa que é o torcedor do 

meu time. 

24,18 21,201 ,643 ,822 

Sinto-me conectado ao 

meu time no grupo a que 

pertenço. 

24,19 21,451 ,644 ,822 

Meu time me faz sentir 

integrado ao grupo de 

pessoas com quem divido 

afinidades. 

24,33 21,165 ,617 ,825 
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Meu time permite que eu 

tenha reconhecimento 

social. 

25,02 20,254 ,550 ,839 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Através do diagrama de caixa utilizando a média da escala foram identificados 

4 outliers. 

4.2.4 Confiabilidade e outliers da escala de amor 

Obteve-se um alfa de Cronbach de 0,828 na escala de amor. Entre as 10 

questões da escala havia um item invertido que precisou ser virado para adequar-se 

às demais – mais especificamente, a quarta questão da tabela 19. Ainda assim, o alfa 

de Cronbach sem ela na escala melhoraria, mas por ser uma pequena melhora foi 

decidido pelos autores mantê-la para preservar a escala original. 

 

Tabela 19 Consistência da escala de amor 
Questão Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Meu time me faz sentir 

bem. 

38,14 36,479 ,567 ,809 

Meu time é totalmente 

incrível. 

38,52 34,952 ,494 ,815 

Meu time me deixa muito 

feliz. 

38,47 35,099 ,523 ,812 

Eu não tenho sentimentos 

particulares por meu time. 

38,82 37,753 ,200 ,857 

Eu sou apaixonado pelo 

meu time. 

37,87 37,179 ,624 ,807 

Estou muito ligado ao meu 

time. 

38,05 35,479 ,692 ,799 

Eu estou disposto a gastar 

tempo e dinheiro com meu 

time. 

38,43 33,526 ,646 ,798 

Existe uma história entre 

mim e meu time. 

38,21 34,757 ,614 ,802 
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Se meu time 

desaparecesse eu ficaria 

ansioso, preocupado, 

apreensivo. 

38,07 34,956 ,577 ,806 

Sinto-me comprometido a 

torcer por meu time por 

muito tempo. 

37,87 37,438 ,484 ,816 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Através do diagrama de caixa utilizando a média da escala foram identificados 

12 outliers. 

4.2.5 Confiabilidade e outliers da escala de comprometimento 

Obteve-se um alfa de Cronbach de 0,705 na escala de comprometimento. A 

última questão da tabela foi mantida pois o aumento do alfa seria muito pequeno. 

 

Tabela 20 Consistência da escala de comprometimento 
Questão Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

O meu time significa muito 

para mim. 

12,63 15,140 ,372 ,693 

O meu time me trata como 

um torcedor especial, e 

não somente como mais 

um torcedor. 

14,32 11,308 ,557 ,613 

Eu me sinto parte da 

família do meu time 

quando estou usando 

algum produto dele. 

13,05 12,906 ,567 ,622 

Se eu decidisse não 

comprar mais produtos do 

meu time, me sentiria 

prejudicado pessoalmente 

e financeiramente. 

14,18 11,881 ,515 ,634 

Uma das principais razões 

para continuar com meu 

time é que outros times não 

14,54 12,224 ,363 ,712 
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oferecem os mesmos 

benefícios que ele. 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Através do diagrama de caixa utilizando a média da escala não foram 

identificados outliers. 

4.2.6 Confiabilidade e outliers da escala de confiança 

Obteve-se um alfa de Cronbach de 0,873 na escala de confiança, assim 

atestando a consistência da mesma. 

 

Tabela 21 Consistência da escala de confiança 
Questão Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Eu confio no meu time. 10,86 9,580 ,726 ,839 

Eu posso contar com meu 

time. 

11,12 9,478 ,724 ,839 

Considero meu time 

honesto. 

11,19 9,146 ,695 ,852 

Considero meu time 

seguro. 

11,24 8,886 ,770 ,820 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Através do diagrama de caixa utilizando a média da escala não foram 

identificados outliers. 

4.2.7 Confiabilidade e outliers da escala de lealdade 

O alfa de Cronbach para a escala de lealdade foi de 0,701. A primeira questão 

da escala foi mantida para preservar a consistência da mesma, visto que o aumento 

do alfa seria pequeno. 
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Tabela 22 Consistência da escala de lealdade 
Questão Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Falarei bem do meu time 

para outras pessoas. 

9,80 ,571 ,500 ,733 

Continuarei torcendo para 

o meu time. 

9,54 ,982 ,558 ,619 

Recomendarei o meu time 

para familiares e amigos. 

9,61 ,807 ,609 ,513 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Através do diagrama de caixa utilizando a média da escala não foram 

identificados outliers. 

4.3 PERFIL DA AMOSTRA VÁLIDA 

Após o trabalho para remover outliers, respostas incompletas e de outros times 

que não os três principais da capital paranaense, a amostra final ficou com 522 

respondentes. Desses respondentes, 328 foram homens – representando 62,8%; as 

mulheres representam 37,2% da amostra, com 194 respondentes. A idade média da 

amostra foi de 27,66 anos, com idade mínima de 9 e máxima de 65 anos; o desvio 

padrão para a idade foi de 9,89125. Quanto a localização da amostra, 69,15% moram 

em Curitiba e 20,11% na Região Metropolitana de Curitiba, representada na amostra 

por São José dos Pinhais (5,55%), Pinhais (3,63%), Araucária (3,06%), Colombo 

(2,68%), Campo Largo (2, 29%), Piraquara (1,72%) e Almirante Tamandaré (1,14%); 

as demais cidades não alcançaram 1% do total da amostra. 



 
 

42

Gráfico 1 Localização da amostra

 
 Fonte: os autores, 2017. 

 

A maior parte da amostra já cursou ou estava cursando o ensino superior, 

sendo que 30,10% dos respondentes têm ensino superior incompleto, 28,40% têm 

ensino superior completo e 2,30% estavam no mestrado ou doutorado, assim 

totalizando 60,80%. Enquanto isso, 25,50% da amostra tem apenas o ensino médio 

completo e 7,70% o ensino médio incompleto. Ainda, 3,80% tem apenas o 

fundamental completo e 2,30% fundamental incompleto. 

   
Gráfico 2 Instrução da amostra 

 
 Fonte: os autores, 2017. 

 

Quanto a renda mensal domiciliar dos respondentes, não houve grande 

concentração em alguma das faixas de renda estabelecidas. 
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Gráfico 3 Renda domiciliar mensal da amostra 

 
 Fonte: os autores, 2017. 

4.3.1 Critério Brasil ABEP 

Foi utilizado o critério de classificação econômica da ABEP (Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa) para medir o poder aquisitivo da amostra. As 

classes sociais do Brasil são divididas em A, B1, B2, C1, C2 e D-E pelo critério Brasil 

– ABEP; sendo “A” com maior poder aquisitivo e “D-E” com menor. 

O gráfico a seguir mostra a distribuição da amostra aqui estudada entre as 

classes do critério Brasil. 

 

Gráfico 4 Divisão da amostra de acordo com as classes ABEP 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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Pode-se notar claramente uma concentração da amostra nas classes mais 

altas, com 20,50% na classe A e 23% na B1. Além disso, a B2 ficou com uma fatia de 

32,60% da amostra. Enquanto isso, as classes mais baixas obtiveram menor 

participação na amostra aqui estudada: 15,30% para a C1, 6,90% para a C2 e 1,70% 

para a D-E. É importante salientar que a distribuição das classes da amostra foi 

bastante diferente em comparação ao do país, visto que o Brasil possui maior 

concentração nas classes C1, C2 e D-E, com 69,10% na soma das três classes 

(ABEP, 2016). 

Contudo, quando a comparação da divisão de classes econômicas da amostra 

é feita com a de Curitiba, encontra-se certa semelhança entre as mesmas em quase 

todas as classes, sendo que a maior diferença foi na classe “A”, com Curitiba tendo 

11,70% e a amostra com 20,50%. Na classe B1, a amostra teve 23% e Curitiba 

22,80%. No gráfico a seguir está disposta a comparação entre a amostra e a ABEP 

de Curitiba em 2016. 

 
Gráfico 5 Divisão da amostra comparada com a de Curitiba segundo ABEP 

 
 Fonte: os autores (2017), baseando-se na ABEP de 2016. 
 

4.4 CLUSTERIZAÇÃO DOS PERFIS DE MOTIVAÇÃO 

Com o objetivo de identificar os perfis dos respondentes conforme o Brand 

Relationship Quality (BRQ) proposto por Fournier (1998), foi realizada a análise 

conhecida como two-step cluster ou cluster de duas etapas.  O cluster de duas etapas 

é, segundo a IBM (2012), uma ferramenta de análise exploratória que localiza 

automaticamente o número ideal de grupos em um conjunto de dados; Malhotra 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

D-E C2 C1 B2 B1 A

Amostra Curitiba



 
 

45

(2011, p. 281) salienta que na análise de cluster a amostra é “[...] dividida em 

subpopulações mutuamente exclusivas e coletivamente exaustivas [...]”. 

Foram encontrados dois clusters distintos, sendo que o primeiro grupo foi 

nomeado de Moderados e o segundo recebeu o nome de Aficionados; as 

denominações foram escolhidas desta forma pois a diferença mais perceptível entre 

ambos é o valor mais alto dos moderados nas médias em geral. O teste cluster em 

duas etapas atingiu um escore de 0,5 (fair). As características de cada cluster estão 

descritas no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 6 Clusterização da amostra 

 
 Fonte: os autores, 2017. 

 

Para comprovar que as diferenças entre as médias das escalas é ou não 

significativa estatisticamente, foi utilizado o Teste T Independente, que é um teste 

paramétrico, que segundo Malhotra (2011, p.386) “[...] fornece inferências para 

afirmações sobre as médias [...]”. Como apresentado na tabela 23, quanto a 

intimidade os respondentes aficionados obtiveram um escore superior (média=3,11 e 

D.P.=0,91) e significativo (Levene p=0,351 / t(1,520)=-20,488, p<0,001) comparado 

aos moderados (média=3,06 e D.P.=0,53). 

Quanto a interdependência dos grupos, os aficionados também obtiveram um 

escore superior (média=4,56 e D.P.=0,35) e significativo (Levene p<0,001 / t(1,425)=-

17,446, p<0,001) comparado aos moderados (média=3,95 e D.P.=0,43). O escore dos 

grupos quanto a autoconexão seguiu a mesma linha que a de interdependência, 

sendo que os aficionados alcançaram uma média maior (média=4,55 e D.P.=0,39) 
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com uma diferença significativa (Levene p<0,001 / t(1,363)=-20,955, p<0,001) 

comparados aos moderados. 

Ao analisar as médias da escala de amor, pode-se também observar que 

novamente os aficionados obtiveram resultados melhores (média=4,49 e D.P.=0,27) 

que os moderados (média=3,76 e D.P.=0,48) com uma diferença significativa (Levene 

p<0,001 / t(1,335)=-20,349, p<0,001). Ao mesmo passo, no “comprometimento” 

obteve-se escore maior (média=3,98 e D.P.=0,59) para os aficionados e menor para 

os moderados (média=2,86 e D.P.=0,59) e mais uma vez a diferença entre as médias 

foi significativa (Levene p=0,714 / t(1,520)=-21,565, p<0,001). Abaixo, a tabela 23 

mostra as médias dos clusters nos diferentes perfis de motivação. 

 

Tabela 23 Média e desvio padrão dos clusters nas motivações 
Perfil de motivação Média 

Moderados 

D.P. 

Moderados 

Média 

Aficionados 

D.P. 
Aficionados 

Interdependência 3,95 ,43295 4,56 ,35059 

Intimidade 3,06 ,53786 4,06 ,56811 

Autoconexão 3,57 ,60667 4,54 ,39232 

Amor 3,76 ,48058 4,49 ,27433 

Comprometimento 2,86 ,58768 3,98 ,59154 

Fonte: os autores, 2017. 

4.5 PERFIS DOS CLUSTERS QUANTO AO GÊNERO 

Quando analisado o perfil dos respondentes que compõem cada cluster, 

percebeu-se, através do teste qui-quadrado, uma diferença significativa entre os 

grupos (x²=7,511 p=0,006); vale ressaltar que o teste qui-quadrado é utilizado para 

medir a significância estatística da associação observada em tabulações cruzadas 

(Malhotra, 2011). O cluster dos torcedores aficionados tem uma composição mais 

balanceada entre homens e mulheres - 171 e 125, respectivamente - do que os 

torcedores moderados, que obtiveram 157 respondentes homens e 69 mulheres. 

Os respondentes do sexo feminino representam 30,53% dos torcedores 

moderados e 42,22% dos torcedores aficionados. Enquanto isso, os homens são 

69,46% dos respondentes moderados e 57,77% dos aficionados.  
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Gráfico 7 Distribuição de gênero nos clusters 

 
 Fonte: os autores, 2017. 

 

Ao todo, 35,56% da amostra feminina é moderada, ao passo que 64,43% são 

torcedoras aficionadas. Nos respondentes do sexo masculino 47,86% são 

pertencentes ao cluster moderado e 52,13% fazem parte do cluster aficionado. 

 

Gráfico 8.1 Distribuição de gênero nos clusters 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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Gráfico 9 Distribuição dos clusters em cada time 

 
 Fonte: os autores, 2017. 

 

O clube que possui a maior diferença de um cluster para o outro é o Paraná 

Clube (Moderados=24; Aficionados=97), sendo que o teste qui-quadrado revelou 

diferenças significativas entre os grupos (x²=39,546 p<0,001). No caso do Coritiba 

(Moderados=128; Aficionados=45), a amostra é mais balanceada, com os torcedores 

aficionados representando 54,22% dos respondentes coxa-brancas. Os respondentes 

que se identificaram como torcedores do Atlético Paranaense (Moderados=74; 

Aficionados=54) são mais moderados, com 57,81% da amostra pertencendo ao 

primeiro cluster. 

4.7 PERFIS DOS CLUSTERS QUANTO ÀS REDES SOCIAIS 

Ao analisar o comportamento dos dois grupos de torcedores nas redes sociais, 

averigua-se que a maior parte dos torcedores independente de qual grupo ele 

pertence, acompanha as redes sociais dos seus clubes. 

O Facebook foi a rede social que mais recebeu respostas positivas sobre ser 

um meio que os torcedores utilizam para acompanhar os seus times, recebendo 513 

votos (98,3%). Esta rede social recebeu 219 votos do Cluster 1 (moderados), quantia 

que representa 96,90% dos votos totais desse grupo, e 294 votos do Cluster 2 

(aficionados), iguais a 99,34% dos votos desse grupo. Após a realização do teste qui-

quadrado, averigou-se a não existência de diferença significativas entre os escores 

obtidos (x²=3,121, p=0,077). 
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As respostas em relação ao YouTube foram mais divididas, dentre o grupo de 

torcedores Aficionados 222 (75%) afirmam utilizar a rede social de compartilhamento 

de vídeos para acompanhar seus clubes. Por outro lado, 74 (25%) não utilizam. Já o 

grupo de torcedores moderados utilizam menos o YouTube como plataforma para 

acompanhar seus times, atingindo 130 (57,5%) votos sim e 96 (42,5%) votos não. Ao 

todo, o YouTube recebeu 352 votos, número que representa 67,43% das respostas 

válidas. Segundo o teste qui-quadrado, não há associação significativa entre os 

grupos (x²=17,826, p<0,001) 

 O Instagram recebeu menos votos positivos em comparação ao Facebook e 

YouTube, apesar disso 62,45% da amostra afirmou utilizá-la como meio de 

acompanhar seu clube. O grupo de torcedores moderados detém 124 (54,86%) 

respostas “Sim” e os torcedores aficionados 222 (68,24%) respostas positivas. Os 

entrevistados que afirmaram não utilizar foram: 102 (45,13%) no Cluster 1 e 94 

(31,75%) no Cluster 2. O instagram obteve, segundo o teste qui-quadrado, diferenças 

significativas entre as respostas (x²=9,778, p=0,002). 

As duas redes sociais que alcançaram resultados negativos referentes às suas 

utilizações como plataforma em que os torcedores acompanham seus respectivos 

clubes foram Twitter e Snapchat. O Twitter obteve 337 respostas “Não” (64,55%), 

mostrando uma menor utilização por parte dos torcedores respondentes, sendo 

dessas, 163 (72,12%) provenientes do grupo de torcedores moderados e 174 

(58,78%) dos torcedores aficionados. Já os torcedores que apontaram o Twitter como 

uma rede social na qual eles acompanham os seus clubes foram 185, sendo 63 

(27,87%) votos moderados e 122 (41,21%) aficionados. O teste qui-quadrado 

realizado comprova a existência de diferença significativa entre os clusters (x²=9,968, 

p=0,002) 

Em relação ao Snapchat, os números são ainda mais enfáticos sobre a sua não 

utilização pelos torcedores, apenas 8 (3,50%) torcedores que pertencem ao grupo dos 

moderados afirmam utilizá-lo, enquanto 32 (10,80%) aficionados fazem uso da rede 

social em questão. Já os que não utilizam são maioria: 482 (92,33%) no total, sendo 

218 (96,46%) moderados e 264 (89,18%) aficionados. Comprova-se, por meio de 

teste qui-quadrado, a diferença significativa entre as respostas dos grupos de 

torcedores (x²=9,575, p=0,002). 

 

 



 
 

50

Gráfico 10 Utilização das redes sociais pelos clusters 

 
 Fonte: os autores, 2017. 

 

4.8 PERFIS DOS CLUSTERS QUANTO À BUSCA POR INFORMAÇÕES DE SEU 

CLUBE 

Quando questionados em relação aos meios nos quais mais buscavam 

informações sobre seu time, o mais respondido foi “canais oficiais do meu time (site, 

redes sociais, etc)” com 434 (83,14%) votos no total. Dentro do cluster moderado essa 

alternativa contou com 170 (75,22%) votos e no aficionado com 264 (89,18%) votos. 

A realização do teste qui-quadrado expôs a existência de diferença significativa entre 

os agrupamentos (x²=17,839, pp<0,001). 

O segundo melhor colocado foi “site de esporte” com 398 (76,24%) votos, 

obtendo 167 votos (73,89%) dos torcedores moderados e 231 (89,18%) dos 

torcedores aficionados. Nessa alternativa não se observa diferença significativa 

(x²=1,217, p=0,270). 

Já o terceiro com maiores números de votos foi “páginas e grupos em redes 

sociais” com 164 votos (72,56%) do primeiro cluster e 232 votos (78,37%) do segundo. 

Ao todo, a alternativa em questão atingiu 396 (75,86%) respondentes. O teste qui-

quadrado revela a associação significativa entre as respostas de ambos os grupos 

(x²=2,364, p=0,124). 
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Gráfico 11 Busca por informações dos clubes pelos clusters 

 
 Fonte: os autores, 2017. 

 

A alternativa que obteve o pior resultado foi “Jornais impressos”, com 457 

(12,45%) respondentes deixando a opção em branco quando perguntados sobre os 3 

canais mais utilizados para se informar sobre seus clubes. 200 (88,49%) respondentes 

considerados torcedores moderados não marcaram a alternativa em questão, 

enquanto que 257 (86,82%) torcedores aficionados deixaram a alternativa em branco. 

Não se observa diferença significativa ante essa alternativa (x²=0.328, p=0,567). 

 Outra opção que teve um desempenho baixo nessa questão foi “Sites de 

jornais”, com apenas 194 (37,16%) votos. 143 (63,27%) respondentes do Cluster 1 

não marcando essa alternativa. Os respondentes do Cluster 2 que não escolheram 

essa alternativa somam 185 (62.50%). Após a análise dos resultados obtidos através 

do teste qui-quadrado realizado, pode-se concluir que não há diferenças significativas 

entre os grupos (x²=0,033, p=0,856). 

“Programa esportivos em canal aberto” atingiu o mesmo desempenho no grupo 

de torcedores moderados, 113 pessoas a marcaram e 113 não. No grupo de 

torcedores aficionados ela obteve mais votos, 162 (54,72%) marcaram sim e 134 

(45,27%) não a marcaram como um dos 3 canais de informações mais utilizados. Em 

ambos os grupos de torcedores esta alternativa teve 247 (45,27%) votos. Não há 

diferenças significativas dentre as respostas desta alternativa (x²=1,150, p=0,284). 

Os “programas esportivos em canais pagos” obtiveram o segundo menor 

número de votos ao todo, apenas 41,76% da amostra escolheram a alternativa. Com 

141 (62,38%) torcedores moderados não marcando essa alternativa e 163 (55,06%) 
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torcedores aficionados escolhendo outras alternativas. Nesta alternativa, o teste qui-

quadrado revelou existirem diferenças significativas (x²=9,575, p=0,002). 

Já “Programa de rádio” deixou de ser selecionada por um total de 268 (51,34%), 

desses 129 (57,09%) do Cluster 1 e 157 (46,95%) torcedores do cluster 2. Contudo, 

essa alternativa foi escolhida por 97 (42,92%) respondentes do cluster formado por 

torcedores moderados e 139 (53,04%) torcedores aficionados. O teste demonstra a 

diferença significativas entre os grupos de torcedores (x²=5,254, p=0,022). 

4.9 PERFIS DOS GRUPOS QUANTO À RENDA 

Ao comparar os dois grupos obtidos no teste de cluster com suas respectivas 

rendas médias domiciliares, observou-se que apenas 2% de ambos os grupos 

afirmam ter uma renda de até R$937,00. A faixa entre R$937,01 e R$1405,50 

representa 10% dos moderados e 8% dos aficionados. A faixa que compreende o 

intervalo que vai de R$1405,51 à R$1874,00 corresponde a 7% do cluster moderado 

e 8% do cluster aficionado.  

Entre o intervalo de R$1874,01 e R$2342,50 estão inclusos 11% do grupo de 

torcedores moderados e 10% dos torcedores aficionados. Os torcedores que têm 

renda mensal entre R$2343,51 e R$3279,50 são iguais a 12% do Cluster 1 e 16% do 

Cluster 2. A faixa de renda que vai de R$3279,51 e R$4685,00 corresponde a 13% 

dos torcedores moderados e 14% dos torcedores aficionados. A renda mensal entre 

R$4685,01 e R$6559,00 obteve 12% dos respondentes dentro do primeiro cluster e 

10% do segundo cluster. 

Dos torcedores moderados, 9% afirmaram ter renda mensal que vai de 

R$6559,01 a R$8433,00, enquanto que 8% dos aficionados alegaram possuir esse 

tipo de renda.  Ainda, 12% dos respondentes moderados afirmam ter renda superior 

a R$8433,01, enquanto que os aficionados têm 10% que afirmam ter renda superior 

a esse valor.  

No grupo de torcedores moderados 13% não quiseram revelar a sua renda 

mensal e 16% no grupo de torcedores aficionados não quiseram informar a sua renda. 
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Gráfico 12 Distribuição renda domiciliar dos clusters 

 
 Fonte: os autores, 2017. 

 

Conforme apresentado no gráfico acima, o grupo de torcedores moderados 

possui distribuição relativamente mais homogênea em relação aos torcedores 

aficionados. Um ponto que merece destaque são os intervalos de renda onde os 

torcedores considerados moderados são maioria. Entre os intervalos de R$4.685,01 

até R$6.559,00, R$6.559,01 até R$8.433,00 e rendas acima de R$8.433,00 a parcela 

moderada da amostra possui certa predominância. 

Com exceção das faixas onde os torcedores moderados são maioria, os 

torcedores aficionados são preponderantes nos demais intervalos. Dentro da amostra 

representante do segundo cluster, observa-se pontos de proeminência entre as 

rendas que vão de R$2.342,00 até R$3,272,50 e R$3,272,51 até R$ 4,685,00. 

4.9.1 Perfil dos grupos quanto ao critério Brasil ABEP 

O critério de classificação econômica da ABEP (Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa) também foi utilizado para mensurar o poder aquisitivo de 

ambos os clusters encontrados. As classes sociais do Brasil são divididas em A, B1, 

B2, C1, C2 e D-E pelo critério Brasil – ABEP; sendo “A” com maior poder aquisitivo e 

“D-E” com menor. O gráfico a seguir mostra a distribuição do grupo de torcedores 

moderados e do grupo aficionado entre as classes do critério Brasil.  
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Gráfico 13 Distribuição ABEP dos clusters 

 
 Fonte: os autores, 2017. 

 

Pode-se notar uma certa concentração de ambos os grupos nas duas classes 

mais altas. O grupo moderado e o aficionado são formados 21,20% e 19,90% pela 

classe A. A participação da classe B1 nos grupos ficou em 23,90% nos moderados e 

22,30% nos aficionados. No B2 se concentrou a maior parte de ambos os grupos, com 

os moderados tendo 29,20% e aficionados 35,10%. 

Nas classes mais baixas (C1, C2 e D-E), obteve-se uma participação menor. 

Os moderados são compostos 13,70% pela C1, 10,20% pela C2 e 1,80% pela D-E. 

Enquanto isso, o grupo aficionado é composto 16,60% pela C1, 4,40% pela C2 e 

1,70% pela D-E. 

Ambos os grupos detêm maior concentração de respondentes na classe social 

B2. Observa-se também a tendência de amostra se concentrar entre as classes B2, 

B1 e A, com presença pouco maior de torcedores moderados nas duas últimas (B1 e 

A). 

Contudo, os torcedores aficionados apresentam comportamento relativamente 

mais heterogêneo de presença entre as classes. A classe social onde há maior 

discrepância entre os grupos foi a C2, onde os torcedores moderados constituem uma 

maior fatia amostra aqui estudada. 
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4.10 RELAÇÃO DE CONFIANÇA DOS GRUPOS 

Conquistar a confiança de um consumidor – neste caso, um torcedor-

consumidor, seria de grande valia para quaisquer clubes alcançarem vantagens 

comerciais. Para Anderson e Weitz (apud PRADO, 2004, pág.74), a confiança é a 

crença de uma parte de que suas necessidades serão atendidas no futuro por ações 

tomadas por outra parte. Por sua importância, buscou-se mensurar a diferença na 

relação de confiança entre os dois grupos encontrados na amostra utilizando o Teste 

T Independente. 

Quanto a confiança, o teste de Levene revelou que há homogeneidade de 

variância entre os grupos (Sig = 0,091). Os aficionados obtiveram um escore superior 

(média=4,15 e D.P.=0,80) comparado aos participantes moderados (média=3,11 e 

D.P.=0,91). A diferença de médias entre as condições foi de 1,0423, com efeito 

moderado (d=1,217682863). O intervalo de confiança de 95% para a diferença 

estimada das médias populacionais é -1,18977 a -0,89473. 

O Teste T Independente obteve resultado t(1,520)=-13,88, p<0,01. Portanto, 

conclui-se que há diferença significativa das médias de confiança entre os dois 

grupos. 

Gráfico 14 Diferença de média e desvio padrão dos grupos quanto a confiança 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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4.11 RELAÇÃO DE LEALDADE DOS GRUPOS 

Assim como a confiança, a lealdade também seria um importante fator para 

quaisquer empresas e, segundo Day (2001), a lealdade no marketing revela um 

sentimento de afinidade do consumidor com determinados produtos ou marcas de 

uma empresa, excedendo o simples ato de compra, sendo um fundamental indicador 

da satisfação dos clientes. Desta forma, buscou-se comparar a média das escalas de 

lealdade entre os dois grupos encontrados no presente trabalho através de um Teste 

T independente. 

Quanto a lealdade, o teste de Levene revelou que não há homogeneidade de 

variância entre os grupos (Sig < 0,01). Os aficionados obtiveram um escore superior 

(média=4,96 e D.P.=0,14) comparado aos participantes moderados (média=4,65 e 

D.P.=0,56). A diferença de médias entre as condições foi de 0,3027, com efeito 

pequeno (d= 0,857786531). O intervalo de confiança de 95% para a diferença 

estimada das médias populacionais é -0,37828 a -0,22710. 

O Teste T Independente obteve resultado t(1,247)=-7,887, p<0,01. Portanto, 

conclui-se que há diferença significativa das médias de lealdade entre os dois grupos. 

 
Gráfico 15 Diferença dos grupos quanto a lealdade 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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4.12 PERFIS DOS GRUPOS QUANTO AO MEIO UTILIZADO PARA 

ACOMPANHAR OS JOGOS DE SEUS TIMES 

Nos seguintes tópicos serão abordados os resultados obtidos quanto à maneira 

que os respondentes utilizam para acompanhar os jogos de seus respectivos clubes. 

4.12.1 Televisão fechada 

De todas as alternativas disponibilizadas para que os respondentes 

selecionassem as mais utilizadas pelos mesmos para acompanhar os jogos de seu 

time, a que atingiu o maior número de votos foi “canais de TV fechada” com 66,1% 

dos votos. Entre o grupo de torcedores Aficionados, 66,2% afirmaram fazer uso desse 

meio como uma forma de assistir aos jogos de seus clubes. Os respondentes 

Moderados que escolheram essa alternativa equivalem-se a 65,9% de seu respectivo 

cluster. Contudo, a diferença entre os dois grupos não é significativa de acordo com o 

teste qui-quadrado realizado (x²=0,005 e p=0,945). 

 
Gráfico 16 Participação dos grupos no consumo de televisão fechada 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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Gráfico 17 Gasto médio dos grupos com televisão fechada 

 
 Fonte: os autores, 2017. 

4.12.2 Rádio e televisão aberta 

Estando dentre os meios com sinal de transmissão gratuito dos jogos, a 

transmissão via rádio foi apontada como a segunda alternativa utilizada com maior 

frequência para acompanhar jogos de seus times pelos grupos, a alternativa foi 

assinalada por 62,4% dos torcedores Moderados e 64,2% dos torcedores Aficionados. 

Ao todo, “Rádio” apareceu em 63,4% dos questionários válidos. O teste qui-quadrado 

não revelou diferença significativa entre os grupos (x²=0,,179 e p=0,672). 

 

Gráfico 18 Utilização do rádio pelos grupos 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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“Canais de TV aberta” obteve votos de 59,3% da amostra pertencente ao grupo 

moderado e 49,3% no aficionado e essa diferença entre os clusters é significativa 

(x²=5,120, p=0,024). A diferença significativa entre os grupos pode ser interessante 

para os clubes no momento de traçar algumas campanhas. Além disso, de forma 

geral, “canais de TV aberta” foi selecionada em 53,6% de todos os questionários. 

 
Gráfico 19 Utilização da televisão aberta pelos grupos 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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dos moderados; existe diferença significativa (x²=28,658, p<0,001) entre os grupos. 
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Gráfico 20 Participação em programas de sócio-torcedor dos grupos 

 
 Fonte: os autores, 2017. 

 

Quando questionados sobre os gastos mensais com sócio-torcedor, os 

respondentes do grupo de torcedores aficionados afirmaram gastar R$123,14 

(D.P.=97,06) por mês, enquanto que os torcedores moderados gastam R$110,23 

(D.P.= 79,71) ao mês. A diferença entre os gastos de ambos os clusters não é 

significativa (Levene p=0,285 / t(1,305)=-1,172, p=0,242). 

Contudo, quanto a compra de ingressos avulsos, 41,2% da amostra válida 

afirmou ter esse hábito, sendo destes 48,3% dos aficionados e 31,9% dos moderados. 

O teste qui-quadrado apresentou uma diferença significativa entre os clusters 

(x²=14,320, p<0,001). 

Gráfico 21 Participação no consumo de ingressos dos grupos 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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Os torcedores Moderados afirmaram ter custo médio com ingressos de 

R$86,13 (D.P.=88,77), já os torcedores Aficionados gastam em média R$121,22 

(D.P.=110,98) ao mês com ingressos para acompanhar seus times. O Teste T 

independente realizado comprova a diferença significativa entre as despesas dos dois 

grupos de torcedores (Levene p=0,036 / t(1,246)=-2,868, p=0,004). 

 
Gráfico 22 Gasto médio com ingressos dos grupos 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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torcedores aficionados e moderados (Levene p=0,277 / t(1,272)=-232, p=0,816). 
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Gráfico 23 Gasto médio com programas de pay-per-view dos grupos 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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Gráfico 24 Participação no consumo de acessórios dos grupos 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
 

Os torcedores aficionados gastam em média com “Acessórios” R$98,01 

(D.P.=82), já os torcedores moderados têm despesa mensal relacionada a esse tipo 

de produto de R$86,59 (D.P.=67,36). Não há diferença significativa entre o gasto com 

acessórios em cada um dos clusters (Levene p=0,534 / t(1,310)=-1,250, p=0,212), de 

acordo com o Teste T Independente aplicado. 

 

Gráfico 25 Gasto médio com acessórios dos grupos 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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quadrado demonstrou que não há associação significativa entre os grupos (x²=19,372, 

p<0,001). 

Gráfico 26 Participação no consumo de adereços dos grupos 

 
 Fonte: os autores, 2017. 

 

Respondentes moderados declararam gastar R$76,32 (D.P.=59,83) em média 

com esses produtos, já os aficionados gastam mensalmente uma média de R$ 103,33 

(D.P.=80,47). O teste t revelou existirem diferenças significativas entre os grupos 

(Levene p=0,098 / t(1,266)=-3,489, p=0,001). 

 

Gráfico 27 Gasto médio com adereços dos grupos 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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média de 50%. Após a análise do teste qui-quadrado observou-se a existência de 

diferença significativa entre os grupos (x²=10,434, p=000,1). 

 
Gráfico 28 Participação no consumo da linha casual dos grupos 

 
 Fonte: os autores, 2017. 

 

Torcedores moderados gastam por mês com a linha casual de seus times uma 

média de R$154,89 (D.P.=103,05), enquanto que os torcedores aficionados gastam 

R$211,04 (D.P.=129,50). Existem diferenças significativas entre o grupo de 

torcedores aficionados e os moderados (Levene p=0,024 / t(1,237)=-3,903, p<0,001). 

 
Gráfico 29 Gasto médio dos grupos com a linha casual 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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4.13.4 Uniformes oficiais 

Os torcedores, na sua maioria, afirmaram comprar uniformes oficiais de seus 

clubes; ainda, 91,4% da amostra demonstrou que essa é a compra, relacionadas aos 

seus times, mais popular. Entre os torcedores aficionados, 94,3% assinalaram a 

alternativa em questão. Torcedores do grupo moderado que afirmaram fazer compra 

regulares de uniformes oficiais somam 87,6%. Existe diferença significativa entre os 

grupos (x²=7,186 e p=0,007). 

 

Gráfico 30 Participação dos grupos no consumo de uniformes oficiais 

 
 Fonte: os autores, 2017. 

 

Os torcedores aficionados gastam em uniformes oficiais de seus clubes em 

média R$219,76 (D.P.=102,17), enquanto que os torcedores moderados gastam uma 

média de R$185,20 (D.P.=100,52). De acordo com o Teste T Independente realizado, 

existem diferenças significativas entre os grupos de torcedores (Levene p=0,743 / 

t(1,466)=-3,620, p<0,001). 
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Gráfico 31 Gasto médio dos grupos com uniforme oficial 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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todo, os torcedores moderados tendem a acompanhar mais jogos pela TV aberta do 

que os torcedores aficionados.  

 
Gráfico 32 Utilização dos grupos de TV Aberta e TV Fechada 

 
 Fonte: os autores, 2017. 

 

O grupo de torcedores aficionados, como o próprio nome já diz, é mais 

envolvido com o seu clube de coração. Esse perfil de torcedores é mais ativo nas 

redes sociais, quando se tange o acompanhamento de notícias e novidades de seus 

times. Em comparação com os torcedores moderados, ele é mais ativo em todas as 

redes sociais analisadas. Contudo, o Twitter e o Snapchat apresentaram resultados 

abaixo das demais redes sociais, mesmo entre os torcedores aficionados.  

 

Gráfico 33 Utilização de redes sociais pelos grupos 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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Esse agrupamento de torcedores é mais heterogêneo em relação ao gênero 

dos respondentes que compõem o cluster. Aqui as mulheres estão mais 

representadas em uma quebra interessante de um suposto paradigma, o que pode 

gerar oportunidades de negócios atrativas para os gestores de futebol. 

Em relação ao acompanhar notícias sobres os clubes na televisão, os 

torcedores são significativamente mais presentes no grupo de respondentes que 

acompanham por TV paga. Ainda no âmbito das mídias, os torcedores aficionados 

representam a maior parcela dos ouvintes de programação relacionada aos clubes de 

futebol dentre os respondentes; ambas informações podem vir a ser proveitosa tanto 

para clubes quanto para os grupos de mídias. 

Os pontos que mais de destacam, em relação a renda dos torcedores 

respondentes, dos aficionados são os intervalos que vão de R$2342,51 até 

R$3279,50 e R$3279,51 até R$4685.00. O que representa uma faixa de renda 

interessante para serem exploradas pelos clubes, tendo em vista que esses 

torcedores - aficionados - são os que estão mais estão propensos a gastar e são os 

que mais gastam com futebol. 

Os programas de sócio-torcedor são uma alternativa de acesso aos jogos dos 

clubes muito mais representativa dos torcedores aficionados do que dos moderados, 

60,8% dos torcedores aficionados afirmaram fazer uso desse serviço para adentrar 

aos estádios de seus clubes, enquanto que apenas 37,2% dos moderados utilizam os 

serviços de sócio-torcedor disponíveis. 

 
Gráfico 34 Sócio-torcedor e ingressos nos grupos 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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Além disso, o grupo de torcedores aficionados consomem mais ingressos ques 

os moderados, o que representa uma diferença entre os R$121,22, gasto ao mês com 

ingressos pelos torcedores aficionados e os. R$86,13 gastos pelos moderados. 

Acessórios dos clubes, como bandeira, canecas e afins, também são mais 

consumidas por torcedores aficionados. E outros adereços de vestuário como bonés 

e gorros, também são significativamente mais consumidos por torcedores aficionados 

do que por torcedores moderados. Outrossim que os gastos dos torcedores 

aficionados coms esses adereços são de R$103,33 por mês, enquanto que os 

torcedores moderados gastam R$76,32. 

Os torcedores aficionados também são os maiores consumidores de produtos 

da “linha casual” oferecida pelos clubes, 50% dos respondentes que estão incluídos 

dentro dos grupos nomeados de aficionados consomem produtos dessa espécie. 

Número notoriamente maior que os torcedores moderados, 35,8%. 

 

Gráfico 35 Linha casual nos grupos 

 
 Fonte: os autores, 2017. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo principal desta pesquisa foi identificar os diferentes perfis de 

relacionamento dos torcedores do “Trio de Ferro Curitibano” e, a influência em 

assistirem aos jogos de seus respectivos clubes (estádio ou em assinaturas de pay-

per-view) e a lealdade. 

Para que o objetivo geral fosse alcançado foram desenvolvidos objetivos 

específicos buscando identificar alguns fatores dentro dos perfis de relacionamento. 

Nestes fatores foram contemplados: identificar os diferentes perfis de consumidores 

dos produtos e serviços dos clubes futebolísticos de acordo com as formas de 

relacionamento baseadas nas proposições de Fournier (1998), identificar hábitos de 

consumo dos diferentes perfis de consumidores dos clubes, identificar o perfil com 

maior influência nas vendas de produtos oficiais e, por fim, identificar o perfil com 

maior influência nas vendas de ingressos (avulsos ou em planos de sócio). 

A partir do modelo proposto por Fournier (1998), onde os relacionamentos são 

compreendidos a partir de seis formas de relacionamento, buscou-se a 

fundamentação teórica de cada um dos conceitos. Buscou-se assim uma melhor 

compreensão do assunto e sua aplicação no âmbito dos relacionamentos dos 

torcedores com os clubes de futebol. As seis formas de relacionamento 

fundamentadas foram o autoconceito, a interdependência, o amor, a autoconexão, a 

confiança e o comprometimento. 

Após a fundamentação foi elaborado um questionário, utilizando escalas 

previamente utilizados por outros autores, para cada uma das motivações. Além 

destas escalas, foram incluídas questões sobre o consumo dos torcedores, sobre a 

sua renda, perguntas gerais para um maior detalhamento da amostra, além de mais 

uma escala para o construto Lealdade, objetivando verificar sua influência. O 

questionário foi utilizado para a realização de uma pesquisa quantitativa, no período 

de 21 a 27 de outubro de 2017, sendo principalmente difundida em grupos de 

discussão sobre futebol na rede social Facebook. A amostra total foi de 581 

respondentes, com 522 respostas válidas. 

Num primeiro momento esperava-se encontrar vários perfis de relacionamento, 

porém ao realizar a análise de Cluster foram obtidos apenas dois grupos que se 

diferenciam pela intensidade com que se relacionavam com os clubes. Para o grupo 

de maior intensidade no relacionamento foi dado o nome de Aficionados e, para o de 
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menor intensidade, foi dado o nome de Moderados. Os resultados obtidos 

comprovaram que os respondentes Moderados podem ser considerados menos 

íntimos com os seus respectivos times, visto que apresentaram resultados com 

médias inferiores nas escalas de BRQ aos do segundo cluster, que são os 

Aficionados. 

O grupo dos Aficionados ficou dividido em 171 homens (57,77%) e 125 

mulheres (42,22%) enquanto o grupo dos Moderados se divide em 157 homens 

(69,46%) e 69 mulheres (30,53%). Deste modo a amostra total ficou composta por 

328 homens e 194 mulheres respondentes. A idade média foi de 27,66 anos. 

Podendo-se verificar nessa primeira análise que a maioria das mulheres se encontra 

no grupo dos Aficionados. 

A pesquisa também evidenciou que os dois grupos acompanham as redes 

sociais dos clubes e o Facebook é a rede mais acessada, representando 98,7% de 

todas as respostas. Apesar de ter sido encontrado apenas dois clusters na pesquisa, 

foi possível identificar seus hábitos de consumo, além de observarmos que o grupo 

dos Aficionados é o que mais tem influência nas vendas de produtos oficiais e também 

o de maior influência na venda de ingressos (avulsos ou plano de sócios). 

A partir destes resultados, nota-se que a comunicação e ações de Marketing 

dos Clubes podem ser concentradas nas redes sociais, principalmente o Facebook, 

que é o canal de maior busca por informações dos times, dando também certa atenção 

ao público feminino, uma vez que desenvolvem um relacionamento de maior 

intensidade com os clubes. Também se deve atentar para o grupo dos Aficionados 

que foi identificado como o grupo de maior influência para arrecadação do clube. 

O estudo realizado também apresentou algumas limitações em seu 

desenvolvimento. Um fato importante que deve ser levado em conta é a influência que 

a situação dos times nos campeonatos disputados tem sobre o relacionamento dos 

torcedores, e isso pode mudar drasticamente de um mês para outro, pois o 

campeonato se estende por todo o ano. Nesta atual temporada de 2017, durante o 

tempo que a pesquisa esteve disponível, o time do Coritiba, que disputa a série A do 

campeonato brasileiro, estava nas posições mais baixas da tabela, pelejando para 

não ser rebaixado para a série B do campeonato. Em contrapartida o time do Paraná 

Clube estava fazendo uma ótima campanha na série B do Campeonato Brasileiro, 

conquistando os seus melhores resultados dentro de campo nos últimos dez anos e 

disputando as primeiras posições, podendo subir de série no Campeonato. Pode-se 
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inferir que estas situações influenciam nas respostas, uma vez que têm impacto na 

empolgação do torcedor. 

Olhando para o segmento dos torcedores de futebol, também pode-se inferir 

que o fato de haver certo sentimento de “ser mais torcedor do time que outro torcedor”, 

influência nas respostas, uma vez que alguns fatos podem ser encobertos ou 

descomedidos para manter este sentimento. Ou até mesmo para não demonstrar que 

tenha um relacionamento diferente dos outros torcedores do seu time do coração.    

Apesar da amostra relativamente grande, esperava-se conseguir um número 

maior de respondentes, considerando o grande número de torcedores existentes na 

cidade. Foram encontradas algumas limitações na divulgação da pesquisa um número 

maior de torcedores fosse atingido. Outro ponto a ser levado em conta em relação a 

coleta é sobre o sorteio de uma camisa oficial entre os respondentes, fato esse que 

pode levar a ter respostas automáticas dos respondentes visando somente a 

participação no sorteio. Importante também reiterar que o questionário, considerado 

longo por alguns respondentes, pode ter contribuído para a limitação da amostra. Este 

fato foi observado pelo grande número de questionários que não foram concluídos, 

além de participantes que informaram este fato para os autores. 

Para futuras pesquisas, seria interessante buscar novas teorias de 

relacionamentos para serem testadas buscando encontrar mais perfis de torcedores. 

Também devido às limitações da coleta, que foi restrita ao ambiente online, pode-se 

buscar uma nova coleta, de forma mais pessoal, através da entrevista dos torcedores 

pessoalmente, assim utilizando uma amostragem menos específica. 

Ademais, observando o número de torcedores de outros times além dos aqui 

estudados que responderam a pesquisa, pode-se levantar a possibilidade de ampliar 

a pesquisa para outras regiões. 
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APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE 

TCC - Perfis de motivação no futebol 
 
 

Start of Block: Default Question Block 

 

Q53 Olá!  

Precisamos que colabore respondendo essa breve pesquisa. E olha, respondendo 

todas as perguntas e colocando seu e-mail ao fim do questionário você 

estará concorrendo a uma camisa oficial do seu time do coração!     Somos 

alunos do 8º período do curso de bacharelado em Marketing da Escola de Negócios 

da PUCPR e estamos realizando uma pesquisa para nosso Trabalho de Conclusão 

de Curso tendo como foco o “Trio de Ferro Curitibano” - Atlético-PR, Coritiba e 

Paraná Clube.   Todas as respostas serão tratadas de forma anônima. O 

questionário leva menos de dez minutos para ser respondido!     Desde já 

agradecemos por sua contribuição.          

 

 

Page Break  

Q1 Você torce para algum time de futebol ? 

o Sim  (1)  

o Não  (2)  

 

Skip To: End of Survey If Você torce para algum time de futebol ? = Não 

 

Page Break  
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Q2 Para qual time você torce? 

o Clube Atlético Paranaense  (1)  

o Coritiba Foot Ball Club  (2)  

o Paraná Clube  (3)  

o Outro. Qual?  (4) ________________________________________________ 

 

Page Break  

Q26 Marque as redes sociais do seu time que você acompanha. 

▢ Facebook  (1)  

▢ Youtube  (2)  

▢ Twitter  (3)  

▢ Instagram  (4)  

▢ Snapchat  (5)  

▢ Outra  (6)  

 

 

Q39 Timing 

First Click  (1) 
Last Click  (2) 
Page Submit  (3) 
Click Count  (4) 

 

 

Page Break  
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Q27 Marque os três meios de comunicação que você mais usa para saber das 

novidades do seu time.  

▢ Sites de esporte  (1)  

▢ Canais oficiais do meu time (site, redes sociais, etc)  (2)  

▢ Sites de jornais  (3)  

▢ Jornais impressos  (4)  

▢ Programas esportivos em canais abertos  (5)  

▢ Programas esportivos em canais pagos  (6)  

▢ Programas de rádio  (7)  

▢ Páginas ou grupos em redes sociais  (8)  

 

 

Q40 Timing 

First Click  (1) 
Last Click  (2) 
Page Submit  (3) 
Click Count  (4) 

 

 

Page Break  

Q22 A seguir você vai responder algumas questões sobre seu envolvimento com o 

time que torce. Você precisará avaliar algumas afirmações entre "discordo 

totalmente" e "concordo totalmente". 

 

Não tem certo e nem errado, apenas a sua opinião. Por favor, seja o mais sincero 

possível. 

 

 

Page Break  
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Q5 Veja se a frase descreve ou não descreve seu time. Depois marque no grau 

da sua concordância ou discordância. 



 
 

82

 

Discordo 

Totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo (3) 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 

Pelo que meu 

time me 

proporciona 

ele é 

importante 

para mim. (1)  

o  o  o  o  o  

Pelo que meu 

time me 

proporciona, 

sinto-me 

dependente 

dele. (2)  

o  o  o  o  o  

Tenho 

disposição em 

pagar mais 

por produtos 

ou serviços 

relacionados 

ao meu time. 

(3)  

o  o  o  o  o  

Ao comparar 

meu time com 

os demais, 

ainda tenho 

preferência 

pelo meu. (4)  

o  o  o  o  o  

Não tenho a 

intenção de 

trocar de time. 

(5)  

o  o  o  o  o  
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Meu time 

possui 

características 

que são 

únicas. (6)  

o  o  o  o  o  

 

 

 

 

Q41 Timing 

First Click  (1) 
Last Click  (2) 
Page Submit  (3) 
Click Count  (4) 

 

 

Page Break  
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Q12 Veja se a frase descreve ou não descreve seu time. Depois marque no 

grau da sua concordância ou discordância. 
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Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

(3) 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 

Assim como eu 

me relaciono 

com meu time, 

sinto que ele 

também se 

relaciona 

comigo. (1)  

o  o  o  o  o  

Me sinto 

próximo ao meu 

time. (2)  
o  o  o  o  o  

O meu time está 

presente nos 

meus momentos 

mais íntimos. (3)  

o  o  o  o  o  

Tenho um 

grande 

conhecimento 

sobre o meu 

time. (4)  

o  o  o  o  o  

Meu time me 

oferece fontes 

de apoio para o 

desenvolvimento 

de nosso 

relacionamento. 

(5)  

o  o  o  o  o  
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O meu time 

dedica tempo 

ouvindo as 

minhas 

necessidades de 

torcedor para se 

desenvolver 

mais 

adequadamente. 

(6)  

o  o  o  o  o  

Tenho acesso 

fácil às 

informações 

relativas ao meu 

time. (7)  

o  o  o  o  o  

O meu time me 

encoraja a fazer 

parte do 

processo de 

construção de 

seu futebol e 

produtos. (8)  

o  o  o  o  o  

Meu time 

sempre me 

mantém 

informado sobre 

suas novidades, 

seja do futebol 

ou de produtos. 

(9)  

o  o  o  o  o  
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Consigo me 

comunicar com 

os canais 

oficiais do meu 

time sempre que 

preciso. (10)  

o  o  o  o  o  

Eu faço 

sugestões 

construtivas ao 

meu time para 

que ele melhore 

seu futebol e 

produtos. (11)  

o  o  o  o  o  

O meu time 

sempre me dá a 

liberdade de 

expressar o que 

eu quero. (12)  

o  o  o  o  o  

 

 

 

 

Q42 Timing 

First Click  (1) 
Last Click  (2) 
Page Submit  (3) 
Click Count  (4) 

Page Break  
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Q45 Veja se a frase descreve ou não descreve seu time. Depois marque no 

grau da sua concordância ou discordância. 
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Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

(3) 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 

Meu time me 

faz sentir bem, 

mantendo 

minha 

autoestima 

elevada. (1)  

o  o  o  o  o  

Meu time é 

compatível com 

o meu estilo. 

(2)  

o  o  o  o  o  

Meu time me 

faz sentir eu 

mesmo. (3)  
o  o  o  o  o  

Me identifico 

com o tipo de 

pessoa que é o 

torcedor do 

meu time. (4)  

o  o  o  o  o  

Sinto-me 

conectado ao 

meu time no 

grupo a que 

pertenço. (5)  

o  o  o  o  o  
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Meu time me 

faz sentir 

integrado ao 

grupo de 

pessoas com 

quem divido 

afinidades. (6)  

o  o  o  o  o  

Meu time 

permite que eu 

tenha 

reconhecimento 

social. (7)  

o  o  o  o  o  

 

 

 

 

Q43 Timing 

First Click  (1) 
Last Click  (2) 
Page Submit  (3) 
Click Count  (4) 

 

 

Page Break  
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Q30 Veja se a frase descreve ou não descreve seu time. Depois marque no 

grau da sua concordância ou discordância. 
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Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

(3) 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 

Meu time me 

faz sentir bem. 

(1)  
o  o  o  o  o  

Meu time é 

totalmente 

incrível. (2)  
o  o  o  o  o  

Meu time me 

deixa muito 

feliz. (3)  
o  o  o  o  o  

Eu não tenho 

sentimentos 

particulares 

por meu time. 

(4)  

o  o  o  o  o  

Eu sou 

apaixonado 

pelo meu time. 

(5)  

o  o  o  o  o  

Estou muito 

ligado ao meu 

time. (6)  
o  o  o  o  o  

Eu estou 

disposto a 

gastar tempo e 

dinheiro com 

meu time. (7)  

o  o  o  o  o  
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Existe uma 

história entre 

mim e meu 

time. (8)  

o  o  o  o  o  

Se meu time 

desaparecesse 

eu ficaria 

ansioso, 

preocupado, 

apreensivo. (9)  

o  o  o  o  o  

Sinto-me 

comprometido 

a torcer por 

meu time por 

muito tempo. 

(10)  

o  o  o  o  o  

 

 

 

 

Q45 Timing 

First Click  (1) 
Last Click  (2) 
Page Submit  (3) 
Click Count  (4) 

 

 

Page Break  
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Q19 Veja se a frase descreve ou não descreve seu time. Depois marque no 

grau da sua concordância ou discordância. 
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Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

(3) 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 

O meu time 

significa muito 

pra mim. (1)  
o  o  o  o  o  

O meu time me 

trata como um 

torcedor 

especial, e não 

somente como 

mais um 

torcedor. (2)  

o  o  o  o  o  

Eu me sinto 

parte da família 

do meu time 

quando estou 

usando algum 

produto dele. (3)  

o  o  o  o  o  

Se eu decidisse 

não comprar 

mais produtos 

do meu time, 

me sentiria 

prejudicado 

pessoalmente e 

financeiramente. 

(4)  

o  o  o  o  o  
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Uma das 

principais 

razões para 

continuar com 

meu time é que 

outros times não 

oferecem os 

mesmo 

benefícios que 

ele. (5)  

o  o  o  o  o  

 

 

 

 

Q46 Timing 

First Click  (1) 
Last Click  (2) 
Page Submit  (3) 
Click Count  (4) 

 

 

Page Break  
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Q20 Veja se a frase descreve ou não descreve seu time. Depois marque no 

grau da sua concordância ou discordância. 

 

Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Não 

concordo 

nem 

discordo (3) 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 

Eu confio no 

meu time. 

(1)  
o  o  o  o  o  

Eu posso 

contar com 

meu time (2)  
o  o  o  o  o  

Considero 

meu time 

honesto (3)  
o  o  o  o  o  

Considero 

meu time 

seguro (4)  
o  o  o  o  o  

 

 

 

 

Q47 Timing 

First Click  (1) 
Last Click  (2) 
Page Submit  (3) 
Click Count  (4) 

 

 

Page Break  
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Q21 Veja se a frase descreve ou não descreve seu time. Depois marque no 

grau da sua concordância ou discordância. 

 

Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Não 

concordo 

nem 

discordo (3) 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 

Falarei bem 

do meu time 

para outras 

pessoas (1)  

o  o  o  o  o  

Continuarei 

torcendo para 

o meu time (2)  
o  o  o  o  o  

Recomendarei 

o meu time 

para 

familiares e 

amigos (3)  

o  o  o  o  o  

 

 

 

 

Q48 Timing 

First Click  (1) 
Last Click  (2) 
Page Submit  (3) 
Click Count  (4) 

 

 

Page Break  
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Q55 Marque os três meios que mais utiliza para acompanhar os jogos do seu 

time. 

▢ Pay Per View  (1)  

▢ Sócio Torcedor  (2)  

▢ Compra de ingressos  (3)  

▢ Canais de TV aberta  (4)  

▢ Rádio  (5)  

▢ Canais de TV fechada  (6)  

▢ Outro. Qual?  (7) ________________________________________________ 

 

 

Page Break  

Q52 Marque, em média, quanto você gasta por mês com estes meios para 

assistir jogos do seu time (se for mais que R$500,00 marque o valor máximo, 

se não gasta deixe em zero) 

Pay Per View (1) 
 

Sócio Torcedor (2) 
 

Compra de Ingressos (3) 
 

Canais de TV fechada (4) 
 

Outro (5) 
 

 

 

 

Page Break  
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Q11 Marque quais produtos do seu time você costuma comprar 

▢ Uniforme oficial (camisas, calção, meião, etc)  (1)  

▢ Linha casual (jaquetas, agasalhos, polos, etc)  (2)  

▢ Adereços (bonés, gorros, cachecóis, etc)  (3)  

▢ Acessórios (bandeiras, canecas, chaveiros, produtos licenciados, etc)  (4)  

▢ Outro. Qual?  (5) ________________________________________________ 

 

 

 

Q50 Marque, em média, quanto você costuma gastar com estes produtos (se for 

mais que R$500,00 marque o valor máximo, se não gasta deixe em zero) 

Uniforme Oficial (camisas, calção, meião, 

etc) (1)  

Linha Casual (jaquetas, agasalhos, polos, 

etc) (2)  

Adereços (bonés, gorros, cachecóis, etc) 

(3)  

Acessórios (bandeiras, canecas, 

chaveiros, produtos licenciados, etc) (4)  

Outro (5) 
 

 

 

 

Page Break  

Q28 Quase lá! A pesquisa já está terminando, mas agora precisamos saber um 

pouco mais sobre você. 

 

 

Page Break  
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Q29 Quantos anos você tem? 

Indique em anos (1) 
 

 

 

 

Q31 Seu gênero... 

o Homem  (1)  

o Mulher  (2)  

 

 

Page Break  

 

 

Q37 Em que cidade você mora? 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Q30 Em que bairro você mora? 

________________________________________________________________ 
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Q32 Qual é o seu grau de instrução? 

o Fundamental incompleto.  (1)  

o Fundamental completo.  (2)  

o Ensino médio incompleto.  (3)  

o Ensino médio completo.  (4)  

o Superior incompleto.  (5)  

o Superior completo.  (6)  

o Mestrado ou doutorado.  (7)  

 

 

Q33 Qual é a renda mensal de sua casa? 

o Até R$937,00  (1)  

o Entre R$937,01 e R$1.405,50  (2)  

o Entre R$1.405,51 e R$1.874,00  (3)  

o Entre R$1.874,01 e R$2.342,50  (4)  

o Entre R$2.342,51 e R$3.279,50  (5)  

o Entre R$3.279,51 e R$4.685,00  (6)  

o Entre R$4.685,01 e R$6.559,00  (7)  

o Entre R$6.559,01 e R$8.433,00  (8)  

o Mais de R$8.433,00  (9)  

o Não desejo informar  (10)  

 

 

Page Break  
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Q23 As perguntas a seguir são sobre a quantidade de cada item em seu domicílio. 

 

Todos os itens de eletroeletrônicos citados devem estar funcionando, incluindo os 

que estão guardados. 

 

Caso não estejam funcionando, considere apenas se tiver intenção de consertar ou 

repor nos próximos seis meses. 
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Q14 Marque quantas unidades dos itens abaixo você tem em seu domicílio. 

Caso não tenha, marque o zero. 



 
 

105

 0 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 ou + (5) 

Automóveis de 

passeio 

exclusivamente 

para uso particular. 

(1)  

o  o  o  o  o  

Empregados 

mensalistas (que 

trabalhem pelo 

menos cinco dias 

por semana). (2)  

o  o  o  o  o  

Máquinas de lavar 

roupa, excluindo 

tanquinho. (3)  
o  o  o  o  o  

Banheiros (4)  o  o  o  o  o  
DVD, incluindo 

qualquer 

dispositivo que leia 

DVD e 

desconsiderando 

DVD de automóvel. 

(5)  

o  o  o  o  o  

Geladeiras. (6)  o  o  o  o  o  
Freezers 

independentes ou 

parte da geladeira 

duplex. (7)  

o  o  o  o  o  
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Microcomputadores 

(computadores de 

mesa, laptops e 

notebooks; 

desconsidere 

tablets, palms ou 

smartphones). (8)  

o  o  o  o  o  

Lavadora de 

louças. (9)  o  o  o  o  o  
Palms ou 

smartphones. (10)  o  o  o  o  o  
Fornos de micro-

ondas. (11)  o  o  o  o  o  
Motocicletas 

(desconsidere as 

usadas 

exclusivamente 

para uso 

profissional). (12)  

o  o  o  o  o  

Máquinas 

secadoras de 

roupas 

(considerando lava 

e seca). (13)  

o  o  o  o  o  

 

 

 

Page Break  



 
 

107

Q15 A água utilizada em seu domicílio é proveniente de: 

o Rede geral de distribuição  (1)  

o Poço ou nascente  (2)  

o Outro meio  (3)  

 

 

 

Q16 Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é: 

o Asfaltada/Pavimentada  (1)  

o Terra/Cascalho  (2)  

 

 

Q17 Qual é o grau de instrução do chefe da família? Considere como chefe da 

família a pessoa que contribui com a maior parte da renda do domicílio. 

o Analfabeto / Fundamental I incompleto  (1)  

o Fundamental I completo / Fundamental II incompleto  (2)  

o Fundamental completo/Médio incompleto  (3)  

o Médio completo/Superior incompleto  (4)  

o Superior completo  (5)  

 

 

Page Break  

 

Q34 Finalmente! 

 

 

Você concluiu todo o questionário e agora pode concorrer a uma camisa oficial do 

seu time do coração. 
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Basta deixar seu e-mail que entraremos em contato caso ganhe. Caso não queira 

concorrer, basta escrever "não quero" no campo de e-mail. 

 

Você também pode conferir o ganhador do sorteio no seguinte link no dia 25 de 

novembro: https://goo.gl/MKgX5R 

 


