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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho de pesquisa, objetiva analisar o discurso do Amor no âmbito das 
marcas de automóveis. Com base em referências teóricas, criou-se um modelo estrutural da 
relação do Amor à Marca com outros construtos pertinentes ao comportamento do consumidor. 
Além disto, foi criado uma escala para mensurar os impactos no construto e identificar os 
antecedentes comportamentais do Amor à Marcas. Para atingir os resultados foi realizada uma 
web survey, com 194 consumidores de automóveis da cidade de Belo Horizonte. Com os 
resultados obtidos, foi possível validar a escala de Amor à Marcas sugerida, identificar possíveis 
antecedentes geradores de Amor a Marcas, além de confirmar o significativo impacto da 
propaganda e da influência pessoal na geração de fortes emoções as marcas comprovando que 
marcas amadas geram um sólido Boca a Boca Positivo.  

Palavras-chave: Amor a marcas, antecedentes, consumidores, propaganda, influencia pessoal, 
intenção de compra, boca a boca positivo. 

 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 
 

The present research work, aim to analyze the Love speech in the scope of the 
automobile’s brands. Based on theoretical references, a structural Brand Love model was created 
with other pertinent attribute of costumer’s behavior. Moreover, a scale was created to measure 
the impacts and identify the behavior antecedents of the Brand Love. In order to reach the results, 
an web survey was done with 194 cars’ customers at Belo Horizonte.  The gotten results made 
possible validate the Brand Love scale suggested,  identify the possible antecedents of the Brand 
Love, confirm the significant impacts of the advertisement and personal influence on the 
generation process of strong emotions with the Brands proving that Brand Love generate a strong 
word to mouth positive feedback.  

 
Keyword: Brand love, consumers, advertisement, antecedents, personal influence, purchase 
intention, positive feedback. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 
No mercado globalizado, a competitividade esta cada vez mais acirrada, pois a oferta de 

produtos e serviços apresenta grandes semelhanças no que se refere à utilidade, qualidade e 

eficiência, além da semelhança em seus formatos, dimensões, cores, benefícios, entre outros 

aspectos. Este é um cenário que descreve com exatidão o mercado automobilístico brasileiro 

atual. 

Há consumidores que valorizam as qualidades tangíveis de um produto para sua 

necessidade, ou seja, sua utilidade e eficiência. Logo, a escolha é racional. Entretanto, a partir do 

momento em que as empresas vêm trabalhando para uma maior diferenciação de marca e de 

produtos, ao desenvolverem novas ferramentas de concepção, produção e venda, que 

proporcionem ao consumidor mais do que ele espera e, ou, precisa, as escolhas tendem a deixar 

de ser somente racionais e passam a ser emocionais também. 

Para atrair a escolha do consumidor, as marcas agregam valor aos produtos que, 

consequentemente, são identificados pelo consumidor como status, estilo, cultura, tecnologia, 

modernidade, entre outros. Segundo Martins (1999), as motivações de compra estão relacionadas 

às necessidades, à marca e aos desejos individuais, mas a preferência por uma marca é despertada 

por imagens e sentimentos que estão no inconsciente coletivo das pessoas. 

Muitos fatores podem moldar o comportamento dos consumidores, incluindo motivações 

internas e influências externas, como pressões sociais e atividades de marketing. De alguma 

maneira, os indivíduos organizam todos estes fatores e tomam decisões que são lógicas e 

coerentes para eles. Com isso, os desejos e as necessidades dos indivíduos são despertados. As 

determinantes, que fazem com que estes desejos permaneçam armazenados na memória, e sua 

execução deixada para mais tarde, ou que motivem um comportamento de compra subseqüente, têm 

sido alvo de muitos estudos 

As necessidades têm um sentido de algo inerente, impossível de ser modificado. Podem-se 

citar as necessidades primárias, como alimentação e proteção epidérmica. Existem necessidades que 

nem sempre são percebidas tão claramente como os exemplos anteriores: determinadas carências 

emocionais não se manifestam tão claramente. As necessidades de carinho, de afeto ou de 

segurança podem ser consideradas, muitas vezes, de difícil identificação.  
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Neste projeto, iremos estudar essas necessidades secundárias, que são as mais complexas, 

pois são aprendidas ou adquiridas no decorrer da vida, derivadas das necessidades básicas ou 

primárias. Mais precisamente, iremos nos aprofundar nas necessidades sociais dos consumidores 

de automóveis: necessidade de se relacionar, de fazer parte de um grupo, necessidade 

fundamental de relacionar emocionalmente com uma marca. Será que os atributos trabalhados 

nas marcas deste setor criam vínculos mais profundos e estáveis? 

No passado, as primeiras montadoras de veículos de série ofereciam ao mercado um 

modelo único, com poucas variedades de atributos e com um longo ciclo de vida. Este foi o caso 

da Ford, com o seu Modelo T, e o da Volkswagen (VW), com o Fusca. 

Atualmente, as montadoras de veículos encontram um cenário bem diferente do mercado 

americano, do início do século passado, e do europeu, dos anos 40 e 50. O faturamento deste 

setor no mercado brasileiro, em 2008,  foi de R$ 150 bilhões; os investimentos nos últimos treze 

anos somaram US$ 38,5 bilhões (1994-2007).  

 O mercado consumidor ficou mais exigente e seletivo, a indústria automotiva passou por 

um período de grandes aquisições e fusões e as montadoras passaram a atuar em quase todos os 

principais segmentos de mercado. Para fazer face a essas questões, as montadoras têm buscado 

diversificar e segmentar os modelos de veículos e seus estilos de carrocerias, reduzir o ciclo de 

vida destes modelos e oferecer uma grande variedade de combinações de atributos, cada vez mais 

emocionais, aos clientes. 

Em relação a atributos emocionais, pode-se observar o seguinte: todos os dias, nos mais 

diferentes ambientes, são realizadas perguntas a respeito do amor. Tais questionamentos intrigam 

não somente os indivíduos que as formulam, mas também muitos psicólogos, e até mesmo 

aqueles profissionais cujo enfoque não é aparentemente a questão dos relacionamentos amorosos. 

Certamente, a concepção do que se entende por amor evoluiu e continua a evoluir 

constantemente, acompanhando o pensamento das pessoas em cuja época ele está inserido. A 

maioria das pessoas utiliza o termo ‘amor’ para descrever sentimentos por alguém por quem se 

sente mais fortemente atraídas ou a quem se veem mais apegadas. E, assim, listas intermináveis 

foram elaboradas com todos os tipos de constituintes que este conjunto de sentimentos, 

comportamentos e pensamentos poderia conter.  Contudo, há que se ter em mente que o amor, a 

priori, é uma crença emocional. E como toda e qualquer crença, “pode ser mantida, alterada, 
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dispensada, trocada, melhorada, piorada ou abolida. Nenhum de seus constituintes afetivos é fixo 

por natureza” (COSTA, 1999). 

As funções das marcas são muito mais do que fazer referências a um produto, a um 

serviço ou a uma localidade para se determinar a decisão de escolha. Hoje, a marca precisa 

carregar consigo emoções quase que inexplicáveis, implícitas, inerentes ao produto e ao serviço. 

Deve-se tentar entender a conexão com a marca e sua aplicação, e identificar como isso se dá. 

No mercado automobilístico atual, as empresas que buscam obter um diferencial 

competitivo necessitam de uma conexão da marca com o consumidor que altere todo o processo 

de relacionamento entre empresa e clientes, na conquista e fidelização dos mesmos. 

Nos últimos tempos, o tema emoção vem dominando todos os lugares: as listas de best-

sellers (uma pesquisa no Amazon.com comprova esta afirmação) e também o mundo dos 

negócios e de comportamento. como Branding Emocional, Marketing Emocional, Capital 

Emocional etc.. Em todos os lugares, as pessoas querem abraçar a emoção. Com isso, a emoção 

vem se tornando um assunto legítimo de pesquisa.   Ignorar as verdadeiras emoções dos 

consumidores pode apontar as estratégias das empresas para a direção errada. As emoções são 

uma oportunidade séria de entrar em contato com os consumidores.  Podem ser um recurso 

ilimitado, que estará sempre a disposição para ser aproveitado com novas idéias, inspirações e 

experiências. 

Desta forma, ao analisarmos as literaturas pertinentes, verifica-se que o Amor se trata de 

um tema de possível adaptação ao universo da administração das empresas, e com uma excelente 

possibilidade de obter sucesso na diferenciação das marcas.  

Observando-se a importância do setor automobilístico para a economia, a relevância do 

tema Amor à marca, bem como as lacunas existentes neste campo de estudo, foi elaborada a 

seguinte questão de pesquisa: Quais são os antecedentes do Amor à marca de automóveis e seu 

impacto nas intenções comportamentais dos consumidores? 

O presente estudo visa a identificar os antecedentes e intenções comportamentais do amor 

a uma marca de automóvel pelos seus consumidores, atributo emocional que pode significar um 

diferencial neste mercado tão competitivo. O trabalho iniciou-se com a delimitação do tema e 

identificação dos objetivos a serem alcançados. 

A próxima etapa foi a revisão de literatura, em que se buscou analisar os principais 

estudos acerca dos construtos amor, marca, emoção na marcas e, claro, o amor por uma marca. 
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Indispensáveis contribuições foram feitas pelos autores como Rubin (1970), Lee (1977, 1988) 

Hatfield (1978), Sternberg (1986, 1998), Shimp e Madden (1988), Hendrick e Hendrick (1992), 

Carrol e Ahuvia (1993, 2005), Fournier (1998) e Santana e Akel Sobrinho (2008). 

Baseado principalmente nos modelos desenvolvidos por Sternberg, Carrol e Ahuvia e por 

Santana e Akel Sobrinho, dentre outros autores, foi desenvolvido um modelo teórico, a partir do 

qual foram formuladas hipóteses a serem testadas através de uma pesquisa quantitativa, com 

corte transversal baseado em um levantamento do tipo survey. Depois de desenvolvido e 

validado, o questionário foi disponibilizado aos clientes para coleta de dados via Internet (web 

survey). O modelo hipotético proposto foi testado, possibilitando a observação de importantes 

implicações gerenciais, bem como gerando valiosas contribuições para a teoria. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

 

1.1.1 Objetivo geral  
 

Identificar quais são os principais antecedentes do Amor à marca de automóveis.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

• Propor um modelo hipotético de antecedentes do Amor à marca de automóveis; 

• Validar escala de mensuração do amor a uma marca; 

• Verificar empiricamente aos antecedentes do amor a marcas no modelo proposto; 

• Verificar o impacto do Amor à marca nas intenções comportamentais dos     

consumidores.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1 AMOR 
 

 

2.1.1 Introdução ao conceito do Amor 
 

 

Segundo Ferreira (2004), a palavra “amor” tem muitos significados, entre os quais se 

enumeram: 
Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem; sentimento de dedicação 
absoluta de um ser a outro, ou a outra coisa; inclinação ditada por laços de família; 
inclinação sexual forte por outra pessoa; afeição, amizade, simpatia; O objeto do amor: 
Amor a primeira vista: amor súbito, surgido no primeiro encontro; Amor carnal: o que 
está ligado ao desejo sexual; Amor livre: aquele que exclui a consagração religiosa e o 
casamento; Fazer amor: ter relações sexuais. 
 

As concepções sobre o amor são de extrema importância para a organização das várias 

culturas e sociedades porque implicitamente definem o que é apropriado e desejável nas relações 

entre os indivíduos (BEALL; STERNBERG, 1995). 

Segundo Myers e Shurts (2002), muito embora o amor tenha servido de fonte para 

inúmeros escritos de diferentes precedências (como a literatura e a filosofia), até meados dos anos 

70 houve uma ausência de cientificidade no seu estudo, considerando-se que ele seria demasiado 

misterioso e intangível para o estudo científico. A dificuldade em observá-lo de um modo 

rigoroso e sistemático serviu, durante décadas, como argumento principal para que ele fosse 

nomeado como não científico pelos pesquisadores (FELDMAN, 1985). A sua introdução, como 

objeto científico, nas ciências sociais e humanas foi, por isso, relativamente tardio.  

Segundo Medora et al. (2002), o estudo sistemático do amor foi iniciado em 1944, quando 

Llewellyn Gross publicou uma das primeiras escalas de avaliação do romantismo, começando, a 

partir dessa altura, a proliferação de uma série de questionários de avaliação do amor. Mais tarde, 

Rubin (1970) e Bercheid e Walster (1971) realizaram a primeira revisão sistemática sobre o amor 

passional.  
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Em conseqüência dessa introdução tardia do amor como objeto científico, nas ciências 

sociais e humanas, os psicólogos sociais, em particular, só recentemente se envolveram no 

desenvolvimento de teorias sobre o amor, convictos do papel central que ele desempenha nas 

relações de intimidade da grande maioria das pessoas, bem como a influência que ele tem nos 

processos dos relacionamentos (Feldman, 1985).  De uma forma cada vez mais recorrente, 

psicólogos sociais e sociólogos têm procurado analisar a dimensão social do amor, afastando-se 

de explicações do tipo individualista, que caracterizavam as primeiras investigações sobre o tema 

(TORRES, 2000). Segundo esse autor, nos últimos quarenta anos, pelo fato de se ter começado a 

rejeitar a idéia da separação entre sujeito e objeto do conhecimento e da dicotomia entre 

estruturas e práticas, uma nova visão do conceito de amor emergiu. Assim sendo, novas áreas no 

âmbito dos estudos sobre o amor parecem estar a afirmar-se, nomeadamente com o aparecimento 

de linhas de pesquisa que procuram avaliar qual a influência que variáveis como o gênero a 

classe social, a etnia ou a orientação sexual, dentre outras, têm na formação de diferentes 

tipologias de amor.  

As abordagens da psicologia social e da sociologia apresentam o amor, basicamente, 

como uma experiência do dia-a-dia (KIEGELMANN, 2001). Luhmann (1988) definiu o amor 

como um fenômeno histórico, enfatizando a idéia de que não há razão para o amor acontecer, a 

não ser incorporado num código social partilhado por indivíduos que entram em contato uns com 

os outros. Preocupado com as relações entre o sistema social e os veículos da comunicação, 

propõe que o amor seja analisado a partir das especificidades culturais e das ideologias. De 

acordo com Torres (2000), o desenvolvimento de uma nova semântica da intimidade, proposta 

por Luhmann, esteve associada também aos movimentos de diferenciação dos sistemas sociais. 

Segundo Luhmann (1986), a identificação desta nova semântica da intimidade acaba por 

nos conduzir aos paradoxos e às dificuldades dos nossos dias, desde o final do século XX. De um 

lado, e devido às transformações nas estruturas sociais, os indivíduos têm mais autonomia em 

relação às instituições, o que se traduz em maior margem de manobra individual. A crescente 

igualdade entre homens e mulheres é exemplo dessas transformações e dessa maior autonomia. 

Mas, por outro lado, a necessidade de intensificação das relações pessoais aumenta as 

expectativas em relação ao desejo de se ser compreendido pelo outro, e torna-se difícil, senão 

impossível, que o seu retrato idealizado se sustente no quotidiano. 
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Goode (1959) descreve que o amor é parte da ação social e, nessa ótica, também da 

estrutura social, ajudando a criar novas relações sociais. Nessa definição encontra-se clara a 

influência mútua entre o sentimento do amor e as estruturas sociais onde se manifesta. Segundo o 

autor, o amor é um elemento da ação e da estrutura social porque determina a intensidade de uma 

atração, aproximando ou afastando uma pessoa de um relacionamento.  

O amor está relacionado com a estrutura social e ultrapassa a dicotomia entre a 

possibilidade ou não de um amor romântico (TORRES, 2000). 

Para Beall e Sternberg (1995), o amor é uma construção social que pode ser traduzida 

como uma experiência emocional não universal, que é definida de forma diferenciada em função 

das culturas locais. Assim, os significados do amor dependem do período histórico, da 

temporalidade e das especificidades culturais subjacentes ao seu conceito. Ao enunciar o amor 

como um fenômeno socialmente construído e não como uma realidade objetiva, homogênea e 

irreversível, e ao atribuir-lhe funções diversas, abriu-se um caminho para o aprofundamento do 

estudo das relações íntimas, permitindo que novas e mais integradas abordagens fossem 

desenvolvidas a partir dele. 

Na realidade, têm sido muitos os autores que, a partir das formulações de Sternberg têm 

equacionado o caráter construído do amor. Segundo Hatfield (1988), todas as pessoas 

internalizam pressupostos, muitas vezes de forma semiconsciente, sobre o que é uma experiência 

de amor, e esses pressupostos têm um profundo impacto nas experiências de amor que 

vivenciamos de fato. Já Bierhoff (1991) defendeu que as idéias sobre o amor, presentes na nossa 

cultura, são subordinadas à forma como interpretamos as nossas experiências, e tanto as nossas 

experiências de amor, quanto as nossas interpretações sobre essas experiências parecem ser 

afetadas pelas nossas crenças culturais sobre o amor.  

Sendo assim, o amor não pode deixar de ser entendido sem considerar o cenário de seus 

significados históricos e culturais, sabendo nós que aquilo que é percebido como uma 

manifestação de intimidade ou de amor pode variar em função do espaço e do tempo onde tal 

fenômeno está situado. Nesse sentido, para além de ser um conceito com várias dimensões, o 

amor é também um produto da sociedade. 
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Sternberg (1995) conclui  que as histórias que construímos e que contamos sobre o amor 

fazem parte de uma matriz cultural e, nessa medida, são histórias únicas de um lugar e de uma 

época peculiar, acabando por ter uma função social reguladora. Não só controlam o curso das 

relações, como também ditam em que relações devemos investir. Legros (2004) complementa 

essa concepção do amor, acrescentando que ela encontra expressão em diferentes registros, um 

dos quais a intimidade, e que, enquanto emoção, aparece como uma codificação concreta nas 

palavras, nos gestos e nas ações.  

 

 

2.1.2 Origem do Amor 
 

 

Segundo Hunt (1963), muitos especialistas acreditam que o amor nasceu juntamente com 

a descoberta do fogo.  Não existem, entretanto, registros que mostram como eram os 

relacionamentos amorosos. Há uma crença generalizada de que, quanto mais primitivo o povo, 

mais instintivo deveria ser o amor. O autor afirma também que foram os gregos que criaram a 

palavra amor; eles foram os primeiros a criar uma forma de explicar este sentimento, separaram o 

amor entre a carne e o espírito. Na Grécia Clássica, o amor era considerado uma finalidade da 

vida, uma simples distração. As expressões amorosas, naquela época, não eram proferidas por 

homens e mulheres reciprocamente, mas por homens casados que desejavam suas cortesãs ou por 

homossexuais que cortejavam pessoas do próprio sexo. 

Para Fisher (2006), a escolha amorosa, para os antepassados, era isenta de laços sociais; 

os nômades escolhiam seus parceiros por afinidade, isto é, simplesmente pelo prazer da 

companhia. Com o sedentarismo, a estrutura familiar se consolidou; a agricultura foi introduzida, 

e a geração de descendentes passou a ser fundamental para o cultivo da terra. Os “casamentos”, 

assim, tornaram-se negócios lucrativos. 

Através de retrospectiva histórica, acredita-se que o amor teria sido mencionado pela 

primeira vez, no século V a.C., pelo filósofo Empédocles. Na visão deste, o amor teria um caráter 

sublime, “cósmico”, tratando-se de uma amizade oposta do ódio. Porém, os mitos da criação 

continham diversas descrições de atos amorosos, histórias de amor e paixão, e nelas já havia a 
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idéia de que tanto os seres humanos quanto os seres divinos necessitavam de companhia 

(BROMBERG e MOTTA apud GÓIS, ARAÚJO e RODRIGUES, 2002) . 

O amor moderno teve início com o amor grego, mas as formas e os ideais ocidentais são 

bem diferentes dos orientais. Existem três palavras gregas relativas ao amor: Eros (carnal), philia 

(amizade) e ágape (próximo ou espiritual) (HUNT, 1963). 

Segundo Bulfinch (2000), Eros, mais conhecido como Cupido, era o deus travesso que 

pairava pelo universo, flechando o coração de deuses e de humanos. Em uma de suas aventuras, 

acabou flechando a si mesmo e apaixonou-se por uma mortal chamada Psiquê. Para ficarem 

juntos, Eros e Psiquê se submeteram a muitas provações, mas venceram todas as dificuldades e 

foram morar no Olimpo, por toda a eternidade. 

No século 8 a.C., Hesíodo, poeta grego, narrou, em seus versos, a origem do universo. 

Segundo o poeta, primeiramente, surgiu o Caos, o grande vazio essencial; depois, surgiram os 

deuses primordiais e, entre eles, Eros, o deus do amor, responsável pela união e multiplicação de 

deuses e seres humanos. 

O amor amizade, ou Philia, é aquele que anseia pela companhia do ser amado, pelo prazer 

de estar juntos e pelo bem do outro. Segundo Borges (2004), Aristóteles explorou este tipo de 

amor, colocado como a união entre os bons e virtuosos. A autora afirma que o amor romântico 

correspondido se transforma em amor de amizade.  

O amor ágape segundo Rougemont (2003), é a obediência a Deus, que ordena amar o 

próximo. O indivíduo deve abandonar o egoísmo, o desejo, o próprio eu e ajudar o próximo. Por 

volta do século 2 a.C., quando a Grécia foi conquistada por Roma e sua cultura passou a ser 

assimilada pelos romanos, que discutiam livremente sobre o amor e o sexo. O Império Romano 

reinou sobre a Grécia até por volta de 476 d. C. No século V, com a queda do Império Romano e 

a chegada dos bárbaros, a harmonia no mundo greco-latino desapareceu, e as pessoas passaram a 

se apegar à religião. A partir daquele momento, o amor passou a ser confundido com o 

sentimento religioso, e o casamento tornou-se cristão. 

Já na Idade Média surge o amor romântico, divulgado pelos cavaleiros como irrealizável, 

impossível, composto de muitas ações galantes e muito sofrimento. A dama, que na grande 

maioria das vezes já é casada, é tida como inalcançável e divina, um verdadeiro objeto de 

devoção. A mulher, então, apesar de não perder sua posição de encarnação do mal, ganha outra: a 

de beatificação em terra. Ainda, no período da Idade Média, no final do século XI, apareceram 



20 

 

alguns sinais de mudanças em relação ao conceito de amor; os trovadores escreviam e cantavam 

em versos o amor cortês, puro e desinteressado. 

Segundo Rougemont (2003), o amor cortês cantado pelos trovadores era a exaltação do 

amor infeliz. Existia somente um tema em toda a lírica, o amor insatisfeito e, nessa, apenas dois 

personagens: o poeta e a bela dama. Em suas palavras, o trovador “exalta o amor à margem do 

casamento, pois o casamento significa apenas a união dos corpos, enquanto o ‘Amor’ é a 

projeção da alma para a união luminosa, para além de todo o amor possível nesta vida” 

(ROUGEMONT, 2003). O poeta trovador conquistava sua amada pela música e pelas juras de 

fidelidade; por meio da cortesia, o amante ideal tornava-se servo de sua dama em busca do amor 

impossível. 

No século XVI, em 1525, nasce Camões, grande poeta português, que cantava o amor na 

sua lírica, usando a concepção platônica da relação amorosa irrealizável. A concepção platônica 

foi criada por Platão, nascido em 428 a.C., na filosofia, quando escreveu, em 385 a. C., o livro 

intitulado Banquete. Nessa obra, Platão usa a arte literária e faz um grupo de pessoas ilustres 

discutirem a noção do amor. A concepção do amor platônico seria a de um amor inatingível, 

idealizado e nunca alcançado.  

Segundo Flandrin (1981), apud Del Priore  (2005, p. 74), o amor era bem mais complexo 

do que hoje: existia o amor platônico, o amor carnal, o amor casto e o amor paixão. Não havia a 

distinção entre o amor verdadeiro e o desejo, mas a Igreja condenava o amor profano e o excesso 

de amor entre esposos. Os trovadores cantavam o amor impossível. A Igreja afirmava que o amor 

carnal era somente para procriação, pois o desejo vinha do demônio. No Renascimento, século 

XVI, ocorreu uma mudança significativa na vida social, e a mulher começou a ser valorizada. Na 

Idade Moderna, aconteceram algumas mudanças na sociedade, quando o Estado começa a 

interferir mais na vida dos cidadãos; aconteceram as Reformas Protestantes e Católicas; houve a 

divulgação da leitura, principalmente a leitura bíblica, mas também dos livros voltados a novas 

concepções do amor. 

A partir do século XIX, a idéia do amor se modificou, passando a existir um único amor: 

o amor paixão. Passaram a existir duas maneiras de encará-lo: como real ou literário. Na 

literatura, era possível a escolha do cônjuge; na vida real, o pai era quem escolhia. As pessoas 

que não podiam escolher seus cônjuges e viver um amor impossível começaram a buscar várias 
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formas de encontros além das missas dominicais, como reuniões familiares, saraus, rezas e 

danças. 

Houve uma grande mudança no final do século XIX e início do século XX. Lentamente, 

os indivíduos começaram a se libertar do poder da Igreja e do Estado e passaram a ver o amor 

como estrutura de uma relação. 

Para Sevcenko (1998), apud Del Priore (2005, p. 231), a transição da economia 

internacional afetou o poder, as noções de tempo e de espaço e a organização dos sentimentos 

humanos. Determinado pelo capitalismo, ocorreu um avanço científico e tecnológico que se 

refletiu na transformação do cotidiano e nas formas de relacionamento da sociedade moderna. 

Houve um crescimento com a urbanização: a chegada dos imigrantes; o controle da natalidade; o 

casamento civil; os medicamentos contra as doenças e contra os micróbios. Aflorou o casamento 

romântico, nas zonas rurais e urbanas, e essa forma dominava a época. Logo após, o amor 

começa a aparecer nas telas de cinema e, juntamente, os filmes musicais, centrado no amor 

cortês. O amor, o casamento e a sexualidade passaram a ser tratados na imprensa, na música, no 

cinema ou na televisão como temas conflituosos para a sociedade, porque abordavam o amor 

romântico. 

 

 

2.1.3 A Psicologia do Amor 
 

 

Diante de toda a história e promoção, apesar de ser um campo historicamente pertencente 

às especulações de artistas e filósofos, o amor ainda não passa de um ilustre sentimento 

desconhecido.  

O amor é considerado geralmente como o mais profundo e o mais significativo dos 

sentimentos. Ele ocupou uma posição proeminente na arte e na literatura de todas as épocas, e é 

presumivelmente experiente, pelo menos ocasionalmente, pela maioria vasta dos povos. Na 

cultura ocidental, além disso, a associação entre o amor e a união dá-lhe uma situação 

excepcional como uma ligação entre o indivíduo e a estrutura de sociedade. 

O amor é um sistema complexo e dinâmico que envolve cognições, emoções e 

comportamentos (SHAVER; HAZAN; BRADSHAW, 1988). 
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Quando amamos, transformamos o objeto amado por meio de um ideal daquilo que 

desejamos. Isso torna o ser absoluto do objeto amado mais inalcançável, porque o transformamos 

quando o amamos. Assim, se algo tiver de ser possuído no amor, é o ser já transformado do 

objeto amado. 

Há muitas discussões, por exemplo, sobre o modo pelo qual o amor ‘nasce’ entre as 

pessoas e se há uma maneira de prevê-lo, que remontam à Antiguidade Clássica (INGENIEROS, 

1910, 1968). 

Para os autores, Biddulph (2003), Lowndes (2002) e Vasconcellos (1997), para uma 

pessoa enamorar-se de outra, deve-se levar em consideração que ela deve estar predisposta e 

disponível para tal. E isto não se reduz a simplesmente estar atraído por um parceiro. Isto quer 

dizer que a pessoa deve ter uma disponibilidade não só física, mas uma disponibilidade psíquica 

para ir e vir ao encontro do outro, ou seja, apenas a decisão racional de querer encontrar alguém 

não é suficiente para possibilitar o encontro (SHINYASHIKI; DUMÊT, 2002). Estes autores 

referem que, na realidade, quem não encontra alguém é porque, internamente, não está 

predisposto a amar. Não está disponível para envolver-se e, erroneamente, pensa que está 

querendo compartilhar o amor. 

Segundo a Psicologia, o aparelho psíquico será formado a partir de uma diferenciação 

entre o eu e o mundo e por meio dos registros de prazer e desprazer provenientes das experiências 

vividas. O princípio de prazer ainda não está constituído e vai-se organizando a partir do 

momento em que começam a se estabelecer as ligações parciais e as equivalências de prazer entre 

as marcas de memória. 

As marcas de prazer que impulsionam o desejo de uma pessoa são organizadas de forma 

singular. Por isso,  um mesmo objeto ou acontecimento não vai satisfazer, da mesma forma, duas 

pessoas, por mais que elas tenham muita afinidade. As sensações de bem-estar e de mal-estar são 

muito pessoais, mas são afetadas pelas crenças familiares e culturais que as perpassam. Segundo 

a Psicanálise, a instância psíquica ideal do eu é organizada quando a criança começa a interiorizar 

as exigências sociais. Nesse momento, a auto-imagem da criança é formada a partir do olhar e 

opinião que seus pais têm dela, e pela projeção dos ideais parentais e culturais que se referem aos 

valores idealizados numa cultura, em determinado momento sócio-histórico, que irão formar os 

seus ideais. A primeira e as sucessivas imagens que uma pessoa tem de si mesma são afetadas, 

então, pelo olhar dos outros que lhe são significativos e por seus valores culturais, uma vez que 



23 

 

ela busca adequação e aprovação social. A sua autovalorização é muito dependente do olhar de 

valorização do outro, da sociedade, pelo menos no início da vida, caso ela consiga adiante uma 

percepção mais consciente dessa influência modeladora de seus ideais e consiga alcançar 

escolhas mais autênticas e criativas em sua vida. 

 Segundo o modelo freudiano de funcionamento do aparelho psíquico, que é regulado pelo 

princípio de prazer, o grande drama de cada um implica buscar seu prazer e felicidade, numa 

cultura e civilização que lhe impõem severas restrições, com suas exigências, e lhe formatam 

ideais.  

Tudo aquilo que é investido pelo sujeito com idealização é expressão de seu desejo e 

promotor de ilusões. As ilusões derivam de desejos humanos e não necessariamente são falsas ou 

estão em contradição com a realidade. Elas podem ocorrer. Elas mantêm vivo o desejo de uma 

pessoa, e o desejo coloca o seu psiquismo em movimento (FREUD, 1927). 

Em seu artigo “O mal estar na civilização”, Freud (1930) relata que a vida apresenta 

impedimentos à realização dos desejos humanos, gerando frustrações, sofrimento, decepção e 

tarefas impossíveis ao sujeito. Ou a pessoa consegue extrair luz de sua dor, ou busca satisfações 

substitutas para diminuí-la. Os próprios ideais culturais podem motivar a pessoa, como também 

serem motivos para grandes sofrimentos, caso se tornem o objetivo de sua vida. 

Em relação às satisfações substitutivas, o sujeito pode procurar abrandar sua falta e 

desamparo através do amor e de recursos da cultura, tais como a arte (que confere muitas 

ilusões), o trabalho, a religião, a produção científica e a magia 

Para a psicanálise, o amor é outra maneira de o sujeito buscar lidar com a falta e com o 

sofrimento vivido na civilização, que inibe suas satisfações. O amor é uma força motivacional 

que liga o eu de uma pessoa a objetos do mundo, dando a ilusão de que ela não está desamparada 

e, ao mesmo tempo, é também atravessado pelos ideais culturais de amar. O sujeito elege objetos 

de amor e modos de viver esse amor (construções culturais amorosas), buscando encontrar o 

objeto perdido e a satisfação conferida por ele. No amor, a pessoa busca a sensação de amparo e 

de satisfação (TARDIN, 2004). 

Então, nesta linha, a psicologia vem alcançando notáveis progressos desde o seu 

surgimento. E no intuito de se compreender melhor os diversos fenômenos e acontecimentos 

relacionados ao Amor, engendraram-se ramificações, dentre as quais uma dessas, que 
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recentemente tem ganhado repercussão científica, que é a chamada Psicologia do Amor, em que, 

cada vez mais, o amor vem sendo estudado.  
Um dos primeiros estudos realizados, que teve como objetivo criar uma escala para 

mensurar o amor, foi efetivado por Rubin (1970), o qual realizou uma pesquisa sobre a suposição 

de que o amor pode ser independente, conceituado e medido. O autor faz uma diferenciação dos 

sentimentos de amar e gostar. O amar se refere à atração física, predisposição para ajudar, desejar 

compartilhar emoções e experiências e ao sentimento de exclusividade e absorção. O gostar está 

relacionado com as relações interpessoais e inclui sentimentos como respeito, a confiança e a 

percepção de que a pessoa amada tem objetivos semelhantes aos seus próprios. Através deste 

estudo, o autor desenvolveu duas escalas: uma, do amar; e, outra, do gostar. 

Maslow (1974) baseia sua teoria no aspecto precisar, enfatizando o amor como uma 

necessidade de algo a ser preenchido. Faz, entretanto, uma distinção entre dois tipos possíveis de 

amor: o primeiro, baseado nas necessidades de deficiência - “necessidades D”, que seriam as 

biológicas, de segurança, de amor e de ter, que são relativas à auto-estima; o segundo, baseado 

nas necessidades relativas ao ser - “necessidades S”, quais sejam, as intelectuais, estéticas, de 

auto-realização. O “amor D” é autocentrado, egoísta, fragmentado. O “amor S” é altruísta, não 

possessivo, mais admirador, proporciona maior prazer e resulta na aceitação do próprio eu. 

Dentre os modelos que se propõem a explicar o amor, encontra-se a teoria de Hatfield 

(1988), que apresenta dois tipos de amor: o apaixonado e companheiro. O amor apaixonado é um 

estado de intenso desejo de união com outra pessoa, cuja reciprocidade confere êxtase e 

realização, ao passo que uma separação é sentida como vazio, provocando ansiedade ou 

desespero. Trata-se de um profundo despertar fisiológico. Relaciona-se a uma variedade de 

emoções fortes, tanto negativas quanto positivas, que podem se apresentar de forma intercalada. 

O amor companheiro, por sua vez, caracteriza-se por um processo de aproximação entre os 

indivíduos, explorando suas semelhanças e diferenças na maneira de pensar, sentir e agir. Assim, 

os parceiros apresentam desejo de se revelar um ao outro, compartilhando segredos, valores, 

fraquezas, esperanças. Também se verifica uma preocupação profunda e cuidados com o outro, 

bem como o conforto com relação à proximidade física.  

Masuda (2003) considera que, no âmbito da pesquisa psicológica social no amor, houve 

quatro teorias principais do amor (Zick Rubin (1970), Hatfield (1978), Lee (1977, 1988) e 



25 

 

Sternberg (1986, 1998), construídas com a finalidade de definir a emoção nomeada amor e 

classificar vários aspectos do amor em diversas categorias. teorias dos pesquisadores.  

Masuda (2003), com base nessas quatro escalas de amor desenvolvidas, realizou sua 

pesquisa, em que concluiu que essas teorias, basicamente, supõem dois tipos de amor: um amor 

erótico (E-LOVE), que é o amor associado ao desejo sexual para com o parceiro; e o amor 

companheiro (C-LOVE), que representa a amizade como um amor platônico para com o parceiro. 

Apesar dessas várias escalas de amor, todos (STERNBERG, 1987; HENDRICK e HENDRICK, 

1992; HATFIELD e RAPSON, 1993) concordam que é essencial, para a pesquisa científica 

social do amor, pressupor esses dois tipos de amor. Engel et al. (2000) afirmam que as duas 

teorias de amor mais completas foram formuladas somente por Lee (1977, 1988) e Sternberg 

(1986, 1998). 

Lee (1988) desenvolveu a teoria denominada “As Cores do Amor”, em que tenta explicar 

o amor através de analogia com as cores. Partiu do pressuposto de que, assim como nas cores, no 

amor também encontramos diversas variações, ou Love-styles, deslocando o foco da questão do 

quanto duas pessoas se amam para quais cores do amor produzem uma boa combinação. Assim, o 

autor define três estilos primários de amor: (a) Eros, baseado no amor erótico, que geralmente 

inicia com uma grande atração física, em que os sujeitos se guiam por um tipo de pessoa ideal, 

abrindo-se mutuamente para o conhecimento; (b) Storge, ou amor companheiro, em que a afeição 

e o compromisso se desenvolvem gradativamente, não possuindo o sujeito um tipo ideal, mas 

procurando conhecer outras pessoas que apreciem as mesmas atividades de seu interesse e com as 

quais pode se unir; (c) Ludus, em que o sujeito não possui qualquer tipo ideal, estando voltado 

para o prazer, o jogo sem compromisso. Os amantes lúdicos são pluralistas, mas costumam ser 

honestos quanto a isso.  

Da combinação dos estilos acima decorrem novos tipos de amor, ou cores secundárias do 

amor. Mania (eros + ludus), que se caracteriza pela preocupação obsessiva com o ser amado, de 

forma ciumenta e possessiva;  Pragma (ludus + storge), baseado em interesses comuns, em que 

se valoriza a compatibilidade; e Ágape (eros + storge), amor altruísta, respeitoso, dedicado, 

desinteressado. Além desses, encontramos ainda tipos terciários de amor, como eros estórgico, 

eros lúdico e ludus estórgico, provenientes da combinação de tipos primários e secundários.  

Stenberg (1986, 1998) apresentou a Teoria Triangular do Amor, que consiste, atualmente, 

em um dos mais completos estudos sobre o amor. Esta teoria aborda a natureza do amor e os 
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diversos tipos de relacionamentos. O modelo de Sternberg foi construído através da 

decomposição do amor em três elementos posicionados nos vértices de um triângulo, sendo eles: 

a intimidade, a paixão e a decisão/ compromisso.  

A intimidade é caracterizada pelo sentimento de proximidade e conexão no 

relacionamento; refere-se aos sentimentos vivenciados dentro de uma relação, que promovem o 

vínculo entre os membros do casal, distinguindo a presença de dez elementos: o desejo de 

promover o bem-estar da pessoa amada; o sentimento de felicidade junto a ela; o respeito por ela; 

a capacidade de contar com a pessoa amada em momentos de necessidade; o entendimento mútuo 

que se estabelece entre os parceiros; entregar-se e dividir as posses com o parceiro; receber apoio 

emocional da pessoa amada, prover-lhe apoio, comunicar-se intimamente com ela e valorizá-la. 

A paixão consiste, em grande parte, na expressão de desejos e necessidades, tais como 

necessidades de auto-estima, entrega, submissão e satisfação. O componente 

decisão/compromisso tem dois aspectos: um a curto e outro a longo prazo. O aspecto de curto 

prazo é a decisão de amar outra pessoa, ao passo que o de longo prazo é o compromisso em 

manter esse amor. Tais aspectos não ocorrem, necessariamente, de modo simultâneo. A decisão 

de amar não implica em estabelecer um compromisso por esse amor, mas o inverso também é 

possível. No entanto, ainda que a decisão/compromisso possa carecer da carga de intimidade e 

paixão, é o componente que, em última instância, mantém a relação. 

A composição dos vértices do triangulo (FIG. 1) pode originar sete formas de amar, em 

que a ausência dos três representa a ausência de amor. A componente Intimidade, isolada, 

ocasiona o gostar, sendo um sentimento próximo à amizade. A Paixão apresenta um alto grau de 

excitação que, segundo Sternberg (1986), tende a ser momentânea, caso não seja alimentada 

pelos demais vértices. Já o componente Decisão/Compromisso é o que faz com que o casal fique 

unido pela aceitação de forças externas, como medo da reação do parceiro em caso de um 

rompimento, ou até a concordância com relacionamentos arranjados, sendo chamados de amor 

vazio (STERNBERG, 1996, 1998). 
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FIGURA 1: O Triângulo do Amor, de Sternberg.  
Fonte: STERNBERG, 1986. 

 

 

Os tipos de amor compostos pela junção de pelo menos dois vértices representam formas 

mais intensas de amar. A intimidade e a paixão, juntas, produzem o amor romântico. A 

combinação entre as dimensões da Intimidade e Decisão/Compromisso forma o companheirismo, 

que é comum entre os relacionamentos que se mantêm unidos e felizes, mesmo após a 

diminuição da atração física. E quando juntam-se as dimensões Paixão e Decisão/Compromisso 

podem se chamar de amor fatual ou, como relatado em muitos romances, de amor à primeira 

vista, ou seja, é gerado um sentimento de amor sem que se tenha tido tempo de estabelecer 

qualquer vínculo de intimidade. E, segundo Sternberg (1986, 1988), a composição dos três 

vértices gera o amor pleno. 

Paixão 
(entusiasmo passageiro) 

Decisão/Compromisso
(Amor Vazio) 

Intimidade
(Gostar) 

Amor Fatual

Amor Romântico Companheirismo 
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Sternberg (1996, 1988) conclui que as histórias que construímos e que contamos sobre o 

amor fazem parte de uma matriz cultural, e, nessa medida, são histórias únicas de um lugar e de 

uma época peculiar, acabando por ter uma função social reguladora. Não só controlam o curso 

das relações, como também ditam em que relações nós devemos investir. Legros (2004) 

complementa essa concepção do amor concebendo-o para além da vertente narrativa ou histórica, 

acrescentando que ele (o amor) encontra expressão em diferentes registros, um dos quais é a 

intimidade e que, enquanto emoção, aparece como uma codificação concreta nas palavras, nos 

gestos e nas ações.  

Assim, o amor não pode deixar de ser entendido no quadro das suas significações 

históricas e culturais, sabendo nós que aquilo que é percebido como uma manifestação de 

intimidade ou de amor pode variar em função do espaço e do tempo em que tal fenômeno está 

situado. Nesse sentido, para além de ser um conceito multidimensional, o amor é também um 

produto social e discursivo.  

 

 

2.2 MARCAS  
 

 

2.2.1 Conceito  
 

 

Com o impacto da evolução da produção, originada na revolução industrial, o 

entendimento das funções da marca também evoluíram. As marcas hoje apresentam um papel 

decisivo no sucesso das organizações, o próprio conceito de marca sofreu para adaptar-se às 

necessidades desta sociedade industrializada, na qual o consumidor finalmente passa a ser 

reconhecido como um importante participante na construção e fidelização da marca através de 

suas percepções individuais e sociais. 

O século XX revelou-nos uma série de novas tendências que se perpetuariam até os dias 

atuais: a expansão do consumo, a competição entre empresas, o desenvolvimento dos meios de 

comunicação e as mudanças em torno da sociedade. Todas cooperaram para que o fenômeno das 

marcas fosse ainda mais evidenciado. 
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O distanciamento entre o produtor de bens e serviços com seu público consumidor, e a 

variedade de produtos e serviços semelhantes, que necessitavam que seus diferenciais 

competitivos fossem enfatizados junto ao público ao qual eram direcionados, podem ter sido 

fatores que favoreceram a importância das marcas. 

Então, ao longo do século XX, os estudos de marketing e análise do comportamento do 

consumidor deram início ao estudo do conceito de marca. Por esse motivo, o fenômeno das 

marcas encontra-se bastante associado ao próprio desenvolvimento do marketing. Segundo Aaker 

(1991), a importância atribuída à criação de marcas diferenciadas foi um dos fatores que 

caracterizou o marketing moderno. 

Desde então, o conceito de marca apresenta-se em contínua evolução, passando por 

grandes transformações e incorporando novas aplicações. E hoje é uma forma de expressão das 

organizações, presente no cotidiano da sociedade, importante para o posicionamento da empresa 

no mercado em que atua (KOTLER, 1998). 

Kapferer (2003) explica que a marca não é apenas fonte de informação, mas apresenta 

outras características que criam valor junto ao consumidor. Algumas dessas funções abordam 

justamente a essência da marca – reconhecimento e diferenciação –; outras reduzem o risco 

percebido pelos consumidores quando da aquisição de produtos.  

A construção de uma marca envolve a compreensão da mente do consumidor, no intuito 

de fazer com que as características de um produto não se limitem apenas aos seus conceitos 

funcionais. Criar uma personalidade de uma marca é criar um significado ou um valor para um 

produto, de modo que estimule a sensação de desejo no consumidor e gere uma percepção 

positiva para a sua imagem.  

A definição de Kapferer considera a existência de uma relação entre a marca e o 

consumidor, em que o consumidor é responsável por processar as informações, ou ainda, como se 

verá mais tarde, por estimular sensações e sentimentos, que tornam possível o estabelecimento de 

um “contrato”, que se pode subentender entre aquele que consome e aquele que fabrica. 

 

 

 

 



30 

 

2.2.2 A emoção nas marcas  
 

 

As marcas são, acima de tudo, idéias e conceitos. Conceitos apoiados em questões 

concretas, de pessoas que acreditam profundamente nos seus produtos ou nos seus serviços, 

naqueles que existem ou naqueles que estão a criar. Muito mais que uma imagem representada 

por um logotipo, as marcas conseguem acessar o imaginário das pessoas. Para Kotler e Keller 

(2006), as marcas identificam a origem ou o fabricante de um produto e permitem que os 

consumidores atribuam a responsabilidade pelo produto a determinado fabricante ou distribuidor. 

Os consumidores podem avaliar um produto idêntico de forma diferente, dependendo de como 

marca do produto é estabelecida. 

O conceito de marcas de sucesso está relacionado aos estímulos e experiências sensoriais 

que determinados produtos têm com seus consumidores, que elegem o aspecto emocional como 

diferencial, num mercado extremamente competitivo. Gobé (2002) define como marca emocional 

aquela que tem a capacidade de se comunicar com os consumidores no nível dos sentidos e das 

emoções, avivando as pessoas e forjando conexões profundas e duradouras. 

Segundo Nunes (2003), as marcas são entidades constituídas essencialmente por aspectos 

intangíveis de percepção e valor, que habitam a mente e o coração do consumidor. Isso vem 

estabelecer um posicionamento coincidente com a visão de Martins (1999), que define a marca 

omo uma entidade com personalidade independente, cuja parte mais sensível em sua construção é 

a formação das características emocionais que vai carregar. 

Sampaio (2002) afirma que as marcas agem como facilitador operacional. Como são 

sínteses das experiências sensoriais dos consumidores, atuam diretamente nos processos de 

decisões, acelerando etapas no comportamento de compra mais elaborado, pois são diferenciais 

para a mente do consumidor, podendo, muitas vezes, fazer com que as pessoas deixem de 

considerar diversas características dos produtos a serem adquiridos, utilizando um atalho para sua 

seleção. Assim, a marca representa um verdadeiro sistema de valores, algumas vezes 

relativamente simples, outras de maior complexidade, capaz de influenciar e definir os limites do 

valor de cada produto, bens de serviços, empresas ou mesmo pessoas. 

Além destes fatores, Karsaklian (2000) observa que a imagem da marca é o conjunto das 

percepções dos consumidores, o que gera inúmeras associações entre o estímulo recebido 
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(construção da marca percebida pelo consumidor) e os atributos discriminatórios que a pessoa 

traz consigo, fazendo julgamentos comparativos entre preço, características, funcionalidade e, 

claro, as emoções vinculadas que causam um envolvimento no público alvo, para uma base de 

análise do comportamento de compra.  

Este envolvimento é também explorado por Martins (1999), quando analisa a 

predisposição natural das pessoas a valorizar ainda mais aquilo que as agrada, incluindo a 

percepção da marca. Se existirem elementos emocionais que envolvam as marcas, adequados ao 

posicionamento, design, propaganda e qualquer evento promocional, isso causará uma maior 

percepção de valor a esta marca. O autor ainda afirma que mesmo as decisões mais racionais 

ocorrem sob influência de emoções inconscientes, como a busca de marcas que atendam a 

necessidades subjetivas, psicológicas e sociais, de estima e de auto-realização. A imagem de uma 

marca transmite,  aos consumidores, a sensação de autenticidade. Martins (1999) complementa 

afirmando que estudos neurológicos comprovam que 100% das motivações da compra são 

influenciadas diretamente por aspectos emocionais. As pessoas usam a razão para analisar as 

melhores oportunidades e as qualidades intrínsecas dos produtos, mas é a emoção que as 

mobiliza, fazendo com que todo sentimento de querer, gerando o desejo, tenha origem no 

emocional. Kotler (2003) afirma que “as grandes marcas são a única trajetória para a 

rentabilidade sustentável, ou seja, acima da média. Além disso, as grandes marcas oferecem 

benefícios emocionais, não apenas benefícios racionais”. 

Para Gobé (2002), o estabelecimento de elos emocionais com os consumidores será cada 

vez mais decisivo tanto no momento da escolha do produto quanto no preço que o cliente estará 

disposto a pagar. Assim, o conhecimento das necessidades emocionais e dos desejos das pessoas 

é fundamental não somente para o marketing, mas para todo processo de branding, indo além da 

satisfação material, fazendo com que os consumidores experimentem a realização emocional, 

pois a marca pode ativar mecanismos que dão base as motivações humanas. 

Segundo Travis, apud Marcondes (2003, p.26), as marcas são vendidas através de 

sentimentos que comandam o valor da aceitação de cada marca na vida dos consumidores. 

Marcondes (2003) afirma que, mesmo no mercado organizacional, as compras feitas entre 

empresas sofrem grande influência do comportamento pessoal, suas percepções e valores em 

relação às marcas, ou seja, as emoções estão presentes mesmo em um mercado considerado 

absolutamente racional nas tomadas de decisões de compras. No mercado de consumo final, esse 
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autor afirma ainda que, apesar da grande quantidade de lançamentos de novos produtos, a 

fidelidade às marcas é fenômeno comum, pois o consumidor apresenta invariavelmente 

preferências em relação a este ou aquele produto. 

“Toda marca forte tem uma essência emocional bem definida, que gera um estado de 

realização elevado no consumidor”, como afirma Martins (1999). Para o autor, existem empresas 

que têm uma visão distorcida em relação às verdadeiras percepções dos consumidores e suas 

marcas. Para essas empresas, a preocupação inerente é desenvolver produtos com conceitos 

competitivos, mas deixando a emoção inerente ao processo de compra em terceiro plano, e, 

conseqüentemente, não considerando a personalidade da marca como aspecto intrínseco ao 

próprio desenvolvimento do produto. Por sua vez, o consumidor, mesmo que inconscientemente, 

considera como mais relevante as características emocionais da marca. 

Nesse sentido, Gobé (2002) ressalta que as empresas devem entender que o 

desenvolvimento e a compreensão de todo o potencial de sua marca, assim como sua identidade 

emocional perante os consumidores, não é resultado somente dos anúncios comerciais ou dos 

produtos propriamente ditos. Este posicionamento na mente dos consumidores também é 

resultado da postura e da política empresarial, que se refletem no mercado de atuação.  

Criar marcas é uma relação de pessoas para pessoas e não uma relação de fábrica para 

pessoas. Uma marca precisa ter qualidades humanas e valores emocionais, precisa ter uma 

personalidade, expressando a cultura empresarial através de imagens que seduzem as pessoas. Se 

conseguirmos fazer com que os consumidores queiram formar uma parceria com a marca, 

criamos com sucesso uma conexão emocional duradoura (GOBÉ, 2002). 

Em seu livro Lovemarks, Roberts (2005) vai mais além neste conceito. Ele descreve que 

as marcas precisam criar em seus consumidores “fidelidade além da razão”, mas para isso têm 

que construir uma relação de amor, de paixão, que faça atingir o emocional das pessoas.  

O autor chama a atenção também para os aspectos fundamentais de uma marca:  

• A marca oferece proteção legal para as qualidades únicas de seus produtos ou 

serviços e faz uma declaração sobre seus interesses de negócio; 

• As marcas definem um território; 

• Os consumidores apegam-se às marcas porque elas oferecem segurança quanto à 

qualidade do que foi comprado; 
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• A marca, tanto do ponto de vista dos consumidores quanto das empresas, são um 

sinal de continuidade em um mundo em constante mutação. 

 

 

2.2.3 A propaganda: fonte criadora de emoção às marcas 
 

 

A propaganda é o meio que permite que o anunciante entre na cabeça do consumidor, para 

provar e estabelecer o posicionamento da marca, transmitindo a sua mensagem diferenciadora 

(baseada no produto e/ou de ordem emotiva e psicológica) (RANDAZZO, 1997).  A publicidade 

faz isto ao criar uma mitologia da marca, que transmite importantes benefícios baseados no 

produto ou de cunho emocional/psicológico, que, por sua vez, servem para posicionar a marca, 

tanto no mercado quanto na mente do consumidor. 

Embora o posicionamento da marca, algumas vezes, possa ser transmitido ou reforçado 

pela embalagem, pelo preço, pelas promoções e assim por diante, o papel predominante neste 

processo cabe justamente à publicidade. E mais, a propaganda possibilita que os anunciantes 

superem os posicionamentos no mercado, que se baseiam nos atributos e vantagens físicas do 

produto. Isto permite que o anunciante penetre na mente do consumidor e possibilita criar 

poderosos posicionamentos emocionais/psicológicos que mexem com as emoções e os 

sentimentos do consumidor (RANDAZZO, 1997).     

Rocha (1985), em seu livro Magia e Capitalismo – Um estudo antropológico da 

publicidade, já observara o poder dos significados das mensagens publicitárias. O autor comenta 

que a propaganda tornou-se um elemento decisivo da cultura que nos molda e nos diz como 

consumir a vida, transformando hábitos e criando novos desejos de consumo, atingindo a 

sociedade como um todo, “influenciando”, “educando” e “informando”, tendo como fim 

aumentar o consumo. Com isso, tende a cumprir a função que lhe é atribuída, que é a de “vender 

produtos’’, “aumentar o consumo’’ e “abrir mercados’’. Mas em sua aplicação e manifestação, 

nota-se que serve não só a essas funções: serve também a razões que seus aplicadores talvez não 

conheçam.  
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O mundo da propaganda invade nossa vida fazendo parte dela e interagindo com nossa 

formação.  A propaganda se utiliza bem dos arquétipos
 
humanos para “pegar” o consumidor, que 

se identifica e compreende perfeitamente o drama emitido pelo anunciante.  

Ao colocar o produto tão intimamente nas relações sociais, desejos e anseios da 

sociedade, a propaganda mostra-o como um estilo de vida, um estado de espírito, ou seja, um 

sentimento acaba por torná-lo enfim humano. Isso faz com que a resistência ao produto ou a idéia 

seja quebrada e minimizada, e a necessidade de consumo amplificada.  

Baudrillard (2002) assinala em seu livro O Sistema de Objetos, que “o termo alemão para 

publicidade (die Werbung) significa literalmente a procura amorosa. Para o autor, a publicidade 

aponta o quanto o indivíduo é “visado, amado pelo objeto e, porque é amado, você se sente 

existir: você é personalizado” (BAUDRILLARD, 2002). Ao mesmo tempo, a publicidade afirma 

o poder de compra de cada um, real ou virtualmente, independentemente de se ter ou não esse 

poder, e todos “respiram” esse potencial imaginário, o que aumenta o amor idealizado a si 

mesmo, ou seja, o narcisismo. 

O olhar publicitário incita uma gratificação ao consumidor, por reconhecer a identidade e 

o estilo de cada um, além de estar sempre solícito a mostrar as novas tendências de conforto, 

tecnologia e moda. 

Torna-se evidente a cumplicidade entre consumidor e produto. Com isto, a propaganda é 

tida, dessa forma, como um instrumento de compreensão da vida social, embora emoldurando 

“acontecimentos mágicos”. Essa “moldura” retrata como o anúncio faz do objeto um produto que 

convive e intervém no universo humano. A propaganda projeta um jeito de ser, uma realidade, 

uma imagem das necessidades humanas que encaixam o produto na vida cotidiana.  

 

 

2.3 AMOR POR MARCAS 
 

 

Embora os consumidores interajam com milhares de marcas e produtos em suas vidas, 

desenvolvem um relacionamento emocional somente com um subconjunto pequeno desses 

objetos (SCHOUTEN; MCALEXANDER, 1995). Podemos considerar que a possibilidade de os 

consumidores desenvolverem relacionamentos emocionais fortes com as marcas é tão 

interessante quanto a teoria do relacionamento emocional na psicologia. Bowlby (1979) sugere 
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que o grau do relacionamento emocional com um objeto prevê a natureza da interação de um 

indivíduo com este objeto. Por exemplo, os indivíduos que possuem laços fortes com uma pessoa 

são mais prováveis a fazer sacrifícios por essa pessoa. Fazendo uma analogia, os relacionamentos 

emocionais dos consumidores com uma marca podem gerar um compromisso maior com a marca 

(por exemplo, lealdade), gerar uma voluntariedade a fazer sacrifícios financeiros para obtenção 

de um produto.  

Vamos considerar então que a emoção forte seja o Amor. Talvez amar uma marca pode 

parecer algo um pouco estranho, principalmente para os latinos que são muito passionais, e vêem 

o amor como algo de extrema importância em suas vidas. Porém, a nova sociedade de consumo 

tem se apegado cada vez mais a bens materiais para justificar suas atitudes. As corporações já 

perceberam isso e têm colocado cada vez mais apelos emocionais nas estratégias de vendas de 

seus produtos. 

O amor é uma experiência emocional poderosa, e as pesquisas realizadas nos estudos da 

Psicologia do Amor demonstraram a importância da intensidade na influência sobre os amores 

interpessoais (LEE, 1977, 1988; STERNBERG, 1986, 1998; HENDRICK; HENDRICK, 1992;  

HATFIELD; RAPSON, 1993). Então, os produtos com uma componente hedônica definida, ou 

seja, os produtos para os quais o divertimento, prazer, ou apreciação são benefícios preliminares, 

tendem a gerar respostas emocionais mais fortes, em que se espera que os consumidores os 

considerem mais adoráveis (HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982). Os autores definem “produto 

hedônico variável” como a percepção do consumidor do papel relativo dos benefícios hedônicos 

oferecidos pela categoria de produtos. 

Utilização de estratégias publicitárias, de marketing ou endomarketing, pelas empresas, 

como a divulgação das suas ações de responsabilidade social, ecológica e até mesmo fiscal, 

campanhas que mostrem a família, a saúde e a igualdade de classe, crenças e raças, tem mexido 

com o emocional dos consumidores, convidando-os a sonhar acordados com a aquisição de 

marcas que eles amem ou, no mínimo, por que possam estar apaixonados. 

O amor dos consumidores de possessões ou atividades particulares foi observado 

extensamente, mas as sugestões de que os consumidores têm sentimentos para com uma marca 

vêm principalmente das pesquisas sobre o prazer, o amor e os relacionamentos do consumidor 

com as marcas. Ainda que esses sentimentos não possam ser perfeitamente análogos aos 
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sentimentos que uma pessoa tem para com outra, a conclusão é de poderem ser 

consideravelmente mais intensos do que um simples gostar (AHUVIA, 1993). 

Os relacionamentos dos consumidores são qualitativamente diferentes das relações 

interpessoais. O amor envolve, por natureza, um relacionamento entre duas pessoas e não 

individualmente (RUBIN, 1970). Comparativamente, o relacionamento entre consumidores e os 

objetos são tipicamente unidirecionais. O consumidor pode sentir um forte apego e inquietação 

em relação ao objeto do consumo, mas o objeto não pode retribuir o amor, muito menos iniciar 

um relacionamento. Contudo, são suficientes as similaridades para permitir analogias 

significativas. A lógica do relacionamento dos consumidores aplica-se a todas as classes de 

relações entre os consumidores e o consumo, relações com produtos, tipos, lojas, propagandas, e 

assim por diante. 

Oliver et al. (1997) conceituaram o prazer como uma resposta distinta do consumidor a 

um modelo de desconfirmação das expectativas da satisfação,  que provêm da surpresa, do 

despertar e da influência positiva.  

Shimp e Madden (1988) abrem caminhos para o amor no consumo com seu modelo do 

“consumidor de objetos amados”, baseado em analogias com a teoria triangular do amor de 

Sternberg (1996). Estes autores sugeriram que a natureza do relacionamento de um consumidor 

com um objeto (por exemplo, uma marca) é baseado em três componentes: gostar, desejo e 

decisão/compromisso. A presença/ausência de entrecruzamento nessas três dimensões levou 

Shimp e Madden (1988) a identificar oito relacionamentos possíveis dos consumidores: não 

gostar, gostar, paixão, funcionalismo, desejo inibido, utilitarismo, desejo sucumbido e lealdade. 

 

 

2.3.1 Estudos empíricos anteriores sobre Amor à marcas 
 

O amor a marcas é definido como o grau de apego que o emocional apaixonado de um 

consumidor satisfeito tem para um produto, estabelecimento ou marca (AHUVIA, 2005). O amor 

por uma marca inclui a paixão para com a marca, o apego à marca, a avaliação positiva da marca, 

emoções positivas em resposta à marca, e declarações de amor para a marca. Contudo, os autores 

reconhecem que os consumidores tendem a falar “frouxamente” ao usar a palavra amor em 

referências a esta categoria. Como tal, muitos exemplos do amor por marcas não serão 
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inteiramente análogos aos formulários mais fortes do amor interpessoal (AHUVIA, 1993; 2005b; 

OLIVER, 1999; SHIMP; MADDEN, 1988). 

Com base nessas teorias, Carroll e Ahuvia (1993, 2005a, 2005b) realizaram uma pesquisa 

empírica que estuda com detalhe a habilidade dos consumidores para amar produtos ou atividades 

do consumo. Os autores encontraram que muitos consumidores têm apegos emocionais intensos 

para alguns “objetos amados,” definidos amplamente como qualquer coisa à exceção de uma 

outra pessoa (por exemplo: tocando um instrumento musical, um animal de estimação, seu 

computador, uma pintura, um carro velho que fosse “um companheiro de viagem”, livros). O 

trabalho dos autores sugere que haja umas similaridades fundamentais entre o amor interpessoal e 

o amor em contextos do consumidor. Teoria que recebe uma sustentação adicional nos trabalhos 

realizados recentemente por Whang, Sahourym e Zhang (2004) e Thomson, MacInnis e Park 

(2005).  

 Carroll e Ahuvia (2006) propõem um modelo (FIG. 2) relacionando o construto Amor a 

marcas com outros conceitos, quais sejam: hedonismo do produto, auto-expressividade da marca, 

lealdade à marca, e a comunicação boca a boca positiva. Os autores construíram hipóteses de que 

o hedonismo do produto e a auto-expressividade da marca são antecedentes do Amor à marca; 

como conseqüentes, os autores apontaram a lealdade (conativa) à marca e a comunicação boca a 

boca positiva; também foi pressuposto que o hedonismo do produto, se relacionado diretamente 

com a lealdade, sem a moderação do Amor à marca, possui um efeito negativo sobre a mesma, 

diferentemente da relação direta entre a auto-expressividade da marca com a comunicação boca a 

boca positiva, onde se pressupôs uma relação direta positiva.  
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FIGURA 2: Modelo final relacionando o construto Amor a marcas com outros conceitos. 
Fonte: CARROLL; AHUVIA, 2006. 

 

O estudo de Carroll e Ahuvia (2006) fornece a sustentação empírica para a utilidade da 

construção do amor por marcas, por considerar diferenças em respostas emocionais dos 

consumidores satisfeitos pelas marcas, mostrando-se uma modalidade significativa da satisfação 

do consumidor. Sinaliza-se que o amor por marcas pode ser estratégico no desenvolvimento de 

relacionamentos emocionais fortes com consumidores. 

Os resultados desse estudo sugerem que os produtos mais hedônicos e/ou as marcas auto-

expressivas tendam a ser mais amados. Como conseqüência, os autores apontam a lealdade 

(conativa) à marca e a comunicação boca a boca positiva. Também foi pressuposto que o 

hedonismo do produto, se relacionado diretamente à lealdade, sem a moderação do Amor à 

marca, possui um efeito negativo sobre a mesma, diferentemente da relação direta entre a auto-

expressividade da marca com a comunicação boca a boca positiva, onde se pressupôs uma 

relação direta positiva.  

 O amor dos consumidores deve ser maior para com as marcas que se preocupam com 

suas identidades, definindo essas marcas como as que auto-expressam os desejos específicos 

sociais (self social) e interpessoais dos seres humanos (self interno). 
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Cabe então explicar o conceito de self social e self interno que os autores trabalham. O 

self social é definido “como um indivíduo acredita que outros vêem a ele mesmo” (GOODE, 

2001). Os autores ainda destacam a existência do self social ideal, definindo-o “como um 

indivíduo gostaria que os outros vissem a ele mesmo”. Com relação ao self interno, os mesmos 

autores apontam que ele se subdivide em self real e self ideal: o primeiro é postulado como sendo 

a forma “como um indivíduo, de fato, vê ele mesmo”; já o segundo é citado como sendo a 

maneira “como um indivíduo gostaria de ver ele mesmo”. 

Desta forma, acredita-se que os consumidores buscam consumir produtos que tenham 

imagens compatíveis com a que eles gostariam de representar, almejando uma sobreposição das 

mesmas (IBRAHIM; NAJJAR, 2007). 

O modelo conceitual criado por Santana e Akel Sobrinho (2008), em que os autores 

consideram que o construto Amor à marca possa explicar boa parte do comportamento do 

torcedor/consumidor esportivo, sendo que, neste segmento, é visível a afetividade entre o 

indivíduo e o objeto adorado (entidade esportiva). Com este objetivo, os autores criaram um 

modelo teórico (FIG.3), que aponta a relação do amor a uma marca com outros construtos 

pertinentes: hedonismo, auto-expressividade da marca, satisfação, lealdade atitudinal e 

comportamental, lealdade e amor a múltiplas marcas e a comunicação boca a boca positiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3 - Modelo teórico proposto para análise do Amor à marca no contexto esportivo 
Fonte: SANTANA; AKEL SOBRINHO, 2008. 
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Fournier (1998), igualmente, anotou a importância do amor, em relacionamentos a longo 

prazo, dos consumidores com as marcas. Além disso, Fournier e Mick (1999), examinando várias 

modalidades da satisfação de consumidor, sugerem a “satisfação com o amor constitua 

provavelmente a satisfação mais intensa e a mais profunda de todas”. 

O amor por marcas é definido como o grau de apego que o emocional apaixonado de um 

consumidor satisfeito tem para com uma marca qualquer (estabelecimento comercial, produtos e 

etc.). Segundo Carroll e Ahuvia (2005b), o amor por uma marca inclui a paixão para com a 

marca, o apego à marca, a avaliação positiva da marca, emoções positivas em resposta à marca e 

declarações do amor para a marca. Contudo, é reconhecido que os consumidores tendem a se 

inibir ao usar a palavra amor na referência a objetos ou a marcas.  

O amor e a satisfação por marcas são construtos diferentes. Coerente com o pensamento 

de Fournier e Mick (1999), o amor por marcas é conceituado como uma modalidade da 

satisfação, isto é, uma resposta experimentada por alguns, mas não por todos consumidores 

satisfeitos. O amor por marcas difere em diversas maneiras chaves do macro conceito de 

satisfação. Primeiramente, quando a satisfação for conceituada geralmente como um julgamento 

cognitivo, o amor por marca tem um foco afetivo muito mais forte. Em segundo, visto que a 

satisfação é considerada tipicamente como um resultado específico da transação, o amor por 

marcas é muitas vezes o resultado do relacionamento, a longo prazo, de um consumidor com a 

marca. Em terceiro lugar, quando a satisfação for ligada freqüentemente ao paradigma da 

confirmação da expectativa, o amor por marca não exige nem expectativas nem uma 

confirmação. Os autores concluíram que o amor por marcas inclui uma voluntariedade de 

declarar este amor, “eu amo esta marca!" e envolve a integração da marca na identidade do 

consumidor. 

O amor por marcas é igualmente diferente da influência simples das marcas, ou seja, “eu 

gosto desta marca". A sustentação para esta vem da exibição das pesquisas que o amor 

interpessoal não é meramente um formulário mais intenso do gosto interpessoal, mas também da 

construção conceptual e empírica distinta (STERNBERG, 1987). Similarmente, o amor por 

marcas não é somente uma resposta emocional mais intensa do que gostar, mas igual e 

conceitualmente distinto. Primeiramente, envolve uma integração da marca no sentido da 

identidade do consumidor; tal assimilação não precisa ocorrer na influência simples da marca. 

Em segundo lugar, desde que o amor por uma marca é conceituado como uma modalidade da 
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satisfação, seu mais baixo limite é definido simplesmente como a ausência desta resposta 

emocional, caracterizada pelo consumidor, que está satisfeito a um nível cognitivo, mas não tem 

“nenhum sentimento particular” para a marca em referência. Consequentemente, o amor por 

marca pode impossibilitar sentimentos negativos para com a marca (por exemplo, “não gostar”, 

“ódio”). 

 

 

2.4 VALORES E COMPORTAMENTO 
 

 

A principal razão pela qual os psicólogos sociais possuem tanto interesse na pesquisa de 

valores e atitudes é que ambos constituem o genótipo básico que guia ou determina o 

comportamento social. Deste modo, o conhecimento sobre os valores pessoais dos indivíduos 

possibilita ao pesquisador a previsão de diversos tipos de comportamento em situações da vida 

real (ROKEACH, 1973). 

O estudo dos valores é central para a compreensão não só dos indivíduos, mas também de 

suas culturas. No nível individual, as prioridades de valores são chaves para as crenças, atitudes e 

comportamentos de uma pessoa, especificando o que é desejado. No nível cultural, os sistemas de 

valores de diferentes grupos culturais permitem que se conheçam e entendam as características e 

atributos de uma cultura ou sub-cultura em particular (AYGÜN; IMAMOGLU, 2002). 

Kamakura e Novak (1992) identificaram que o conceito dos valores humanos e dos 

sistemas de valor tem sido muito utilizado para compreender diversos assuntos, tanto de cunho 

individuais quanto culturais, como, por exemplo, o comportamento do consumidor, contribuições 

de caridade, uso de mídia de massa, comportamento religioso, vício em drogas, fumo de cigarros 

e inclinação política. Corfman, Lehmann e Narayanan (1991), por sua vez, observam que este 

conceito também foi utilizado em pesquisas sobre escolha da ocupação, comportamento de 

gerência e escolha de amigos.  

Os valores pessoais têm se mostrado muito úteis também para se realizar segmentação de 

mercado consumidor, uma vez que pessoas que detêm valores pessoais similares tendem a 

possuir preferências e comportamentos também similares (BOOTE, 1981; KAMAKURA; 

MAZZON, 1991; KAMAKURA; NOVAK, 1992; SCHOPPHOVEN, 1991). 
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Existem diversas teorias e escalas para medição dos valores como, por exemplo, a escala 

de valores de Rokeach (Rokeach’s Value Survey - RVS), a lista de valores (List of Values - LOV), 

e os valores e estilos de vida (Values and Life Styles -VALS) (TOMANARI, 2003). A maior 

parte dos estudiosos do tema realiza pesquisas utilizando alguma dessas três escalas (PITTS; 

WOODSIDE, 1983; KAHLE; BEATTY; HOMER, 1986; NOVAK; MacEVOY, 1990; 

KAMAKURA; MAZZON, 1991; SCHOPPHOVEN, 1991; KAMAKURA; NOVAK, 1992; 

SOUTAR; GRAINGER; HEDGES, 1999). 

Nos tópicos a seguir, serão apresentadas as teorias relacionadas às escalas mencionadas, 

sendo também discutidas as razões da adoção da escala LOV nesta pesquisa. 

 
 

2.4.1 A escala de valores de Schwartz 
 

 

O trabalho do psicólogo Shalom Schwartz se tornou um dos mais influentes em pesquisa 

de valores em marketing e outras ciências comportamentais. Sua pesquisa enfocou a identificação 

de um conjunto universal de valores, determinando a estrutura da relação entre eles. Baseada em 

estudos empíricos realizados com mais de cem mil pessoas em mais de sessenta países, a teoria 

de Schwartz propõe que os valores são objetivos trans-situacionais que atendem ao interesse de 

indivíduos ou grupos e expressam um em cada dez tipos de motivações universais 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

A teoria de Schwartz tem sido utilizada para predizer e explicar como os sistemas de 

valores de uma sociedade, como um todo, se relacionam com várias atitudes e comportamentos, 

como, por exemplo, a cooperação, a competição, o voto, a religiosidade e o trabalho 

(SCHWARTZ, 1999). 

Schwartz (1999) afirma que as dimensões culturais dos valores refletem as questões ou 

problemas básicos que as sociedades devem confrontar, de modo a regular a atividade humana. 

Os membros da sociedade reconhecem e se comunicam a respeito desses problemas, planejam 

respostas a eles e motivam uns aos outros a cooperarem entre si. Os valores são, desse modo, o 

vocabulário dos objetivos socialmente aprovados, utilizados para motivar a ação, expressar e 

justificar as soluções escolhidas. 
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2.4.2 Os valores e estilos de vida (VALS®) 
 

 

Uma abordagem de estilo de vida amplamente utilizada é o Sistema de Valores e Estilos 

de Vida (Values and Lifestyle System - VALS®) desenvolvida pela SRI International (SRIC – BI 

| VALS, 2005). O VALS® existe em duas versões oficiais denominadas VALS® e VALS2®. 

Para a primeira versão do VALS®, aproximadamente 34 questões foram identificadas, 

através de meios teóricos e estatísticos, como úteis para classificar pessoas em um dos nove 

grupos de estilo de vida propostos (KAHLE; BEATTY; HOMER, 1986), sendo esses grupos 

denominados “Realizadores”, “Imitadores”, “Proprietários”, “Socialmente conscientes”, 

“Experimentadores”, “Egoístas”, “Sobreviventes”, “Batalhadores” e “Íntegros” (TOMANARI, 

2003). 

Tal classificação está baseada na idéia de que as pessoas atravessam diversos estágios de 

desenvolvimento, cada um deles afetando suas atitudes, comportamentos e necessidades 

psicológicas. As pessoas passam de uma fase, voltada para as necessidades (sobreviventes e 

batalhadores), para estágios direcionados para o exterior (proprietários, imitadores e 

realizadores), ou para os direcionados ao interior (egoístas, experimentadores, socialmente 

conscientes), com uma pequena parcela atingindo um estágio de integração (íntegros) (KOTLER, 

1996). 

O principal problema deste método é que a maioria dos consumidores foi classificada 

dentro de apenas duas categorias (“Realizadores” e “Proprietários”), reduzindo a importância das 

outras categorias para os profissionais de marketing. Além disso, à medida que os consumidores 

começam a concordar com os temas sociais medidos, os resultados se tornam menos indicativos 

do comportamento (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

Visando suprimir os principais problemas observados na primeira versão do VALS 

(WINTERS, 1989), a SRI Consulting Business Intelligence, que atualmente não faz parte da 

Stanford University, formulou o VALS2® (TOMANARI, 2003). 

Foram necessários mais de dois anos de pesquisa e um investimento superior a um milhão 

e meio de dólares para desenvolver o novo sistema (WINTERS, 1989) que captura as atitudes e 

os valores dos consumidores a partir da medição de quão fortemente eles concordam ou 

discordam de frases como: “Eu gosto de muita excitação na minha vida” e “Eu gosto de ser 
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responsável por um grupo”. A maneira como as pessoas respondem leva à classificação das suas 

auto-orientações, o que significa os objetivos e comportamentos por elas aspirados 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). Ainda segundo os mesmos autores, esta orientação 

pode ser descrita como: 

• Orientadas por princípios: os consumidores tomam decisões de compra baseadas nas crenças e 

princípios e não a partir do que os outros pensam; 

• Orientadas pelo status: esses consumidores são fortemente influenciados pelas crenças, 

opiniões e pontos de vista dos outros; 

• Orientadas pela ação: esses indivíduos compram produtos que afetem seu ambiente; procuram 

atividade, variedade e correm riscos. 

 

Além das trinta e cinco afirmações sobre estilos de vida que devem ser respondidas no 

questionário do VALS2®, os indivíduos devem ainda responder quatro perguntas de caráter 

demográfico (SRIC – BI | VALS SURVEY, 2005). Como resultado da aplicação do survey, o 

VALS2® define oito categorias de estilos de vida a partir da adaptação das categorias do 

VALS® original, sendo elas: “Realizadores”, “Satisfeitos”, “Crentes”, “Controladores”, 

“Esforçados”, “Experimentadores”, “Fazedores” e “Lutadores”, resolvendo os principais 

problemas apontados na sua primeira versão (TOMANARI, 2003). 

 

   

2.4.3 A escala de valores de Rokeach  
 

 

Milton Rokeach desenvolveu uma perspectiva sobre a natureza dos valores humanos e um 

instrumento de medição desses valores, sendo ambos amplamente utilizados e aceitos por 

psicólogos, cientistas políticos, economistas e outros interessados em saber o que os valores são, 

o que as pessoas valorizam e qual é a função ou propósito dos valores humanos (JOHNSTON, 

1995). 

Psicólogo social, Rokeach estudou a natureza das crenças e valores das pessoas por 

muitos anos, sendo que o “levantamento de valores” feito pela RVS foi administrado pela 



45 

 

primeira vez, em 1968, por meio do National Opinion Research Center da Universidade de 

Chicago, nos Estados Unidos da América (TOMANARI, 2003). 

Para Rokeach (1973), os valores se relacionavam tanto com os objetivos das pessoas 

quanto com as formas de comportamento necessárias para alcançar os objetivos. A partir da 

premissa de que existem valores relacionados aos modos de conduta e aos estados finais de 

existência, Rokeach nomeou tais valores como, respectivamente, instrumentais e terminais 

(ROKEACH, 1968).  

Com base em sua teoria sobre valores, Rokeach (1968) criou uma lista com 36 valores 

universais, sendo 18 valores terminais: Uma vida confortável; Uma vida Excitante; Um 

sentimento de realização; Um mundo em paz; Um mundo de beleza; Igualdade; Segurança 

familiar; Liberdade; Felicidade; Harmonia interior; Amor maduro; Segurança; Prazer; Salvação; 

Respeito próprio; Reconhecimento social; Amizades verdadeiras; Sabedoria. E 18 valores 

instrumentais: Ambicioso; Liberal; Capaz; Alegre; Limpo; Corajoso; Magnânimo/que perdoa; 

Prestativo; Honesto; Imaginativo; Independente; Intelectual; Lógico; Amoroso; Obediente; 

Educado; Responsável; Autocontrole.  

Originalmente, a RVS solicitava às pessoas que ordenassem os valores de acordo com a 

importância de cada um para o indivíduo respondente (ROKEACH, 1968). Uma outra maneira de 

aferir os valores por meio da RVS é como o uso de escalas tipo Likert, sendo essa aplicação mais 

adequada aos estudos em marketing (MUNSON; McINTYRE, 1979; VINSON; MUNSON; 

NAKANISHI, 1977). 

Vinson, Munson e Nakanishi (1977) testaram o instrumento de coleta da RVS, utilizando-

se de escalas tipo Likert, e concluíram que, com exceção do valor “amoroso”, a dimensionalidade 

dos valores terminais e instrumentais é confirmada. 

Mais recentemente, os analistas de consumo estão utilizando os valores como um critério 

de segmentação da população em grupos homogêneos de indivíduos que partilham de um sistema 

de valor comum (KAMAKURA; MAZZON, 1991; KAMAKURA; NOVAK, 1992). 

 

 

2.4.4 A lista de valores (List of Values - LOV) 
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Elaborada a partir da lista de valores terminais de Rokeach, e da teoria da hierarquia de 

valores de Maslow (1987), a Lista de Valores (List of Values – LOV) foi utilizada, pela primeira 

vez , em uma pesquisa feita com uma amostra probabilística de respondentes dos Estados Unidos, 

em 1976, tendo cada pesquisado indicado seus dois valores mais importantes a partir de uma lista 

de nove (KAHLE; KENNEDY, 1989). 

Em oposição à escala RVS, a LOV é um instrumento de pesquisa abreviado que apenas 

inclui valores terminais, existindo evidências de que o relacionamento dos valores dos 

consumidores com seus comportamentos está num nível mais abstrato do que os dos valores 

instrumentais (KAMAKURA; NOVAK, 1992). 

A LOV provê uma solução para o problema de elaborar um ranking de 18 valores, como é 

necessário para a RVS: uma lista reduzida de nove valores terminais é utilizada, simplificando 

bastante o processo de preenchimento de um questionário. Dois itens da LOV (valores terminais 

de “realização” e “respeito próprio”) são idênticos aos itens da RVS, enquanto os demais 

combinam diversos itens da RVS ou generalizam de seus itens especificamente (KAMAKURA; 

NOVAK, 1992). 

A escala LOV é considerada uma boa alternativa tanto em relação à RVS (KAMAKURA; 

NOVAK, 1992; McINTYRE; CLAXTON; JONES, 1994) quanto em relação ao VALS 

(KAHLE; BEATTY; HOMER, 1986). Segundo Kahle e Kennedy (1989), o uso da RVS ou do 

VALS, considerados os dois principais métodos alternativos para medição dos valores, parecem 

menos apropriados para a pesquisa em mercados do que o uso da LOV, devido aos seus melhores 

resultados e simplicidade de aplicação. 

Os itens constantes na Lista de Valores original são os seguintes (KAHLE; KENNEDY, 

1989): 

1. Pertencer a um grupo 

2. Excitação 

3. Relações amigáveis 

4. Satisfação pessoal 

5. Ser bem respeitado 

6. Diversão e prazer na vida 

7. Segurança 

8. Amor próprio 



47 

 

9. Realização pessoal 

 

Percebe-se então, ao estudar essas escalas, que os valores pessoais dos seres humanos 

influenciam muitos de seus comportamentos, inclusive o comportamento em relação às suas 

emoções. O valor percebido, o relacionamento do consumidor com algum produto, parece ser 

influenciado pelos seus valores pessoais, de modo que ele busca atender suas necessidades, 

suprindo-as juntamente com seus valores pessoais, através da aquisição de produtos e serviços 

que possuam características que o emocionam. 

 

 

2.5 FATORES INFLUENCIADORES DAS EXPECTATIVAS: EXPERIÊNCIAS 
 

 

Segundo Evrard (1994), as expectativas podem ser definidas como as crenças que o 

consumidor formula sobre o desempenho de um produto ou serviço, antes de efetuar a compra e o 

respectivo consumo. Normalmente, as crenças se formam com as próprias experiências pessoais 

do consumidor, e com as ações promocionais da empresa.  

Outra definição sobre expectativa é dada por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), em 

que esta é considerada como predições feitas pelos consumidores sobre os prováveis aspectos que 

podem ocorrer numa transação ou troca. As expectativas são formuladas por uma série de fatores 

incontroláveis, desde a experiência dos clientes com outras organizações até o seu estado 

psicológico, quando recebem uma mensagem promocional. De forma restrita, as expectativas dos 

clientes “são tão diversas quanto suas experiências, sua formação e seus valores” (DAVIDOW; 

UTTAL, 1991). Parasuraman e Berry (1990) salientam que a expressão “expectativas” pode 

assumir dois sentidos diferentes. A expectativa tida como “previsão”, consiste naquilo que os 

clientes acreditam que ocorrerá quando deparam com o produto ou serviço; e a expectativa 

caracterizada como “desejos” abrange aquilo que os clientes desejam que ocorra. Aplicado às 

decisões de satisfação, o padrão estabelecido pelo indivíduo sobre a expectativa de desempenho 

do produto pode ser visto como um nível adaptativo. 

 Assim, as expectativas são influenciadas por: (1) próprio produto, incluindo as 

experiências anteriores, as conotações de marca e os elementos simbólicos; (2) o contexto, 

incluindo as comunicações dos vendedores e as referências sociais; (3) as características 
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individuais, incluindo a persuasão e a distorção perceptual. Os profissionais de marketing devem 

entender o processo de formação das expectativas dos consumidores para proporcionar a eles a 

maior satisfação possível.  

Segundo Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), são quatro os fatores que podem 

influenciar as expectativas do consumidor: (a) a comunicação boca a boca representa as 

recomendações que os clientes recebem de terceiros que já utilizaram o produto, em busca de 

informações sobre a qualidade do produto e serviço que pretendem adquirir; (b) a experiência 

anterior representa o conhecimento prévio que o consumidor possui do produto e do respectivo 

serviço, e possibilita estabelecer relações com comportamentos passados; (c) as necessidades 

pessoais são consideradas como o principal fator formador de expectativa, pois se relacionam 

com as necessidades do consumidor. É com o objetivo de atender tais necessidades que ele vai 

procurar por determinado produto e/ou serviço; (d) a comunicação externa, referindo-se ao 

mercado, que possui influência na formação das expectativas dos consumidores.  

Os fornecedores e os concorrentes podem influenciar os consumidores direta e 

indiretamente. A influência direta pode ser realizada pelas comunicações (propaganda), e a 

influência indireta pela própria prestação do serviço a outros clientes, incentivando a 

comunicação boca a boca. As percepções dos consumidores mudam a partir do momento em que 

as experiências com o produto ou a empresa estão acumuladas. Desse modo, ouvir e compreender 

as necessidades dos consumidores pode trazer resultados surpreendentes para a organização.  

 

 

2.6 INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 
 

 

A indústria automobilística é uma das mais expressivas da economia mundial. Segundo o 

Anuário Estatístico da Indústria Automobilística Brasileira (2008) da Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), o Brasil se classifica hoje com o quinto 

mercado mundial (atrás dos Estados Unidos, China, Japão e Alemanha). Falando de produção, é a 

sexta maior indústria mundial. O faturamento deste setor, em 2008, foi de R$ 150 bilhões; e os 

investimentos, nos últimos 13 anos, somaram US$ 38,5 bilhões (1994-2007): são 49 fábricas em 

8 Estados.  
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Historicamente, a indústria automobilística representou laboratório para o 

desenvolvimento de novas técnicas administrativas, inspiradas principalmente no “Modelo 

Toyota”. Seu ambiente competitivo vem passando, a partir da década de 90, por rápidas e 

profundas mudanças derivadas principalmente dos reflexos da globalização, que implicou na 

busca de novos mercados por parte das empresas e em grande acirramento da concorrência e das 

novas tecnologias de informação, que possibilitaram novos arranjos e formas de relacionamento 

nas cadeias de suprimentos, além de novos formatos organizacionais.  

Sob a ótica da oferta, o processo de globalização torna a escala de 

produção/comercialização variável fundamental nos modelos de competitividade das 

organizações, e, o processo de concentração, uma decorrência natural. Neste sentido, o setor 

automobilístico já vem passando por intenso processo de concentração, acreditando-se que os 

atuais cerca de quarenta grupos internacionais tendam a agrupar-se em cerca apenas três a cinco 

grupos. Outro importante fator que impacta a oferta da indústria automobilística é o seu “grau de 

maturidade”, que, segundo Bertero (1998), é elevado, e que pode ser traduzido em uma estrutura 

oligopolizada e com mudanças apenas graduais na posição relativa dos participantes e nas 

inovações tecnológicas.  

A maior sofisticação e exigência dos consumidores: em um cenário em que a 

concorrência está mais acirrada, e a demanda mundial declinante, os consumidores são 

naturalmente mais sofisticados em seus desejos e mais exigentes no processo de comparação e 

escolha de produtos.  
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3 MODELO HIPOTÉTICO 
 

 

Diante da revisão de literatura apresentada, e considerando o amplo panorama que o 

construto Amor à marca possibilita, ao ser inserido no universo do comportamento do 

consumidor, foi proposto um modelo hipotético para identificação dos antecedentes e 

conseqüentes do Amor à marcas (FIG. 4).  

O modelo foi baseado principalmente nos modelos desenvolvidos por Carroll e Ahuvia 

(2006) e Santana e Akel Sobrinho (2008), com objetivos de explorar o construto Amor à marca.  

O modelo proposto visa mensurar as relações entre os seguintes construtos e no Amor à 

marcas: 

a. A Influência Pessoal e Familiar: os valores pessoais dos seres humanos 

influenciam muitos de seus comportamentos, inclusive o comportamento em relação as suas 

emoções (ROKEACH, 1973); 

b. A Propaganda: possibilita criar poderosos posicionamentos emocionais/ 

psicológicos, que mexem com as emoções e os sentimentos do consumidor (RANDAZZO, 1997). 

c. A Intenção de compra  

d. A Comunicação Boca a Boca positiva  
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FIGURA 4 - Modelo hipotético de pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com base no modelo hipotético de pesquisa apresentado na FIG. 4, as seguintes 

hipóteses foram elaboradas: 

H1: A influência pessoal tem impacto positivo no Amor a marcas de automóveis.  

 

H2: A propaganda tem impacto positivo no Amor a marcas. 

 

H3: As experiências familiares têm impacto positivo no Amor a marcas de automóveis. 

 

H4: O Amor a marcas de automóveis tem impacto positivo na intenção de compra. 

  

H5: O Amor a marcas de automóveis tem impacto positivo no boca a boca positivo.  

 

 

Influência  
Pessoal 

Amor a  
Marca 

Experiência 
Familiar 

Boca a Boca 
Positivo 

 
Propaganda 

Intenção de Compra H1 

H2 

H3 

H4 

H5 



52 

 

4 METODOLOGIA 
 

 

O objetivo deste item é apresentar os processos metodológicos previstos para alcançar os 

objetivos propostos neste trabalho: identificar quais são os antecedentes motivacionais do amor, 

que poderão ser incorporados e desenvolvidos na gestão estratégica de marcas do setor 

automobilístico. Assim, serão descritas, em seqüência, as etapas a serem realizadas para chegar 

aos resultados desejados. 

 

 

 

4.1 UNIDADE DE ANÁLISE 
 

 

A pesquisa proposta utilizou, como unidade de análise, os consumidores de automóveis de 

passeio da cidade de Belo Horizonte. 

 

 

4.2 UNIDADE DE OBSERVAÇÃO 
 

 

Sabe-se que nas Ciências Sociais, diferentemente das Ciências Físicas e Biológicas, não 

existem verdades estabelecidas, mas que o primeiro passo em uma investigação científica 

consiste na delimitação do universo ou população-alvo a ser pesquisada. Pode-se delimitar o 

campo de pesquisa em termos geográficos, temporais ou setoriais, ou em qualquer outra 

dimensão que se necessite ou deseje. Para Malhotra (2001): “Uma população é o agregado, ou 

soma, de todos os elementos que compartilham um conjunto de características comuns, 

conformando o universo para o problema de pesquisa de marketing”. McDaniel e Gates (2003) 

afirmam que: “A população ou população de interesse é o grupo total de pessoas do qual 

necessitamos obter informações. Uma das primeiras coisas que o analista precisa fazer é definir a 

população de interesse”. Kerlinger (1980) diz que: “Uma população é um conjunto de todos os 

objetos ou elementos sob consideração”. Para Babbie (1999): “Uma população do survey é a 
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agregação de elementos da qual é de fato extraída a amostra do survey. Lembre-se de que uma 

população é uma especificação teórica do universo”.  

A pesquisa proposta utilizará como unidade de observação, consumidores de automóveis 

de passeio da cidade de Belo Horizonte. Foram enviados e-mails solicitando o preenchimento do 

questionário via web para pessoas que se enquadravam neste perfil.  

 

 

4.3 TIPO DE PESQUISA 
 

 

Dentre outros autores da área de Metodologia Científica, Gil (1991) sugere que “é 

usual a classificação de pesquisas com base em seus objetivos gerais”. Essa pesquisa busca testar 

hipóteses específicas e examinar relacionamentos entre construtos. Portanto, do ponto de vista de 

seus objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois segundo Vergara (2003), essa expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno, podendo estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza. A mesma afirmação é sustentada por Gil 

(1991). Essa pesquisa busca gerar conhecimentos úteis para o setor automobilístico, o que lhe 

confere também a classificação de pesquisa aplicada. Essa é motivada pela necessidade de 

resolver problemas concretos, imediatos ou não (VERGARA, 2003). 

Quanto aos meios de investigação, essa é uma pesquisa de campo, baseada em 

questionários.  Esse tipo de pesquisa é uma “investigação empírica realizada no local onde ocorre 

ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo” (VERGARA, 2003). 

 

 

4.4 FASE EXPLORATÓRIA 
 

 

Uma importante etapa da pesquisa é escolher uma ferramenta para levantamento dos 

dados. Segundo Burns e Bush (2003), a pesquisa exploratória é conduzida quando o pesquisador 

necessita ou deseja um maior número de informações acerca do tema de pesquisa, podendo 

também ser utilizada na definição de termos e conceitos a serem utilizados na etapa descritiva. 

Nesse sentido, a etapa exploratória será necessária, dada a necessidade inicial de tentar 
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compreender as razões e motivações subentendidas para as atitudes e comportamentos das 

pessoas no que se refere à geração do sentimento do Amor. 

Assim, a etapa exploratória buscará produzir subsídios para a identificação de atributos 

que podem ser identificados como possíveis antecedentes geradores das emoções fortes: o Amor, 

no âmbito do comportamento do consumidor com as marcas. 

Esses procedimentos serão realizados através da revisão de literatura realizada para maior 

conhecimento acerca do tema de pesquisa e dos constructos, que dará suporte para a elaboração 

de um roteiro adequado para as entrevistas de profundidade. 

 

 

4.5 FASE DESCRITIVA 
 

 

A pesquisa descritiva é um desenho de pesquisa que busca a determinação da freqüência 

com que algo ocorre e de que forma variáveis podem covariar (CHURCHILL, 1999). Então a 

pesquisa descritiva assume que o pesquisador já tem conhecimento sobre o problema de pesquisa 

(geralmente desenvolvido na fase exploratória). No caso deste estudo, o método a ser utilizado é 

uma survey, que envolve entrevistas com base em uma amostra da população, por meio de 

questionários, que buscam levantar aspectos relacionados ao seu comportamento, às suas 

intenções, opiniões, atitudes, etc. Podem-se coletar dados de forma pessoal, via telefone, por e-

mail, por correio, etc. (MALHOTRA, 2001). 

A informação a ser obtida será baseada no questionamento dos respondentes via um 

questionário estruturado disponibilizado para coleta de dados via Internet (web survey). 

 

 

4.6 AMOSTRA E PERÍODO DE ESTUDO 
 

 

Pode ser dito que uma amostra de pesquisa é uma parte, é a representação do todo, de 

determinadas características que serão pesquisadas. Para Kerlinger (1980): “Amostra é uma 

porção de uma população, geralmente aceita como representativa da população”. Para Babbie 

(1999): “Amostras de survey devem representar as populações das quais são retiradas e devem 
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fornecer estimativas úteis quanto às características daquela população. Não necessitam, contudo, 

ser representativas em todos os aspectos; representatividade, no sentido que tem para a 

amostragem, limita-se às características relevantes para os interesses substantivos da pesquisa”.  

Segundo Hair Junior et al. (2005), “Uma amostra é um subconjunto relativamente 

pequeno da população. É extraída utilizando-se procedimentos probabilísticos ou não-

probabilísticos. Se uma amostra probabilística suficientemente grande é extraída, então é possível 

fazerem-se generalizações e inferências estatísticas sobre aquela população”. Cooper e Schindler 

(2003) dizem que: “A idéia básica de amostragem é que, ao selecionar alguns elementos em uma 

população, podemos tirar conclusões sobre toda a população. Um elemento da população é a 

pessoa que está sendo considerada para mensuração. É a unidade de estudo”.  

Segundo a Teoria da Probabilidade, as técnicas de amostragem podem ser classificadas 

amplamente como probabilística e não-probabilística. Na amostragem probabilística, os 

elementos amostrais são escolhidos ao acaso. Já na amostragem não-probabilística tem-se a 

capacidade pessoal e profissional do pesquisador, e não a chance de selecionar igualmente os 

elementos amostrais.  

Neste trabalho, foram pesquisados 194 proprietários de automóveis da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, em uma amostragem não probabilística; os questionários foram 

aplicados através de uma Web Survey, nos meses de dezembro de 2008 e janeiro 2009. 

 

 

4.7 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCALAS DE MENSURAÇÃO 
 

 

Segundo DeVellis (1991), a construção do instrumento de coleta é um componente 

essencial para a qualidade das respostas encontradas; assim, as variáveis de interesse devem ser 

parte de um quadro teórico mais amplo (neste caso, obtido através da etapa exploratória). Isto 

porque, de acordo com esse autor, quanto mais os pesquisadores sabem sobre um fenômeno no 

qual estejam interessados, as relações abstratas que existem entre os constructos hipotéticos e as 

ferramentas quantitativas disponíveis, melhor equipadas eles estarão para desenvolver escalas 

confiáveis, válidas e usáveis. 

Foi feita uma revisão de literatura, visando detalhar modelos e escalas desenvolvidas 

pelos principais autores relacionados ao tema, Escala de Amor (STERNBERG, 1995), Amor por 
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Marcas (FOURNIER, 1998; CARROLL; AHUVIA, 2006; SANTANA; AKEL SOBRINHO, 

2008), Escala de Valores (ROKEACH, 1973), Boca a Boca Positivo (ZEITHAML; BERRY; 

PARASURAMAN, 1996; CARROLL; AHUVIA, 2006; SANTANA; AKEL SOBRINHO, 

2008).  

As escalas utilizadas para este estudo foram de 11 pontos, visando afacilitar o tratamento 

como variáveis contínua, a identificar atributos relevantes a serem pesquisados e a subsidiar a 

mensuração do construto Amor por Marcas. 

Apresenta-se a seguir o detalhamento dos itens de operacionalização dos construtos (todas 

as escalas com 11 pontos): 

• Amor: Questões obtidas através de uma adaptação da versão brasileira da escala 

triangular de amor de Sternberg (1995, 1998); a versão utilizada foi a reduzida, que foi testada e 

validada por Cassep-Borges e Teodoro (2007). A versão brasileira possui 45 itens que são 

relacionados à intimidade, paixão e decisão/compromisso; os autores realizaram analises fatoriais 

que indicaram que as propriedades psicométricas originais foram mantidas. Mas, com o intuito de 

melhorar essas propriedades, foi realizada uma re-análise dos dados, na qual foram retirados itens 

dúbios ou que saturaram de maneira extremamente semelhante os itens mantidos, constituindo a 

versão reduzida da escala, com apenas 18 itens. Embora diferente da escala original, possui maior 

precisão em medir as três dimensões do amor. Esta redução foi realizada porque obteve bons 

resultados em estudos recentes (LEMIEUX; HALE, 1999, 2000). 

• Intenção do Boca a Boca positiva: Questões adaptadas de Parasuraman, Zeithaml e 

Berry (1985), condizentes com as dos modelos  conceituais criados por Santana e Akel Sobrinho 

(2008) e Carroll e Ahuvia (2006); 

• Influência Pessoal (Boca a Boca recebido) e experiências anteriores com as 

marcas: Questões adaptadas dos conceitos de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985); 

• A propaganda: Escalas elaboradas pelos autores baseado nas propostas de 

Randazzo (1997) e Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985); 

• Intenção de Compra: Kapferer (2003) e Karsaklian (2000) explicam que a marca 

não é apenas fonte de informação, mas apresenta outras características que criam valor junto ao 

consumidor, gerando julgamentos comparativos entre preço, características, funcionalidade e, 

claro, as emoções vinculadas que causam um envolvimento no público alvo, para uma base de 

análise do comportamento de compra. Algumas dessas características abordam justamente a 
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essência da marca reconhecimento e diferenciação, outras reduzem o risco percebido pelos 

consumidores, gerando uma intenção de compra e, consequentemente, a aquisição dos produtos. 

Com base nessas observações, foram inseridas  questões que podem nos explicar se as marcas 

amadas são também desejadas.    

• Escala de Valores: Questões obtidas da escala LOV de Rokeach (1973).  

A partir das fontes citadas, foi proposto o questionário constante no APÊNDICE 1. 

 

 

4.8 COLETA DE DADOS 
 

 

Foi desenvolvido e validado um questionário (APÊNDICE 1). Visando viabilizar a coleta 

de dados, foi desenvolvido em um site específico para esta atividade.  

Inicialmente, foram enviadas correspondências por e-mail a diversas pessoas, solicitando-

lhes que acessassem o site via Internet, para responderem o questionário e que também 

encaminhassem o e-mail com o link a outras pessoas do seu ciclo de relacionamento e que se 

enquadrassem no perfil desejado, ou seja, consumidores de marcas de automóveis. Houve a 

necessidade de enviar algumas chamadas aos não respondentes, sempre inserindo novos 

respondentes. Foram obtidos, nesta etapa, 194 questionários respondidos. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

Primeiramente, procurou-se fazer uma análise exploratória do banco de dados para 

posterior aplicação das técnicas estatísticas multivariadas. De acordo com Hair et al. (2005), o 

primeiro passo de uma análise é o exame do banco de dados, verificando a questão da presença 

de dados perdidos, a existência de observações atípicas, teste de normalidade e linearidade, além 

de uma análise descritiva e caracterização da amostra. 

 

 

5.1 ANÁLISE DE DADOS AUSENTES 
 

 

Dados ausentes podem acontecer devido à recusa do respondente em emitir uma opinião, 

a erros na coleta de dados ou a erros na entrada de dados. Segundo Hair et al. (2005), dados 

ausentes com padrões não aleatórios ou dados escondidos do pesquisador podem comprometer a 

generalização dos resultados. Portanto, o ideal é que, caso existam dados ausentes, esses sejam 

aleatórios.  

Dados ausentes aleatórios são classificados como Ausentes ao acaso (AAA) quando um 

valor ausente de Y depende de X, mas não de Y e Ausente completamente ao acaso (ACAA) 

quando valores de Y são realmente uma amostra aleatória de todos os valores de Y, não gerando 

vieses para os dados observados (HAIR et al., 2005). Nesse caso, podem-se empregar algumas 

técnicas de correções que os autores sugerem, sendo a substituição do dado ausente pela média o 

método mais utilizado.  

A partir disso, realizou-se uma análise da extensão dos dados ausentes para cada um dos 

indicadores que serão utilizados no modelo, de forma a identificar a existência de padrões. 

Buscou-se primeiramente a identificação de erros de procedimento, através da verificação dos 

valores mínimos e máximos observados. Dessa forma, notou-se que, para todas as variáveis, os 

valores observados estavam dentro dos valores aceitáveis. 

Foi realizada primeiramente uma análise de quantos dados ausentes foram apresentados 

pelos indivíduos que compõem a amostra. Foi definido que indivíduos com dados ausentes 
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superiores a 5% seriam excluídos da amostra, pois isso afetaria a validade das respostas. Dessa 

forma, 4 dos 194 questionários coletados, foram excluídos.  

Após a exclusão, os dados ausentes contabilizados foram 71, o que representa 0,52% do 

total de respostas. Nenhuma das variáveis apresentou mais de 2% de dados ausentes, valor que 

foi considerado baixo. Para verificar se tais dados ausentes são aleatórios ou não, foi aplicado o 

procedimento, sugerido por Hair et al. (2005), de realização de um teste disponível no SPSS 13.0 

denominado M de Car. Tal teste analisa o padrão de dados ausentes em todas as variáveis e 

compara com o padrão esperado para um processo de dados perdidos aleatórios (HAIR et al., 

2005), sendo que diferenças significativas indicam que os dados não são ACAA. Como o teste 

não se mostrou significante (Little's MCAR test: Chi-Square = 1393,083, DF = 1524, Sig. = 

0,992), optou-se por realizar a substituição dos mesmos pela média. 

 

 

5.2 ANÁLISE DE OUTLIERS 
 

 

Prosseguiu-se então com a questão das observações atípicas. Segundo Hair et al. (2005), 

as observações atípicas se caracterizam por apresentar um padrão de respostas notavelmente 

diferente das outras observações, sendo que não devem ser rotuladas, num primeiro momento, 

como maléficas ou não às análises subseqüentes. O autor ressalta que tais observações atípicas 

podem ser indicativas de características da população, que não seriam descobertas no curso 

normal da análise. 

Existem quatro tipos de observações atípicas, sendo: (1) erro de procedimento como erro 

na entrada dos dados ou uma falha na codificação; (2) observações que acontecem devido a 

ocorrência de um evento extraordinário; (3) observações extraordinárias para as quais o 

pesquisador não tem uma explicação; e (4) observações que estão no intervalo usual de valores 

para cada variável, mas são únicas em sua combinação de valores entre as variáveis (HAIR et al., 

2005). 

Optou-se por verificar a existência de observações atípicas multivariadas. Empregou-se, 

para tanto, a medida D² de Mahalanobis. De acordo com Hair et al. (2005), tal medida verifica a 

posição de cada observação comparada com o centro de todas as observações, em um conjunto de 

variáveis. Para verificar a significância da medida, é empregado o teste qui-quadrado, em que 
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valores inferiores a 0,001 são considerados outliers. Dessa forma, foram encontradas 12 

observações, o que corresponde a 6,3% da amostra, optando-se pela exclusão de tais casos.  

 

 

5.3 NORMALIDADE DOS DADOS 
 

 

A distribuição normal das variáveis é um pressuposto implícito nas técnicas de inferências 

empregadas nesse estudo. Para verificar a normalidade dos dados, empregou-se o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Segundo esse teste, uma variável pode ser considerada normal se o valor 

da significância da estatística for superior a 0,05. 

 

Conforme a TAB. 1, pode-se verificar que apenas duas variáveis não rejeitaram a hipótese 

nula de normalidade dos dados (a “Q.28. A _______ (marca da Q.1) é puro prazer” e “Q.49. Vejo 

sempre muitas propagandas da ________(marca da Q.1)”). Pode-se confirmar também a não 

existência da normalidade multivariada, uma vez que essa exige a distribuição normal univariada 

(TABACHNICK; FIDEL, 2001). 

 

 

 

 
TABELA 1 - Teste de aderência a normalidade de Kolmogorov-Sminorv 

Variável Estatística Sig. Variável Estatística Sig. 

Q3 2,00 0,00 Q34 5,00 0,00 
Q4 1,60 0,01 Q35 1,99 0,00 
Q5 1,64 0,01 Q36 1,54 0,02 
Q6 1,67 0,01 Q37 1,60 0,01 
Q7 1,83 0,00 Q38 2,17 0,00 
Q8 1,62 0,01 Q39 2,95 0,00 
Q9 2,80 0,00 Q40 2,73 0,00 
Q10 1,69 0,01 Q41 3,42 0,00 
Q11 2,02 0,00 Q42 1,92 0,00 
Q12 1,70 0,01 Q43 3,30 0,00 
Q13 1,68 0,01 Q44 1,59 0,01 
Q14 1,54 0,02 Q45 1,84 0,00 
Q15 1,80 0,00 Q46 1,47 0,03 
Q16 1,46 0,03 Q47 1,67 0,01 
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Q17 2,75 0,00 Q48 1,75 0,00 
Q18 2,33 0,00 Q49 1,33 0,06 
Q19 2,02 0,00 Q50 1,89 0,00 
Q20 1,73 0,01 Q51 1,73 0,00 
Q21 2,52 0,00 Q53 2,17 0,00 
Q22 2,98 0,00 Q54 3,23 0,00 
Q23 1,56 0,02 Q55 2,12 0,00 
Q24 1,68 0,01 Q56 2,58 0,00 
Q25 1,65 0,01 Q57 2,12 0,00 
Q26 2,85 0,00 Q58 3,46 0,00 
Q27 1,83 0,00 Q59 5,01 0,00 
Q28 1,28 0,08 Q60 3,18 0,00 
Q29 2,59 0,00 Q61 4,46 0,00 
Q30 2,34 0,00 Q62 3,87 0,00 
Q31 2,49 0,00 Q63 4,74 0,00 
Q32 1,69 0,01 Q64 4,29 0,00 
Q33 3,71 0,00       
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 
  
 

5.4 LINEARIDADE 
 

 

A linearidade dos dados constitui mais um dos pressupostos para as técnicas multivariadas 

e é baseada em medidas correlacionadas de associação, supondo que as variáveis deveriam ser 

linearmente relacionadas.  As formas de se verificar a linearidade, segundo Hair et al. (2005), são 

por meio de gráficos de dispersão com pares de variáveis, ao examinar os resíduos de uma análise 

de regressão, ou simplesmente verificando as correlações entre as variáveis.  

Nesta pesquisa, verificou-se a linearidade pela análise da matriz de correlação entre as 52 

variáveis existentes. Escolheu-se a correlação de Pearson por ser a mais utilizada para medir 

associações lineares entre as variáveis. Ressalta-se que foram observadas 246 relações não 

significativas ao nível de 5%, a partir da análise da matriz de correlação, o que representa 18,5% 

das correlações possíveis. A partir da análise do gráfico de dispersão scaterplot, entretanto, 

observou-se que tais desvios não alteram a linearidade dos dados. 

Foi dado prosseguimento às análises, pois se considerou que os efeitos não lineares 

encontrados representam apenas uma pequena parcela da variação desse tipo de associação entre 

os indicadores, não implicando, portanto, em falta de linearidade (HAIR et al., 2005) ou perda 

substancial da informação contida na matriz de dados (RAMALHO, 2006). 

 



62 

 

 

5.5 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 

 

A amostra desta pesquisa foi obtida por meio de um questionário eletrônico. Foram 

obtidos 194 questionários válidos, dos quais quatro foram eliminados devido ao excesso de dados 

ausentes, e 12 devido a se caracterizarem como outliers multivariados, ficando a amostra final 

com 178. 

Com relação à marca de automóvel que os respondentes da pesquisa mais gostam (FIG. 

5), a mais citada foi FIAT, com 34,8%. Em segundo lugar ficou a HONDA, com 17,4%. Outras 

12 marcas receberam menos de 5% de citações e foram agrupadas como outras, totalizando 

20,8% dos respondentes. 

34,8%

17,4%

10,7%
6,2% 5,1% 5,1%
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T/G

M

Outr
os

 <5
%

 
FIGURA 5 - Marca de automóvel que o respondente mais gosta 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 e Microsoft Excel 2003. 

 
 
 
Já com relação à marca de automóvel que o respondente possui (FIG. 6), verifica-se que 

45,5% têm um automóvel da FIAT; depois aparece a WOLKSWAGEM com 12,9%. Ressalta-se 

que 2,2% da amostra entrevistada não possuem automóvel no momento, e que seis marcas 

receberam menos de 5% de citações, tendo sido agrupadas como outras. 
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FIGURA 6 - Marca de automóvel que o respondente possui 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 e Microsoft Excel 2003. 
 
 
 

Foi verificado também se o respondente nunca teve a marca citada como a que mais 

gosta; se ele possuiu; se ele tem atualmente ou se ele pretende ter. A FIG. 7 dá um panorama da 

questão. Verifica-se que a maior parte dos respondentes ou possui o carro dessa marca atualmente 

(36,5%) ou pretende comprar (32,6%), totalizando 69,1% da amostra. Que nunca teve carro da 

marca totalizou apenas 10,1% dos respondentes. 

Já possuiu
20,8%

Nunca teve
10,1%

Tem 
atualmente

36,5%

Pretende 
adquirir um dia

32,6%

 
FIGURA 7 - Situação em relação à marca 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 e Microsoft Excel 2003. 
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No que tange ao sexo do entrevistado, pode-se verificar, com base na FIG. 8, que a 

amostra é composta por uma quantidade ligeiramente superior de homens (57,3%). 

 

Masculino
57,3%

Feminino
42,7%

 
FIGURA 8 - Sexo dos respondentes 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 e Microsoft Excel 2003. 

 
 
Já com relação à faixa etária dos respondentes (FIG. 9), observa-se maior concentração 

entre 18 e 44 anos, totalizando 84,3% da amostra. 
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FIGURA 9 - Faixa etária dos respondentes 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 e Microsoft Excel 2003. 
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FIGURA 10 - Renda Familiar dos respondentes 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 e Microsoft Excel 2003. 

 
 
No que tange à renda familiar dos respondentes (FIG. 10), observa-se maior freqüência de 

pessoas com renda superior a R$ 9.000,00 (22,5%). Os outros extratos apresentam freqüências 

semelhantes, com média de mais ou menos 10%. Vale ressaltar que 5,1% não responderam a essa 

questão. 

Com relação ao nível de escolaridade da amostra, pode-se observar, na FIG. 11, um alto 

nível de escolaridade. Apenas 5,1% dos respondentes possuem até Ensino Médio. Os outros 

94,9% estão pelo menos cursando uma faculdade, sendo que, desses, 39,9% já fizeram uma 

especialização ou mestrado/doutorado.  
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doutorado

 
FIGURA 11 - Escolaridade dos respondentes 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 e Microsoft Excel 2003. 

 

Relativamente ao estado civil dos respondentes, observa-se, na FIG. 12, que metade da 

amostra é composta por pessoas solteiras e praticamente 40% por pessoas casadas ou amigadas. 

Não existe nenhum viúvo(a) na amostra e 5,1% são divorciado/separado. Vale ressaltar que 5,1% 

das pessoas que responderam ao questionário deixaram essa questão sem resposta. 
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50,0%

Não respondeu
5,1%
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FIGURA 12 - Estado civil dos respondentes 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 e Microsoft Excel 2003. 
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5.6 ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 
 

 

As estatísticas básicas correspondentes à média e o desvio padrão das escalas empregadas 

na pesquisa de campo, além do valor mínimo e máximo estão apresentados no APÊNDICE 2. 

O padrão de notas atribuídas às variáveis foi bem diversificado, bem como o padrão 

dentro da variável. A variável de menor média foi a Q22 (Me pego pensando na ________ 

durante o dia) referente ao construto Amor à marca e maior média encontrada foi para a Q59 (59. 

Conseguir a Auto-realização (ter paz e tranqüilidade na minha mente)).  

Já no que tange ao desvio-padrão, o menor encontrado foi para a variável Q64 (64. 

Conseguir ter um Sentimento de realização (de ter atingido meus objetivos pessoais e 

profissionais)) e o maior para a variável Q39 (Q.39. Meu pai teve carros da ________ (marca da 

Q.1) e sempre fez avaliações positivas). 

 

 

5.7 DIMENSIONALIDADE 
 

 

A análise da dimensionalidade dos dados permite identificar o número de causas comuns 

subjacentes às escalas do estudo, ou seja, o número de fatores latentes em cada escala 

(NETEMEYER et al., 2003). 

De forma a verificar a dimensionalidade das escalas empregadas neste estudo, foram 

realizadas análises fatoriais. Netemeyer, Bearden e Sharma (2003) ressalvam que é necessário 

explorar a dimensionalidade dos construtos para atestar a fidedignidade do instrumento. Isso 

porque cada construto teórico deve tratar de dimensões distintas do fenômeno estudado. 

Dessa forma, a unidimensionalidade implica que os itens do questionário devem estar 

altamente relacionados uns com os outros, formando um único conceito (HAIR et al., 2005). 

Como método de extração, utilizou-se a extração de “fatores por eixos principais”. 

Segundo Malhotra (2006), esse método é o mais indicado quando o objetivo principal é verificar 

a existência de dimensões latentes. Quanto ao método de rotação, foi utilizado o oblimim, pois 

esse método parte do pressuposto de que existe relação entre os fatores (HAIR et al., 2005). 
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Uma série de regras para verificar se existem condições adequadas para o uso da AFE 

devem ser observadas. Inicialmente, é necessário notar se a medida de adequação da amostra de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). O KMO indica a proporção da variância dos dados que pode ser 

considerada comum a todas as variáveis, ou seja, que pode ser atribuída a um fator comum. Ela 

varia de 0,000 a 1,000, sendo que, quanto mais próximo de 1,000 (unidade), melhor o resultado, 

ou seja, mais adequada é a amostra à aplicação da análise fatorial. De acordo com Malhotra 

(2006), a solução fatorial é adequada se o KMO apresentar um valor entre 0,500 e 1,000. 

Já o Teste de Esfericidade de Bartlett deve indicar que a matriz de correlação 

populacional não é uma identidade, o que ocorre quando o resultado revela um valor significativo 

(p<0,01).  

Além disso, é esperado que a solução fatorial consiga explicar pelo menos 60% da 

variância total dos dados, o que indica que a redução de dados consegue explicar uma parcela 

considerável da variação existente (HAIR  et al., 2005).   

Também é conveniente verificar a magnitude das comunalidades, que é a quantia total de 

variância que um item original compartilha com todos os outros índices incluídos na análise. A 

comunalidade para cada indicador deve ser superior a 0,500 (HAIR et al., 2005). 

Para a definição do número de fatores, foi utilizado o critério do eigenvalue, ou seja, 

somente fatores que apresentaram eigenvalues (quantidade de variância explicada por um fator) 

maiores que 1 foram considerados como significantes (HAIR et al., 2005). 

 A carga fatorial permite interpretar o papel que cada variável na definição do fator e 

representa também a correlação de cada variável com o fator. Segundo Hair et al. (2005), em 

amostras grandes, valores de carga fatorial acima de 0,300 são considerados significantes. 

 Dessa forma, os critérios adotados para encontrar a melhor solução fatorial foram: 1º: 

verificar se a variância extraída na solução é de pelo menos 60% (HAIR et al., 2005); e, 2º: 

verificar se a comunalidade é superior a 0,400. 

Nesse sentido, inicialmente, foi feita a AFE para cada construto do modelo, buscando 

identificar se o número de fatores obtidos para a amostra corresponde às dimensões teóricas as 

quais se referem os construtos (APÊNDICE 3). 

Foram encontradas três dimensões para o construto Amor à marca. Duas variáveis foram 

retiradas por apresentarem comunalidade inferior a 0,400, que foram a Q8 (Estou determinado 

a ter um relacionamento com a (marca da Q.1)) e a Q26 ((invertida) Não tenho sentimento 
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algum pela ____ ( marca da Q.1)). Devido à proximidade das dimensões encontradas neste 

trabalho com as da escala do Amor de Sternberg (STERNBERG, 1995), inserimos as mesmas 

denominações utilizadas pelo autor. O primeiro fator encontrado, denominado 

Decisão/Compromisso, trata de itens que se referem à pretensão do individuo em manter o 

relacionamento com a marca. O segundo fator trata da questão hedônica do relacionamento, que 

denominamos de Paixão, onde o prazer é o objeto central. Já o terceiro fator trata dos aspectos 

emocionais que denominamos Intimidade. 

Com o intuito de confirmar a unidimensionalidade de cada fator encontrado para o 

construto Amor à marca, realizou-se uma AFE para cada uma das dimensões encontradas, 

conforme APÊNDICE 4. 

 

 

 

 

Como poderá ser visualizado na TAB. 4, obtiveram-se soluções unidimensionais para 

todos os fatores do construto Amor à marca, indicando que suas variáveis compartilham a mesma 

dimensão latente. 

 A TAB. 2 mostra a análise fatorial para o construto Boca a boca positivo. 

 

 
TABELA 2 - Análise Fatorial das variáveis do construto Boca a boca positivo 

Item Carga Comunalidade 

Q.16. Eu ativamente promovo a (marca da Q.1) junto ao meu ciclo de 

amizades. 
0,83 0,68 

Q.29. Recomendo a (marca da Q.1) às pessoas que me pedem opinião. 0,82 0,68 

Q.30. Recomendo a (marca da Q.1) às pessoas do meu círculo de 

relacionamento. 
0,93 0,87 

Q.31. Sempre falo coisas positivas sobre a (marca da Q.1) 0,80 0,63 

Q.32. Mesmo sem ser perguntado, gosto de falar positivamente sobre a 

(marca da Q.1) e seus produtos. 
0,76 0,58 

Variância explicada - 68,75% 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 
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OBS: Método de extração: eixos principais (Rotação oblimin) Rotação convergiu em 6 iterações. Medida KMO = 
0,837; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001).  
 

 
De forma a obter valores aceitáveis de comunalidade, duas variáveis foram excluídas do 

construto Boca a boca positivo uma vez que os valores apresentados foram inferiores a 0,400. 

São elas: Q33 ((inversão) Sempre falo coisas negativas sobre a (marca da Q.1)) e a Q34 

((inversão) Definitivamente não recomendo a ____ (marca da Q.1) para ninguém.). Após a 

exclusão, o construto apresentou uma solução fatorial com apenas uma dimensão com variância 

explicada de 68,75%. 

   A TAB. 3 mostra a análise fatorial para o construto Influência pessoal. 

  

 
TABELA 3 - Análise Fatorial das variáveis do construto Influência pessoal 

Item Carga Comunalidade 

Q.35. Meus colegas de trabalho falam coisas positivas sobre a (marca da Q.1) 0,80 0,65 

Q.36. As pessoas de minha família falam coisas positivas sobre a (marca da Q.1) 0,72 0,51 

Q.37. Meus amigos falam coisas positivas sobre a (marca da Q.1) 0,94 0,88 

Q.38. As pessoas que conheço que entendem de automóveis, falam coisas positivas 

sobre a (marca da Q.1) 
0,73 0,53 

Variância explicada - 64,33% 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 
OBS: Método de extração: eixos principais (Rotação oblimin) Rotação convergiu em 9 iterações. Medida KMO = 
0,771; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001).  

 

 O construto Influência pessoal apresentou apenas uma dimensão e as variáveis 

utilizadas no questionário apresentaram comunalidades e cargas fatoriais adequadas, não sendo 

necessária a exclusão de nenhuma. A variância explicada do construto é de 64,33%. 

 A TAB. 4 apresenta a análise fatorial para o construto que inicialmente se chamava 

Experiências anteriores com a marca. Entretanto, após a exclusão de algumas variáveis o 

construto passou a se chamar Experiência Familiar. 
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TABELA 4 - Análise Fatorial das variáveis do construto Experiência Familiar 
Item Carga Comunalidade 

Q.39. Meu pai teve carros da (marca da Q.1) e sempre fez avaliações 

positivas 
0,74 0,55 

Q.43. Ter carros da (marca da Q.1) é tradição em minha família. 0,74 0,55 

Variância explicada - 55,28% 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 
OBS: Método de extração: eixos principais (Rotação oblimin) Rotação convergiu em 8 iterações. Medida KMO = 
0,500; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001).  

 

O construto tinha inicialmente 5 itens para mensurá-lo na escala aplicada. Entretanto, ao 

realizar a análise fatorial, os itens Q40 (A minha experiência pessoal com carros (marca da Q.1) 

é positiva.), Q41 ((inversão) Já tive problemas com carros da (marca da Q.1)) e Q42 (Sempre 

admirei carros da (marca da Q.1)) apresentaram comunalidade abaixo de 0,400, além de que a 

variância explicada, mantendo tais variáveis, estava abaixo do limite aceitável. Dessa forma, a 

melhor solução fatorial foi encontrada mantendo apenas dois indicadores que são capazes de 

explicar 55,28% das variações encontradas.  

Sugere-se que, num próximo estudo, tais itens sejam repensados e seja criada uma nova 

escala para mensurar Experiências anteriores com a marca. 

   A TAB. 5 mostra a análise fatorial para o construto Propaganda. 

 
TABELA 5 – Análise Fatorial das variáveis do construto Propaganda 

Item Carga Comunalidade 

Q.44. Sempre gostei das propagandas da ____ (marca da Q.1) 0,78 0,61 

Q.45. Eu compreendo perfeitamente as mensagens das propagandas da (marca 

da Q.1) 
0,80 0,64 

Q.46. As propagandas da (marca da Q.1) me fazem gostar mais desta marca 0,89 0,79 

Q.47. As propagandas da (marca da Q.1) me divertem e trazem emoções 

positivas. 
0,90 0,81 

Q.48. As propagandas  da (marca da Q.1) mostram razoes claras para 

incentivar a compra de seus carros 
0,82 0,68 

Q.49. Vejo sempre muitas propagandas da (marca da Q.1) 0,73 0,54 

Variância explicada - 67,77% 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 
OBS: Método de extração: eixos principais (Rotação oblimin) Rotação convergiu em 4 iterações. Medida KMO = 
0,903; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001).  
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A escala inicial do construto Propaganda continha 8 itens, dos quais 2 foram excluídos 

quando da realização da análise fatorial, por apresentarem comunalidade inferior a 0,400. São 

eles: Q50 (Me lembro freqüentemente das propagandas da (marca da Q.1)) e Q51 (Q.51. 

Existem poucas reportagens sobre reclamações de proprietários de carros (marca da Q.1)). 

Dessa forma, a solução fatorial final apresentou 6 itens que juntos explicam 67,77% das 

variações do construto. 

   A TAB. 6 mostra a análise fatorial para o construto Intenções de compra. 

 
TABELA 6 - Análise Fatorial das variáveis do construto Intenções de compra 

Item Carga Comunalidade 

53. Considerando-se as minhas condições financeiras atuais, eu .... 0,77 0,60 

55. Na próxima vez que for comprar um carro eu... 0,77 0,60 

Variância explicada - 59,53% 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 
OBS: Método de extração: eixos principais (Rotação oblimin) Rotação convergiu em 8 iterações. Medida KMO = 
0,500; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001).  

 
  

O construto Intenção de compra apresentava inicialmente 3 itens para medi-lo no 

questionário. Entretanto, quando foi realizada a análise fatorial, o item Q54 (Caso eu tenha 

dinheiro suficiente, eu ....) apresentou comunalidade inferior a 0,400. Dessa forma, a solução 

fatorial final apresentou dois itens capazes de explicar 59,53% das variações do construto. 

 

 

5.8 CONFIABILIDADE 
 

 

 Para verificar se a escala é livre de erro aleatório, é feita a análise da confiabilidade da 

escala (MALHOTRA, 2006). A medida normalmente empregada para verificar a confiabilidade 

de uma escala em estudos do comportamento do consumidor é o Alfa de Cronbach.  

 Tal medida representa a proporção da variância total da escala que é atribuída ao 

verdadeiro escore do construto latente que está sendo mensurado (NETEMEYER; BEARDEN; 

SHARMA, 2003). Ele varia de 0,00 a 1,00, sendo que quanto mais próximo de 1,00 maior a 
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confiabilidade da escala. Malhotra (2006) afirma que valores aceitáveis de confiabilidade 

devem ser superiores a 0,700, mas, no caso de estudos exploratórios, valores de 0,600 também 

são aceitáveis. 

 A TAB. 7 sintetiza os valores encontrados para o Alfa de Cronbach de acordo com os 

construtos do modelo. 

 
TABELA 7- Confiabilidade dos construtos da pesquisa 
Construto Alfa de Crombach 

Amor à marca 0,971 

Boca a boca positivo 0,912 

Influência pessoal 0,870 

Eperiência familiar 0,708 

Propaganda 0,925 

Intenção de compra 0,737 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0. 

 

 A TAB 7 mostra que todos os construtos apresentam Alfa de Cronbach dentro do 

limite sugerido pela literatura de 0,700 (MALHOTRA, 2006). Além disso, verificou-se que a 

exclusão de nenhum item faria com que a confiabilidade dos construtos aumentasse. 

Por se tratar de um construto multidimensional, para o Amor à marca realizou-se também 

a análise de confiabilidade de cada uma das dimensões. O objetivo foi atingir o valor máximo de 

Alfa de Cronbach para cada dimensão, cujas variáveis posteriormente serão transformadas em um 

único indicador para compor a modelagem de equações estruturais. Entende-se, portanto, que o 

valor máximo de confiabilidade interna é necessário para as análises posteriores. A TAB. 8 

mostra os valores encontrados e as variáveis excluídas da análise. 

 

 
TABELA 8- Confiabilidade das dimensões do construto Amor à marca 

Construto Alfa de Crombach Variávies excluídas Alfa de Crombach final 

Decisão/Compromisso 0,962 - 0,962 

Paixão 0,925 - 0,925 

Intimidade 0,916 Q21 0,923 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0. 
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 A TAB. 8 mostra que todos os construtos apresentam Alfa de Cronbach dentro do 

limite, sugerido pela literatura, de 0,700 (MALHOTRA, 2006). Somente o construto Emocional 

apresentou uma variável que, se excluída, melhoraria a confiabilidade do mesmo. Dessa forma, 

optou-se pela exclusão da variável Q21 (Eu acho que a (marca da Q.1) é muito atraente). 

 

5.9 VALIDADE CONVERGENTE E DISCRIMINANTE 
 

 

Após verificar a confiabilidade da escala, foi realizada a avaliação da validade 

convergente das medidas, buscando identificar se os indicadores de um construto realmente são 

adequados para medir as dimensões latentes de interesse e a validade divergente, que avalia se os 

construtos efetivamente medem diferentes aspectos do fenômeno de interesse (HAIR et al., 2005). 

Tais testes foram realizados por meio de uma Análise Fatorial Confirmatória. 

O método utilizado nesse trabalho, para avaliar a validade convergente, foi o proposto por 

Bagozzi, Yi e Philips (1991), que sugerem que a Análise Fatorial Confirmatória (AFC) pode ser 

usada para verificar se os indicadores estão significativamente relacionados aos construtos de 

interesse. Além disso, tais autores recomendam que seja verificada a significância das cargas 

fatoriais dos construtos ao nível de 5% ou 1%, utilizando usualmente testes t unicaudais, onde o t 

crítico corresponde a 1,65 (β=0,05) ou 2,236 (β=0,01). Para testar os modelos fatoriais, recorreu-

se ao método de estimação de mínimos quadrados generalizados, já que os estimadores dessa 

função não têm como suposição a normalidade multivariada dos dados (MINGOTI, 2005). Para 

identificar os construtos latentes, fixou-se a variância dos fatores na unidade (1), supondo os 

construtos na forma padronizada (KELLOWAY, 1998).  

Além disso, considerando as medidas gerais de adequação dos modelos de mensuração, 

foi feita a avaliação da variância média extraída (Average Variance Extracted - AVE) e da 

confiabilidade composta (Composite Reliability – CR). Conforme Fornell e Larcker (1981), a 

AVE indica o percentual médio de variância compartilhada entre o construto latente e seus 

indicadores. Já a medida de confiabilidade composta é uma estimativa do coeficiente de 

confiabilidade e representa o percentual de variância dos construtos, que é livre de erros 

aleatórios. 
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Vale ressaltar que, como o construto Amor à marca é multidimensional, optou-se por 

trabalhar com as suas três dimensões. Dessa forma, a variável que representa cada dimensão foi 

construída tendo como base a média dos itens que as compõem. 

 A TAB. 9 apresenta o resultado para a validade convergente. 

 

 
TABELA 9 - Avaliação da validade convergente dos construtos 

Construto Variável 
Carga não 

padronizada 

Erro 

padrãoa 
Valor críticob 

Carga 

padronizadac 

Decisão/Compromisso 1,45 0,13 11,09 0,89 

Intimidade 1,93 0,15 12,98 0,90 
Amor à 

marca 
Paixão 1,60 0,15 10,92 0,87 

Q35 2,02 0,18 11,26 0,80 

Q36 1,86 0,18 10,28 0,79 

Q37 2,23 0,14 15,64 0,94 

Influência 

pessoal 

Q38 1,81 0,14 12,52 0,87 

Q44 2,12 0,20 10,68 0,78 

Q45 2,02 0,18 11,24 0,83 

Q46 2,52 0,18 13,75 0,91 

Q47 2,49 0,18 13,99 0,91 

Q48 2,31 0,17 13,38 0,87 

Propaganda 

Q49 2,06 0,19 10,87 0,81 

Q39 1,78 0,34 5,24 0,56 Experiencia 

familiar Q43 2,64 0,38 7,02 0,93 

Q32 1,90 0,21 8,93 0,73 

Q31 2,09 0,17 12,66 0,87 

Q30 2,29 0,16 14,22 0,95 

Q29 1,90 0,15 12,69 0,92 

Boca a boca 

positivo 

Q16 2,05 0,20 10,48 0,86 

Q55 1,22 0,26 4,73 0,58 Intenção de 

compra Q53 1,62 0,33 4,95 0,60 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 e no AMOS 4.0. 
Observações: a) erro padrão: erro da estimativa não padronizada. b) confiabilidade do indicador de acordo com o 
critério sugerido por Bagozzi - valor t: é a razão entre o peso não padronizado pelo seu erro padrão e, se superior a 
2,236, indica validade convergente ao nível de 1%. c) peso padronizado: indica a correlação entre o indicador e o 
construto latente. 
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 Entende-se, portanto, que, conforme o critério sugerido por Bagozzi, Yi e Philips 

(1991), todos os indicadores atingiram os valores mínimos necessários para atender ao 

pressuposto de validade convergente.  

 Como alerta Hair et al. (2005), o alfa de Cronbach é uma medida que pode apresentar 

limitações, uma vez que esse não considera o erro nos indicadores. Uma solução alternativa é o 

cálculo da Confiabilidade Composta (CC) e da Variância Média Extraída (AVE), por meio da 

realização de uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC). Na TAB. 10 são apresentados os 

resultados para os construtos do modelo. 

 

 

 
TABELA 10 – Avaliação da variância média extraída e da confiabilidade composta dos construtos 

Construto Variável VE CC 

Decisão/Compromisso 

Intimidade Amor à marca 

Paixão 

0,77 0,91 

Q35 

Q36 

Q37 
Influência pessoal 

Q38 

0,72 0,91 

Q44 

Q45 

Q46 

Q47 

Q48 

Propaganda 

Q49 

0,72 0,94 

Q39 
Experiência familiar 

Q43 
0,59 0,73 

Q16 

Q29 

Q30 

Q31 

Boca a boca positivo 

Q32 

0,76 0,94 

Intenção de compra Q53 0,35 0,51 
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Q55 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 e no AMOS 4.0. 

 

Considerando que, conforme Tabachnick e Fidel (2001), a AVE deve ser superior a 0,50 

e, a confiabilidade composta, superior a 0,70, os resultados obtidos mostram que somente o 

construto Intenção de compra não atendeu ao critério. Dessa forma, optou-se trabalhar somente 

com a variável Q55 (Na próxima vez que for comprar um carro eu... Compraria / Não 

compraria essa marca) por apresentar melhor validade de conteúdo para medir Intenção de 

compra. 

Enquanto a validade convergente busca atestar que os itens de um construto são 

suficientemente correlacionados de forma a medir uma variável latente, a validade discriminante 

busca provar que os construtos do modelo tratam de conceitos distintos (MALHOTRA, 2006). 

 Para avaliar a validade discriminante dos construtos, empregou-se o método 

desenvolvido por Fornell e Larcker (1981). O procedimento sugerido por tais autores consiste 

em fazer uma Análise Fatorial Confirmatória, por meio do método de mínimos quadrados 

generalizados e comparar o quadrado do coeficiente de correlação entre os pares de construtos 

com a variância média extraída dos construtos. Os resultados dessa análise estão apresentados 

na TAB. 11. 

 
TABELA 11– Avaliação da validade discriminante dos construtos 

Construto 1 Construto 2 Correlação² VE1 VE2 

Amor à marca Influência pessoal 0,44 0,77 0,72 

Amor à marca Propaganda 0,37 0,77 0,72 

Amor à marca Experiência familiar 0,15 0,77 0,59 

Amor à marca Boca a boca positivo 0,68 0,77 0,76 

Influência pessoal Propaganda 0,30 0,72 0,72 

Influência pessoal Experiência familiar 0,14 0,72 0,59 

Influência pessoal Boca a boca positivo 0,48 0,72 0,76 

Propaganda Experiência familiar 0,23 0,72 0,59 

Propaganda Boca a boca positivo 0,32 0,72 0,76 

Experiência familiar Boca a boca positivo 0,09 0,59 0,76 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 e no AMOS 4.0. 
Obs.: VE indica a variância explicada 
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Os resultados mostram que pode se atestar a validade discriminante para todos os pares de 

construtos, com base no método proposto por Fornell e Larcker (1981). Isso comprova que os 

construtos do modelo medem aspectos diferentes do fenômeno de interesse (MALHOTRA, 

2006). 

 

 

5.10 MODELO PROPOSTO DE MENSURAÇÃO DOS ANTECEDENTES E CONSEQÜENTES 
DO AMOR À MARCA 

 

 

Para testar o modelo de mensuração proposto pelo seguinte trabalho, empregou-se o 

método de equações estruturais (MEE). De acordo com Hair et al. (2005), o método de equações 

estruturais pode ser distinguido por duas características: (1) permite estimar múltiplas e inter-

relacionadas relações de dependência; e (2) consegue representar conceitos não observados 

nessas relações e explicar erro de mensuração no processo de estimação. 

Outro método possível seria a regressão múltipla. Entretanto, essa só permite verificar 

uma relação de dependência por vez e as variáveis tanto dependentes quanto independentes 

devem ser observáveis (MALHOTRA, 2006). Foi retirada a média ponderada dos itens que 

compunham cada dimensão do Amor à marca, de forma que os itens que mediram tal variável 

latente foram as dimensões do mesmo. 

Como os dados da pesquisa não atenderam ao pressuposto da normalidade, o método de 

estimação dos parâmetros na MEE escolhido foi o de mínimos quadrados generalizados. Segundo 

Mingoti (2005), os estimadores dessa função não têm como suposição a normalidade 

multivariada dos dados. O software utilizado foi AMOS 4.0 e, na FIG. 13, se encontra o modelo 

de mensuração testado. 
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FIGURA 13 - Modelo estrutural proposto de mensuração dos Antecedentes e Conseqüentes do Amor à marca 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no AMOS 4.0. 

 

Os construtos Influência pessoal e Propaganda são responsáveis por 62% das variáveis no 

Amor à marca, sendo que o primeiro apresenta um impacto de maior magnitude. A carga do 

construto Influência pessoal no Amor à marca é de 0,52 e a do construto Propaganda é de 0,35. Já 

o construto Experiência familiar não apresentou impacto significativo no Amor à marca.  

Com relação ao impacto do Amor à marca na Intenção de compra e no Boca a boca 

positivo, observa-se que ambas as relações são significativas. Entretanto, apenas 14% das 

variações na Intenção de compra são explicadas pelo Amor à marca. Já 77% das variações no 

construto Boca a boca positivo são explicadas por variações no construto Amor à marca.  

Além disso, a correlação entre o construto propaganda e o construto influência pessoal foi 

de 0,54; entre o construto propaganda e o construto experiência familiar foi de 0,41; e entre o 

construto influência pessoal e o construto experiência familiar foi de 0,48. 
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Foram avaliados também os índices que medem o ajuste absoluto e parcimonioso do 

modelo. Os resultados dessa análise estão apresentados na TAB. 12. 

 

 
TABELA 12– Medidas de ajuste do modelo proposto 

Índice Valor Encontrado Valor Desejado 

Ajuste absoluto 

RMSEA 0,06 Inferior a 0,08 

GFI 0,84 Superior a 0,90 

Ajuste parcimonioso 

AGFI 0,79 Superior a 0,90 

Qui-quadrado escalonado 1,66 Entre 1,00 e 3,00 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no AMOS 5.0. 
Nota – Coluna valor desejado construída tendo-se como base os limites aceitos na literatura 
(HAIR et al., 2005). 
  

 
De acordo com Hair et al. (2005), o ajuste absoluto de um modelo determina o grau em 

que o modelo geral (estrutural e de mensuração) prevê a matriz de covariância ou de correlação 

observada. O RMSEA (Raiz do erro quadrático médio de aproximação) e o GFI (Índice de 

qualidade de ajuste) são medidas geralmente utilizadas para avaliar o grau de ajuste absoluto do 

modelo. De acordo com os parâmetros estabelecidos na literatura (HAIR et al., 2005), pode se 

verificar na TAB. 13 que todas as medidas utilizadas para o ajuste absoluto estão dentro dos 

limites sugeridos.  

Já o ajuste parcimonioso de um modelo avalia a parcimônia do modelo proposto pela 

análise do ajuste versus o número de coeficientes estimados necessário para atingir aquele nível 

de ajuste. Para isso, foi utilizado o índice de qualidade de ajuste calibrado (AGFI), o qual é 

ajustado pela razão entre os graus de liberdade para o modelo e o qui-quadrado escalonado. Tais 

medidas estão dentro dos limites aceitáveis. 

Em síntese, as medidas de qualidade de ajuste utilizadas no presente projeto fornecem 

apoio suficiente para considerar aceitável o modelo de representação dos construtos teorizados. 
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5.11 Modelo alternativo de mensuração dos Antecedentes e Conseqüentes do Amor à marca 

 

 

 Com base na literatura existente, foi proposto um modelo alternativo em que o construto 

propaganda é antecedente do construto influência pessoal, conforme apresentado na FIG. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 14 - Modelo estrutural alternativo de mensuração dos Antecedentes e Conseqüentes do Amor à 
marca 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no AMOS 4.0. 

 
O construto propaganda mostrou exercer impacto direto na influência pessoal da ordem de 

0,57, sendo o R2 da influência de 32%. Ou seja, 32% das variações na influência pessoal são 

explicados por variações na propaganda. 

Os outros resultados não diferiram substancialmente do modelo proposto, com exceção 

somente do construto Experiência familiar, que apresentou uma carga superior a 1,00 para um de 

seus indicadores. Isso se deve ao fato de o construto possuir somente dois indicadores, devendo, 

num próximo teste, melhorar a escala do mesmo. 
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Os construtos Influência pessoal e Propaganda são responsáveis por 61% das variações no 

Amor à marca, sendo que o primeiro apresenta um impacto de maior magnitude. A carga do 

construto Influência pessoal no Amor à marca é de 0,53, e do construto Propaganda de 0,34. Já o 

construto Experiência familiar não apresentou impacto significativo no Amor à marca.  

Com relação ao impacto do Amor à marca na Intenção de compra e no Boca a boca 

positivo, observa-se que ambas as relações são significativas. Entretanto, apenas 10% das 

variações na Intenção de compra são explicadas pelo Amor à marca. Isso pode ser reflexo do fato 

de que a marca que o indivíduo indicou no questionário era a marca ideal de automóvel para ele, 

mas que, não necessariamente, ele teria recursos financeiros suficientes para comprar a mesma. 

Já 77% das variações no construto Boca a boca positivo são explicadas por variações no 

construto Amor à marca.  

Além disso, a correlação entre o construto influência pessoal e o construto experiência 

familiar foi de 0,44. 

Foram avaliados também os índices que medem o ajuste absoluto e parcimonioso do 

modelo. Os resultados dessa análise estão apresentados na TAB. 13. 

 
TABELA 13 - Medidas de ajuste do modelo alternativo 

Índice Valor Encontrado Valor Desejado 

Ajuste absoluto 

RMSEA 0,06 Inferior a 0,08 

GFI 0,84 Superior a 0,90 

Ajuste parcimonioso 

AGFI 0,79 Superior a 0,90 

Qui-quadrado escalonado 1,66 Entre 1,00 e 3,00 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no AMOS 5.0. 
Nota – Coluna valor desejado construída tendo-se como base os limites aceitos na literatura (HAIR et al., 2005). 

 

Os ajustes do modelo alternativo ficaram exatamente iguais ao do modelo proposto, 

podendo-se concluir, dessa forma, que as medidas de qualidade de ajuste utilizadas fornecem 

apoio suficiente para considerar aceitável o modelo alternativo de representação dos construtos 

teorizados. 
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5.12 CÁLCULO DO ÍNDICE DE AMOR À MARCA – IAM – PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 

 

 

De forma preliminar e exploratória, propõe-se à criação de um índice que possa resumir o 

Amor à marca para o cliente em um só indicador, facilitando comparações entre marcas e mesmo 

para realizar uma segmentação de forma a ver quem ama muito. Tal proposta ainda carece de 

estudos posteriores e validação, tratando-se de uma proposta preliminar para o problema. 

Conforme Fornell et al. (1996), o uso de índices que utilizam de modelos de validação 

estrutural possuem melhor precisão e poder de mensuração do que índices criados através de 

regressões ou indicadores isolados. A fórmula aplicada, que segue o padrão recomendado por 

Fornell et al. (1996), é a seguinte:      

 

                                                        3                                      3 

IAM (Índice de Amor à marca) = (Σ (L * E) *100 ) / (10 * Σ L) 

                                                          i=1                                  i=1  

 

L = Carga estrutural não padronizada do fator no construto Amor à marca 

E = Média do Fator avaliada pelo consumidor para a marca 

 

 

As constantes 100 e 10 existem, respectivamente, para permitir que a escala varie de 0 a 

100, sendo 10 o valor máximo da escala do questionário. Verificou-se que o IAM mínimo foi de 

0% e o máximo de 82,51%. A média para a amostra apresentou um valor de 36,58 e o Desvio-

padrão, de 20,67, Os resultados dessa análise estão apresentados na TAB. 14. 

 

 

. 

 
TABELA 14– Estatística descritiva do IAM 

Mínimo Máximo Média DP 

0,00 82,5 36,6 20,7 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 
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Através de um teste t, verificou-se a existência de diferenças no IAM entre as marcas com 

mais de 5% de citações (Q1 – Marca ideal de automóveis). O teste revelou que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre o IAM de tais marcas. Observa-se que o IAM 

médio mais alto foi atribuído a marca Chevrolet/GM e o mais baixo à Toyota, conforme 

apresentado na FIG. 15. 

 

 

47,2

39,3
36,8

33,7 32,6 31,3

CHEV. / GM FIAT AUDI HONDA VW TOYOTA
 

FIGURA 15 - IAM para as marca com mais de 5% de citações 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 e no Microsoft Excel 2003 

 
 

 

 

5.13 SEGMENTAÇÃO COMPORTAMENTAL COM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE AMOR À 
MARCA (IAM) 

 

 

No sentido de categorizar os indivíduos em relação ao IAM foi aplicada a análise de 

cluster. De acordo com Malhotra (2006), a análise de cluster é uma técnica usada para classificar 

objetos ou casos em grupos relativamente homogêneos, chamados de clusters ou conglomerados. 
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Formule o problema

Selecione uma medida de distância

Escolha um procedimento de aglomeração

Decida-se quanto ao número de cluster

Interprete e perfile os clusters

Avalie a validade do processo de aglomeração

A idéia é que sejam formados grupos homogêneos internamente e altamente heterogêneos entre si 

(MINGOTI, 2005). 

Malhotra (2006) descreve os passos que devem ser seguidos para se realizar uma análise 

de cluster, que está representado na FIG. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 16 - Como fazer uma análise de cluster 
Fonte: Malhotra (2006) 
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Pouco
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34%

Muito
20%

 
FIGURA 17 - Tamanho das categorias encontradas 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 e no Microsoft Excel 2003 

 

 

 Observando a FIG. 17, pode-se verificar que a maior parte da amostra tem pouco 

amor pela marca citada (46%).  Os que apresentam maior IAM médio representam o menor 

extrato da amostra (20%). Na TAB. 15 são apresentadas as médias atribuídas por cada categoria 

com relação ao Amor à marca. 

 

 
TABELA 15 – Média para IAM com relação aos segmentos encontrados 

Pouco Regular Muito 
IAM 

18,14 44,67a 66,43a-b 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 
Obs.: as letras indicam que existe uma diferença significativa entre as médias dos grupos segundo 
testes t para amostras independentes considerando igualdade das variâncias e um nível de 
significância de 5%. A letra ao lado das médias indicam que o grupo em questão tem médias 
superiores aos grupos representados pelas letras sobrescritas. 
 

 

 

Conforme se observa do uso de testes t para amostras independentes, ocorreu notável 

diferença entre a média do IAM para as categorias.  

Buscando tanto caracterizar o perfil das categorias e avaliar a validade de critério da 

solução de clusters, partiu-se da comparação do perfil dos segmentos com base nas variáveis da 

escala de valor (LOV – List of Value) e variáveis demográficas. Em essência, isso implica que, 
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além de se observar diferenças significativas entre o perfil dos respondentes com base nas 

características usadas para fazer as partições, deve-se também observar diferenças entre outras 

variáveis não incluídas na análise (HAIR et al., 2005). 

Primeiramente, procurou-se identificar diferenças nas avaliações dos indivíduos dos itens 

da escala LOV com relação ao IAM. Para verificar diferenças entre as categorias com relação ao 

IAM, empregou-se o teste t. Os resultados dessa análise estão apresentados na TAB. 16. 

 

 
TABELA 16 – Avaliação da lista de valores de acordo com o Índice de Amor à marca 

Valores Pouco Regular Muito 

56. Ter Reconhecimento Social 6,73 6,90 8,69a-b 

57. Ter uma vida excitante 7,01 7,23 8,71a-b 

58. Manter relacionamentos amigáveis com pessoas 8,56 8,48 9,51a-b 

59. Conseguir auto-realização 9,15 8,97 9,83b 

60. Ser aceito, útil e necessário para meus amigos, familiares e pela 

sociedade 
8,06 8,15 9,34a-b 

61. Aproveitar a vida 8,93 9,00 9,69a 

62. Obter Segurança 8,82 8,75 9,63a-b 

63. Possuir auto-respeito 8,94 8,88 9,63 

64. Conseguir ter um Sentimento de realização 9,08 8,95 9,63 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 
Obs.: as letras indicam que existe uma diferença significativa entre as médias dos grupos segundo testes t para 
amostras independentes considerando igualdade das variâncias e um nível de significância de 5%. A letra ao lado das 
médias indicam que o grupo em questão tem médias superiores aos grupos representados pelas letras sobre-escritas. 

 

 

Tal análise revelou que, para alguns valores, os indivíduos com maior IAM apresentam 

diferenças significativas se comparados aos indivíduos com nível médio e baixo do IAM. São 

eles: ter reconhecimento social, ter uma vida excitante, manter relacionamentos amigáveis com as 

pessoas, ser aceito, útil e necessário para meus amigos, familiares e pela sociedade e obter 

segurança. Dois valores não apresentaram diferença entre nenhuma das três categorias: possuir 

auto-respeito e conseguir ter um sentimento de realização. Já o valor auto-realização apresentou 

diferença entre quem possui um IAM regular e alto e o valor aproveitar a vida apresentou 

diferença entre quem possui um IAM baixo e alto. 
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A técnica utilizada para verificar diferenças demográficas foi a tabulação cruzada. 

Segundo Malhotra (2006), essa técnica permite descrever duas ou mais variáveis 

simultaneamente e origina tabelas que refletem a distribuição conjunta da freqüência das 

categorias de duas ou mais variáveis. O autor ressalta que, para testar a significância estatística da 

associação observada em uma tabulação cruzada, pode ser utilizada a estatística qui-quadrado.  

Para que a associação seja significativa, o valor do qui-quadrado deve ser inferior a 0,05, caso o 

nível de significância seja de 5%. Utilizou-se também a medida “resíduo padronizado ajustado” 

como forma de perceber quais associações são realmente significativas. Malhotra (2006) ressalva 

que, para que as estatísticas calculadas sejam confiáveis, deve haver pelo menos cinco 

observações esperadas em cada célula. 

Para as variáveis faixa etária, escolaridade, renda familiar e estado civil, o teste qui-

quadrado indicou que não existem relações entre o nível de Amor à marca e suas categorias. 

O sexo apresentou relação significativa, levando em conta o teste qui-quadrado. Isso 

indica que homens e mulheres apresentam níveis diferentes de Amor à marca. Os resultados 

dessa análise estão apresentados na TAB. 17. 

 
TABELA 17 – Nível de Amor à marca versus Sexo dos respondentes 

Sexo Pouco Regular Muito Total 

41,2% 43,1% 15,7% 100,0% 
Masculino 

-1,7 3,1 -1,5  

53,9% 21,1% 25,0% 100,0% 
Feminino 

1,7 -3,1 1,5   

Teste qui-quadrado = 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 

 

A TAB. 17 revela que existe maior freqüência relativa de homens com nível de Amor à 

marca regular. Por outro lado, as mulheres apresentam mais freqüência relativa nos extremos, 

principalmente de baixo Amor à marca. 

Para verificar a relação entre o número de filhos e o nível de Amor à marca, optou-se por 

transformar a primeira variável em uma variável dicotômica, na qual as categorias indicavam que 

o respondente tem ou não filhos. O teste qui-quadrado revelou que existe relação entre o nível de 

Amor à marca e o fato de a pessoa ter filhos ou não. Os resultados dessa análise estão 

apresentados na TAB. 18. 
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TABELA 18 – Nível de Amor à marca versus Ter filhos 

Filhos Pouco Regular Muito Total 

54,1% 26,1% 19,8% 100,0% 
Não tem 

2,6 -2,7 0,0  

33,3% 46,7% 20,0% 100,0% 
Tem 

-2,6 2,7 0,0   

Teste qui-quadrado = 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 

 

Pode-se observar que existe maior freqüência de pessoas que não têm filhos e apresentam 

um nível de Amor à marca baixo, enquanto quem tem filhos apresentou maior freqüência relativa 

no nível de Amor à marca regular. 
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6 CONCLUSÕES 
 

 

A literatura pesquisada sobre o Amor, Psicologia do Amor, Marcas, Emoção nas Marcas e 

o Amor às Marcas possibilitou a construção deste trabalho. A busca por responder a questão de 

pesquisa proposta possibilitou atingir alguns objetivos, tais como validar uma escala de Amor à 

marca, identificar seus antecedentes e criar um Índice de Amor à marca.  Nesta seção, serão 

explicitadas as principais conclusões, implicações, recomendações e sugestões para estudos 

futuros. São apontadas também as limitações e cautelas na interpretação dos dados do estudo. 

 

 

 

6.1 ESCALA DE AMOR À MARCA 
 

 

Conforme observado nas análises de dimensionalidade dos dados, a escala do Amor à 

marca utilizada mostrou ter uma boa estrutura fatorial e propriedades psicométricas adequadas 

para mensurar o construto. O modelo proposto explicou 62% do Amor à marca, o que é bastante 

representativo. Apesar da presença de itens que saturaram, as três dimensões foram facilmente 

identificadas, apresentando uma proximidade do comportamento da versão brasileira da Teoria 

Triangular do Amor de Sternberg (STERNBERG, 1995).  

As três dimensões identificadas impactam de forma significativa no Amor à marca (Betas 

de 0,88 a 0,90). Essas dimensões puderam receber as mesmas denominações utilizadas nas 

dimensões da escala de Sternberg (STERNBERG, 1995), devido às semelhanças de seus índices 

representantes. Ao analisarmos estas três dimensões no universo das marcas, identificam-se 

atributos de extrema relevância no desenvolvimento de emoção as marcas: 

• Decisão/Compromisso: considera-se que seja um dos atributos mais importantes e 

exigentes para uma marca, pois somente o construto fidelidade não deva ser suficiente. Pode 

significar apenas consumidores que continuam a comprar a mesma marca porque não querem se 

preocupar com outra escolha. Mas o compromisso pode transformar a fidelidade, representando 

um estado de forte conscientização e repleto de emoções verdadeiras. 
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• Paixão: construto que pode transformar algo insignificante em imprescindível. 

Talvez tenha o poder de dar a um relacionamento a intensidade que o sustentará em momentos 

bons e também ruins.  

• Intimidade: as marcas precisam de compromisso e emoções, mas também 

precisam ser próximas, ou seja, uma marca para ser amada tem que ser íntima. O construto 

intimidade pode também nos sinalizar um problema crítico das marcas no cenário atual, pois na 

guerra da diferenciação contra a massificação, as marcas podem estar se distanciando dos seus 

consumidores. “Quando foi a última vez que você reuniu a família para tirar uma foto na frente 

do carro?” (ROBERTS, 2005). Esta característica pode explicar o baixo percentual na amostra 

pesquisada dos que possuem o maior IAM médio (FIG. 17). 

 

  

6.2 ÍNDICE DE AMOR À MARCA (IAM) 
 

 

Para facilitar as análises entre as marcas e mesmo possibilitar uma segmentação de forma 

a ver quem mais ama, propomos a criação de um índice que possa resumir o Amor à marca para o 

cliente (IAM). Ao analisar a distribuição obtida no IAM médio por marcas, mesmo sabendo que 

as diferenças não são significativas, pode-se verificar que as marcas que obtiveram os índices 

mais altos (GM e FIAT) são marcas em que a emoção está fortemente presente em todas as suas 

ações de Branding (GM: Conte Comigo e FIAT: Movidos Pela Paixão). Já a marca que obteve o 

índice mais baixo, é caracterizada pela racionalidade (TOYOTA: O Mundo Segue por Aqui), o 

que indica uma coerência na teoria desenvolvida para criação do índice.  

Ao buscar caracterizar o perfil das categorias comportamentais e avaliar a validade do 

critério da solução de clusters, partiu-se para a comparação do perfil dos segmentos do IAM com 

base nas variáveis da escala de valor (LOV – List of Value) e variáveis demográficas. Ao 

verificar as diferenças nas avaliações dos indivíduos dos itens da escala LOV com relação ao 

IAM, pode-se constatar que o grupo que se predispõe a amar uma marca de automóvel possui 

características significativamente diferentes em suas escalas de valores. Esta característica pode 

se correlacionar com a teoria de alguns teóricos da psicologia comportamental citados em nosso 

referencial, como Vasconcellos (1997), Lowndes (2002) e Biddulph (2003), que afirmam que 
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para uma pessoa enamorar-se de outra, deve-se levar em consideração a predisposição e 

disponibilidade para tal. E isto não se reduz a simplesmente estar atraído por um parceiro: isto 

quer dizer que a pessoa deve ter uma disponibilidade não só física, mas uma disponibilidade 

psíquica para ir e vir ao encontro do outro. Estes autores referem que, na realidade, quem não 

encontra alguém é porque, internamente, não está predisposto a amar. 

 

 

6.3 PROPAGANDA 
 

 

    A propaganda teve um impacto positivo no Amor à marca, o que demonstra a 

importância de ações de comunicação, de modo a ampliar este construto nos consumidores de 

automóveis.  

No modelo alternativo proposto, o construto propaganda foi colocado como antecedente 

do construto Influência Pessoal. A propaganda apresenta um impacto direto de 0,57 na influência 

pessoal, em que 32% das variações na Influência Pessoal são explicadas por variações na 

Propaganda. Por conseguinte, a combinação do efeito indireto mais o efeito direto de 0,34 no 

Amor à marca, confirma a propaganda como uma ferramenta de significativo impacto para o 

construto.  

Os itens da escala de propaganda, juntos, podem explicar 67,77% das variações do 

construto. Ao analisar os itens desta escala, pode-se indicar que as campanhas publicitárias que 

possuem objetivos de alavancar o poder da emoção e do Amor à marca tenham que ter como foco 

a simplicidade/clareza das mensagens, que possibilitem momentos de diversão e gere intimidade 

para com a marca.  

 

 

6.4 INFLUÊNCIA PESSOAL E O BOCA A BOCA POSITIVO 
 

 

Como mostrado no modelo proposto de mensuração dos antecedentes e conseqüentes do 

Amor à marca, os construtos Influência pessoal e Propaganda são responsáveis por 62% das 

variáveis, e com uma correlação entre eles de 0,54. A Influência Pessoal no Amor à marca teve 
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uma carga de 0,53; logo, o Boca a Boca positivo de uma marca, no ciclo de relacionamento dos 

consumidores, é fundamental na geração de Amor à marcas. 

 Ao verificar o modelo proposto e analisar o impacto do Amor à marca (0,88) na geração 

de um Boca a Boca Positivo, identifica-se uma cadeia que se realimenta, pois uma marca que 

gera um buzz positivo contínuo e claro, alicerçado pelas dimensões identificadas da Escala de 

Amor, pode ser amada. Logo, marcas amadas geram um resistente Boca a Boca Positivo. 

 Com a evolução deste ciclo e de acordo com as teorias apresentadas, essas marcas podem 

estar criando uma significativa blindagem a possíveis Boca a Boca Negativo. 

 

  

6.5 INTENÇÃO DE COMPRA 
 

 

Com relação ao impacto do Amor à marca na Intenção de Compra, apenas 10% das 

variações deste construto são explicadas no modelo testado. Este comportamento pode ser 

explicado pelas características do segmento escolhido, devido ao: 

• Alto custo agregado do bem que torna o processo decisório bastante racional; 

• Po0ssivelmente, pela falta do desenvolvimento da Dimensão Intimidade pelas 

marcas de automóveis. 

 

   

6.6 INFLUÊNCIA FAMILIAR  
 

 

O construto Experiência Familiar não apresentou um impacto significativo como um 

antecedente ao Amor à marcas. O que alimenta a experiência familiar com as marcas são suas 

histórias, geradas ao longo do tempo, e, no segmento estudado, apenas quatro marcas possuem 

mais de 30 anos de presença no mercado brasileiro o que pode ser o motivo deste baixo 

desempenho do construto.  
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6.7 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 
 

 

Dentre as implicações gerenciais, pode-se dizer, por meio do referencial teórico 

pesquisado, que marcas que possuem consumidores que as amam, e que correspondem a este 

Amor, possuem mais que consumidores, possuem defensores. Defensores estes que 

continuamente vão emitir informações e mensagens positivas. Para os gestores de marcas das 

organizações, este estudo fornece uma sustentação empírica para a utilização do construto Amor 

a marcas, e apresenta uma modalidade que é ligada diretamente ao comportamento desejável dos 

consumidores. Como tal, o Amor a marcas chama as empresas para refletir sobre a importância 

do desenvolvimento de conexões emocionais mais ricas e profundas com os consumidores, e 

oferece a possibilidade de criar um objetivo estratégico de longo prazo e perfeitamente 

mensurável.  

Concluindo, este trabalho permitiu a criação de uma escala de Amor a marcas, sendo 

importante destacar a forte relação das dimensões encontradas com o universo de 

desenvolvimento de marcas. 

 

6.8 IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS 
 
 
 

Como contribuições acadêmicas, esta pesquisa oferece apoio para todas as teorias que 

defendam a importância da geração de emoção nas marcas, apresentando um tema de extrema 

relevância para o desenvolvimento estratégico das marcas. Possibilita a avaliação do construto 

Amor a marcas e abre novos caminhos para a exploração de novas relações no Marketing.  O 

estudo realizado mostra-se extremamente relevante e introduz uma medida para o construto 

(IAM), refinando a compreensão desse fenômeno, por meio de um simples modelo validado 

empiricamente. 

Assim, este estudo contribui para futuras pesquisas, podendo expandir este modelo 

conceitual a outras marcas, identificando novos antecedentes, atrelando-se às medidas de 

desempenho de mercado e lealdade.  
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6.9 LIMITAÇÕES 
 

 

As limitações deste estudo em parte são oriundas do próprio escopo da pesquisa, realizada 

sobre um tema ainda novo para o Marketing e para um segmento específico (automóveis), em 

que a racionalidade é uma característica muito presente no comportamento dos seus 

consumidores. As outras limitações se referem: a) ao tamanho da amostra realizada, que limitou 

algumas análises mais profundas; b) e a necessidade de uma melhoria dos índices da escala 

relativa de Experiência Familiar, pois não foi possível analisar seu impacto na geração do Amor a 

marcas, atributo que certamente irá contribuir na análise do construto. 

 

 

6.10 SUGESTÕES PARA NOVOS ESTUDOS 
 

 

Essas conclusões nos levam a refletir sobre sugestões para as próximas pesquisas sobre o 

construto Amor a marcas. Dentre elas, podemos destacar: a) aumentar o r2 (% de explicação do 

Amor à marcas); b) aumentar a amostra para que seja representativa por faixa etária; c) incluir 

nos próximos estudos uma avaliação que possa identificar o impacto do construto Amor à marcas 

nos índices de Valor da Marca; d) realizar estudos exploratórios, aplicando o modelo em outros 

setores de atividade da economia; e e) estudar o desempenho das dimensões identificadas e suas 

junções, que podem representar formas mais intensas de amar uma marca.  
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA QUANTITATIVA 

N
º_ 
_ _ 

Prezado(a) Senhor(a),  
 
1) Entrevistado(a): ___________________________________  2) Telefone: _______________________________ 
 
Bom dia / boa tarde! Estamos realizando uma pesquisa para entender mais a opinião dos consumidores sobre marcas de 
automóveis. Sua participação é muito importante para o êxito do nosso trabalho. Cabe ressaltar que o sigilo das informações será 
plenamente preservado. Por sua especial colaboração, antecipamos nossos mais sinceros agradecimentos! 
Q.1) Qual dessas marcas de automóvel você mais gosta? (MARQUE COM UM “X” APENAS UMA MARCA) 
1.  Audi 
2.  Chevrolet/GM 
3.  Citroen 
4.  Fiat 
5.  Ford 

6.   Honda 
7.   Hyundai 
8.   Mercedes-Benz 
9.   Mitsubishi 
10.  Nissan   

11.  Peugeot 
12.  Renault 
13.  Toyota 
14.  Volkswagen 

 15.  Outra marca (especificar) _____________________ 
Q.2 COM RELAÇÃO A ESTA MARCA, VOCÊ: 
 

1.  JÁ POSSUIU    
2.  NUNCA TEVE 
 

3.  TEM ATUALMENTE     
  4.  PRETENDE ADQUIRIR UM DIA 

                   
AS FRASES ABAIXO FAZEM REFERÊNCIA AO SEU RELACIONAMENTO E ATITUDES COM A MARCA ESCOLHIDA NA 
QUESTÃO 1.  
Responda de acordo com a escala de 0 a 10, onde 0 significa DISCORDO COMPLETAMENTE e 10 significa CONCORDO 
PLENAMENTE. Valores intermediários deverão ser marcados para níveis médios de concordância ou discordância. 

CONSIDERE NOS ESPAÇOS ABAIXO A MARCA ESCOLHIDA NA QUESTÃO 1. VOCÊ DEVERÁ RESPONDER AS QUESTÕES 
PENSANDO NESTA MARCA. 

MARCA ESCOLHIDA NA Q1:____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  

Frases Discordo 
Tota lmente  

Concordo 
Tota lmente  

Q.3. Não deixaria nada atrapalhar meu compromisso com a ____ (marca da Q1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.4. A _____ (marca da Q.1) pode sempre contar comigo 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.5. Eu amo a _____(marca da Q.1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.6. Espero que meu amor pela ____ ( marca da Q.1) dure para sempre 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.7. Estou determinado a manter um relacionamento com a ____ (marca da Q.1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.8. Estou determinado a ter um relacionamento com a____ (marca da Q.1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.9. Tenho um compromisso com esta marca, portanto não permito que outras 
pessoas falem mal. 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.10. Eu sou apaixonado pela ____ ( marca da Q.1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.11. O relacionamento que tenho com a (nome da marca) é muito importante para 
mim 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.12. Eu sou muito apegado a ____ ( marca da Q.1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.13. Eu sinto que a ____ ( marca da Q.1) realmente me entende 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.14. Eu sinto que realmente entendo a ____ ( marca da Q.1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.15. Eu me identifico com os valores da ____ ( marca da Q.1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.16. Eu ativamente promovo a ____ ( marca da Q.1) junto ao meu ciclo de 
amizades. 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nº |__|__|__| 
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Q.17. A ____ ( marca da Q.1) me apóia emocionalmente. 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.18. A ____ ( marca da Q.1) me emociona. 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.19. Tenho uma relação afetuosa com a ____ ( marca da Q.1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.20. Eu gosto muito de ter contato com a ____ ( marca da Q.1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.21. Eu acho que a ____ ( marca da Q.1) é muito atraente 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.22. Me pego pensando na ____ ( marca da Q.1) durante o dia 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.23. A ____ ( marca da Q.1) é maravilhosa 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.24. A ____ ( marca da Q.1) me faz sentir bem 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.25. A ____ ( marca da Q.1) é impressionante 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.26. Não tenho sentimento algum pela ____ ( marca da Q.1)    0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.27. A ____ ( marca da Q.1) me faz feliz 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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AS FRASES ABAIXO FAZEM REFERÊNCIA AO SEU RELACIONAMENTO E ATITUDES COM A MARCA ESCOLHIDA NA 
QUESTÃO 1.  
ESCREVA NO QUADRO ABAIXO A MARCA ESCOLHIDA NA QUESTÃO 1. VOCÊ DEVERÁ RESPONDER AS QUESTÕES 
PENSANDO NESTA MARCA. 

MARCA ESCOLHIDA NA Q1:____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  

Frases Discordo 
Tota lmente  

Concordo 
Tota lmente  

Q.28. A ____ ( marca da Q.1) é puro prazer. 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.29. Recomendo a ____ ( marca da Q.1) às pessoas que me pedem opinião. 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.30. Recomendo a ____ ( marca da Q.1) às pessoas do meu círculo de 
elacionamento. 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.31. Sempre falo coisas positivas sobre a ____ ( marca da Q.1)  0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.32. Mesmo sem ser perguntado, gosto de falar positivamente sobre a ____ ( 
marca da Q.1) e seus produtos. 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.33. Sempre falo coisas negativas sobre a____ ( marca da Q.1)   0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.34. Definitivamente não recomendo a ____ ( marca da Q.1) para ninguém. 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.35. Meus colegas de trabalho falam coisas positivas sobre a ____ ( marca da 
Q.1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.36. As pessoas de minha família falam coisas positivas sobre a ____ ( marca da 
Q.1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.37. Meus amigos falam coisas positivas sobre a ____ ( marca da Q.1)  0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.38. As pessoas que conheço que entendem de automóveis, falam coisas 
positivas sobre a ____ ( marca da Q.1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.39. Meu pai teve carros da ____ ( marca da Q.1)  e sempre fez avaliações 
ositivas 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.40. A minha experiência pessoal com carros ____ ( marca da Q.1) é positiva. 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.41. Já tive problemas com carros da ____ ( marca da Q.1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.42. Sempre admirei carros da ____ ( marca da Q.1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.43. Ter carros da ____ ( marca da Q.1)  é tradição em minha família. 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.44. Sempre gostei das propagandas da ____ ( marca da Q.1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.45. Eu compreendo perfeitamente as mensagens das propagandas da ____ ( 
marca da Q.1) 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.46. As propagandas da ____ ( marca da Q.1) me fazem gostar  mais desta 
marca 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.47. As propagandas da ____ ( marca da Q.1)  me divertem e trazem emoções 
ositivas. 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.48. As propagandas  da _________ ( marca da Q.1)   
mostram razões claras para incentivar a compra de seus carros  0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.49. Vejo sempre muitas propagandas da ________( marca da Q.1)   0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.50 Me lembro frequentemente das propagandas da ________( marca da Q.1)  0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Q.51. As reportagens que leio sobre carros  da_________ ( marca da Q.1) são 
empre positivas. 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  

Q.52. Existem poucas reportagens sobre reclamações de proprietários de carros 
_____________ ( marca da Q.1) 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  
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Caso você fosse comprar um carro da marca citada (QUESTÃO 1) hoje, indique qual a sua intenção de compra. Responda de acordo com a 
escala de 0 a 10, onde 0 significa DEFINITIVAMENTE NÃO COMPRARIA (nome da marca) e 10 significa CERTAMENTE COMPRARIA. 
Valores intermediários deverão ser marcados para níveis médios de concordância ou discordância. 

MOTIVOS Def in i t i vame nte  não 
comprar ia  carro  des ta  Marca  

Cer tamente  comprar ia  
carro  des ta  Marca  

53. Considerando-se as minhas condições financeiras 
atuais,  eu .... 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

54. Caso eu tenha dinheiro suficiente, eu .... 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

55. Na próxima vez que for comprar um carro eu... 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

 
A lista a seguir contém coisas que uma pessoa busca ou quer para a sua vida. Favor marcar de acordo com a escala de 0 a 
10, onde 0 significa “Não tem importância para sua vida” e 10 significa “é muito importante para sua vida”. Valores 
intermediários deverão ser marcados para níveis médios de concordância ou discordância. 

Fatores Sem 
importância  Muito 

importante
56. Ter reconhecimento social (ser admirado, reconhecido  e 
respeitado pelos outros) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

57. Ter uma vida excitante (cheia de emoções e novidades) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

58. Manter relacionamentos amigáveis com pessoas (obter 
relacionamentos próximos, sinceros e afetivos) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

59. Conseguir a auto- realização (ter paz e tranquilidade na 
minha mente)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

60. Ser aceito, útil e necessário para meus amigos, familiares 
e pela sociedade   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

61. Aproveitar a vida (buscar prazer, felicidade e diversão)      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

62. Obter segurança (sentir-me protegido financeira e 
fisicamente)                     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

63. . Possuir auto- respeito (sentir-me orgulhoso de quem 
sou, ter auto-estima e confiança em mim mesmo) 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

64. . Conseguir ter um sentimento de realização (de ter 
atingido meus objetivos pessoais e profissionais) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
65) Qual é a marca do seu automóvel  atual? (MARQUE COM UM “X” APENAS UMA MARCA) 
 
1.  Audi 
2.  Chevrolet/GM 
3.  Citroen 
4.  Fiat 
5.  Ford 

6.   Honda 
7.   Hyundai 
8.   Mercedes-Benz 
9.   Mitsubishi 
10.  Nissan 
  

11.  Peugeot 
12.  Renault 
13.  Toyota 
14.  Volkswagen 

 15.  Outra marca (especificar) _____________________ 

I n f o r m a ç õ e s  p e s s o a i s  

66) S e x o :  1.  Masculino   2.  Feminino 
 67) I d a d e  ( a n o s ) : _______ 68) N ú m e r o  d e  f i l h o s :  _____________ 

69) R e n d a  f a m i l i a r  
1.  Até 2.000,00 
2.  R$ 2.001,00 a 3.000,00 
3.  R$ 3.001,00 a 4.000,00 

4.  R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00 
5.  R$ 5.001,00 a 6.000,00 
6.  R$ 6.001,00 a 7.000,00 

7.  R$ 7.001,00 a R$ 8.000,00 
8.  R$ 8.001,00 a 9.000,00 
9.  Acima de R$ 9.000,00 

7 0 )  E s c o l a r i d a d e  
1.  Não possui 
2.  Primário 
3.  Ensino médio 

4.  Superior incompleto 
5.  Superior completo 
6.  Especialização 
7.  Mestrado/doutorado 

7 1 )  E s t a d o  C i v i l  
1.  Casado / Amigado  
2.  Solteiro 
3.  Divorciado / Separado 
4.  Viúvo (a) 

 
Muito obrigado (a) pela sua colaboração! 
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APÊNDICE 2 - ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS BÁSICAS 

Construto Variável Mínimo Máximo Média DP 

Q3 0 10 4,07 3,15 

Q4 0 10 4,40 3,07 

Q5 0 10 4,50 2,97 

Q6 0 10 3,97 3,18 

Q7 0 10 5,02 3,00 

Q8 0 10 5,38 3,08 

Q9 0 10 3,05 3,13 

Q10 0 10 4,28 3,12 

Q11 0 10 3,86 3,06 

Q12 0 10 3,85 3,06 

Q13 0 10 4,34 3,14 

Q14 0 10 4,51 3,01 

Q15 0 10 5,68 2,92 

Q17 0 10 3,10 3,11 

Q18 0 10 3,69 3,30 

Q19 0 10 3,72 3,16 

Q20 0 10 4,73 3,16 

Q21 0 10 6,47 2,99 

Q22 0 10 2,70 2,94 

Q23 0 10 5,01 3,11 

Q24 0 10 5,05 3,12 

Q25 0 10 5,40 2,93 

Q26 0 10 6,96 3,23 

Q27 0 10 4,69 3,00 

Amor à marca 

Q28 0 10 4,58 2,99 

Q16 0 10 5,25 3,06 

Q29 0 10 7,03 2,44 

Q30 0 10 6,66 2,75 

Q31 0 10 6,67 2,65 

Q32 0 10 4,60 3,23 

Q33 1 10 8,95 1,73 

Intenção Boca a 

boca positivo 

Q34 0 10 9,20 1,74 
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APÊNDICE 2 - Continuação  
Q35 0 10 5,37 2,78 

Q36 0 10 5,66 2,81 

Q37 0 10 6,19 2,44 

Influência 

pessoal (boca a 

boca recebido) 
Q38 0 10 6,82 2,30 

Q39 0 10 4,27 3,92 

Q40 0 10 6,53 3,32 

Q41 0 10 7,66 3,12 

Q42 0 10 6,63 2,78 

Experiências 

anteriores com a 

marca 

Q43 0 10 2,85 3,37 

Q44 0 10 5,69 3,08 

Q45 0 10 6,37 2,88 

Q46 0 10 5,40 3,07 

Q47 0 10 5,29 3,02 

Q48 0 10 5,89 2,81 

Q49 0 10 4,95 2,97 

Q50 0 10 6,29 2,48 

Propaganda 

Q51 0 10 5,73 2,88 

Q53 0 10 5,48 3,63 

Q54 0 10 8,62 1,97 
Intenção de 

compra 
Q55 0 10 6,66 2,94 

Q56 0 10 7,17 2,57 

Q57 0 10 7,42 2,35 

Q58 0 10 8,72 1,96 

Q59 3 10 9,22 1,43 

Q60 0 10 8,34 2,30 

Q61 3 10 9,10 1,37 

Q62 1 10 8,95 1,51 

Q63 2 10 9,06 1,66 

Escala LOV 

Q64 3 10 9,15 1,35 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 
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APÊNDICE 3 - ANÁLISE FATORIAL DAS VARIÁVEIS DO CONSTRUTO AMOR À 
MARCA 

Itens 
Decisão/ 

Compromisso 
Paixão Intimidade Comunalidade 

Q.3. Não deixaria nada atrapalhar meu 

compromisso com a (marca da Q1) 
0,82   0,60 

Q.4. A (marca da Q.1) pode sempre contar 

comigo 
0,96   0,77 

Q.5. Eu amo a (marca da Q.1) 0,82   0,66 

Q.6. Espero que meu amor pela (marca da 

Q.1) dure para sempre 
0,77   0,71 

Q.7. Estou determinado a manter um 

relacionamento com a (marca da Q.1) 
0,81   0,63 

Q.9. Tenho um compromisso com esta 

marca, portanto não permito que outras 

pessoas falem mal. 

0,63   0,62 

Q.10. Eu sou apaixonado pela (marca da 

Q.1) 
0,70   0,71 

Q.11. O relacionamento que tenho com a 

(nome da marca) é muito importante para 

mim 

0,75   0,80 

Q.12. Eu sou muito apegado a (marca da 

Q.1) 
0,72   0,77 

Q.13. Eu sinto que a (marca da Q.1) 

realmente me entende 
0,62   0,68 

Q.14. Eu sinto que realmente entendo a 

(marca da Q.1) 
0,54   0,73 

Q.15. Eu me identifico com os valores da 

(marca da Q.1) 
0,49   0,55 

Q.27. A (marca da Q.1) me faz feliz 0,40   0,84 

Q.21. Eu acho que a (marca da Q.1) é muito 

atraente 
 0,65  0,77 

Q.23. A (marca da Q.1) é maravilhosa  0,77  0,76 

Q.24. A (marca da Q.1) me faz sentir bem  0,63  0,68 

Q.25. A (marca da Q.1) é impressionante  0,89  0,50 

Q.28. A (marca da Q.1) é puro prazer.  0,57  0,57 
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APÊNDICE 3 - Continuação 

 
Q.17. A (marca da Q.1) me apóia 

emocionalmente. 
  -0,81 0,74 

Q.18. A (marca da Q.1) me emociona.    -0,81 0,80 

Q.19. Tenho uma relação afetuosa com a 

(marca da Q.1) 
   -0,72 0,82 

Q.20. Eu gosto muito de ter contato com a 

(marca da Q.1) 
   -0,48 0,71 

Q.22. Me pego pensando na (marca da Q.1) 

durante o dia 
   -0,67 0,69 

Variância explicada - 69,98% 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 
OBS: Método de extração: eixos principais (Rotação oblimin) Rotação convergiu em 9 iterações. Medida KMO = 
0,957; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001).  
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APÊNDICE 4 - ANÁLISE FATORIAL DAS DIMENSÕES DO CONSTRUTO AMOR À 
MARCA 

Fator Item Carga Comunalidade VE 

Q.3. Não deixaria nada atrapalhar meu compromisso 

com a ____ (marca da Q1) 
0,75 0,57 

Q.4. A _____ (marca da Q.1) pode sempre contar 

comigo 
0,84 0,71 

Q.5. Eu amo a _____(marca da Q.1) 0,79 0,62 

Q.6. Espero que meu amor pela ____ ( marca da 

Q.1) dure para sempre 
0,83 0,69 

Q.7. Estou determinado a manter um relacionamento 

com a ____ (marca da Q.1) 
0,79 0,62 

Q.9. Tenho um compromisso com esta marca, 

portanto não permito que outras pessoas falem mal. 
0,74 0,55 

Q.10. Eu sou apaixonado pela ____ (marca da Q.1) 0,84 0,71 

Q.11. O relacionamento que tenho com a (nome da 

marca) é muito importante para mim 
0,89 0,80 

Q.12. Eu sou muito apegado a ____ (marca da Q.1) 0,88 0,77 

Q.13. Eu sinto que a ____ (marca da Q.1) realmente 

me entende 
0,83 0,69 

Q.14. Eu sinto que realmente entendo a ____ (marca 

da Q.1) 
0,85 0,72 

Q.15. Eu me identifico com os valores da ____ 

(marca da Q.1) 
0,73 0,54 

F1 – Decisão/ 

Compromisso 

Q.27. A ____ (marca da Q.1) me faz feliz 0,78 0,61 

66,08% 
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APÊNDICE 4 - Continuação 
Q.16. Eu ativamente promovo a ____ (marca da Q.1) 

junto ao meu ciclo de amizades. 
0,72 0,52 

Q.17. A ____ (marca da Q.1) me apóia 

emocionalmente. 
0,91 0,83 

Q.18. A ____ (marca da Q.1) me emociona. 0,87 0,75 

Q.19. Tenho uma relação afetuosa com a ____ 

(marca da Q.1) 
0,89 0,79 

Q.20. Eu gosto muito de ter contato com a ____ 

(marca da Q.1) 
0,80 0,64 

F2 - Paixão 

Q.22. Me pego pensando na ____ (marca da Q.1) 

durante o dia 
0,75 0,56 

68,21% 

Q.21. Eu acho que a ____ (marca da Q.1) é muito 

atraente 
0,67 0,46 

Q.23. A ____ (marca da Q.1) é maravilhosa 0,88 0,77 

Q.24. A ____ (marca da Q.1) me faz sentir bem 0,89 0,78 

Q.25. A ____ (marca da Q.1) é impressionante 0,89 0,80 

F3 - Intimidade 

Q.28. A ____ (marca da Q.1) é puro prazer. 0,81 0,66 

69,29% 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 13.0 
OBS: Método de extração: eixos principais (Rotação oblimin); Para F1 (Rotação convergiu em 4 iterações. Medida 
KMO = 0,947; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001)); Para F2 (Rotação convergiu em 5 iterações. 
Medida KMO = 0,893; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001)); e Para F3 (Rotação convergiu em 5 
iterações. Medida KMO = 0,866; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001)).  
 
 


