
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI – ÁRIDO 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAS APLICADAS E HUMANAS – CCSAH 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - DCSA 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

MARIA ISABELLE BESSA MACHADO 

 

 

 

 

 

 

LEALDADE DO CONSUMIDOR ÀS MARCAS:  

UM ESTUDO MARVEL VERSUS DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ 

2018 



MARIA ISABELLE BESSA MACHADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEALDADE DO CONSUMIDOR ÀS MARCAS:  

UM ESTUDO MARVEL VERSUS DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada a Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido como requisito 

para obtenção do título de Bacharel em 

Administração. 

 

Orientador: Prof°. Dr°. Judson da Cruz Gurgel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ 

2018 

 



© Todos os direitos estão reservados a Universidade Federal Rural do Semi-Árido. O conteúdo desta obra é de inteira 

responsabilidade do (a) autor (a), sendo o mesmo, passível de sanções administrativas ou penais, caso sejam infringidas as 

leis que regulamentam a Propriedade Intelectual, respectivamente, Patentes: Lei n° 9.279/1996 e Direitos Autorais: Lei n° 
9.610/1998. O conteúdo desta obra tomar-se-á de domínio público após a data de defesa e homologação da sua respectiva 

ata. A mesma poderá servir de base literária para novas pesquisas, desde que a obra e seu (a) respectivo (a) autor (a) 

sejam devidamente citados e mencionados os seus créditos bibliográficos. 

B149l Bessa Machado, Maria Isabelle. 
   LEALDADE DO CONSUMIDOR ÀS MARCAS:  UM ESTUDO 
MARVEL VERSUS DC / Maria Isabelle Bessa Machado.  

2018. 
   94 f. : il. 

   Orientador: Judson da Cruz Gurgel. 
   Monografia (graduação) - Universidade Federal 
Rural do Semi-árido,  Curso de  Administração, 

2018. 

   1. Marca. 2. Lealdade. 3. Relacionamento. 4. 

Marvel. 5. DC. I. da Cruz Gurgel, Judson, orient. 
II. Título.  

 
O serviço de Geração Automática de Ficha Catalográfica para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC´s)  foi desenvolvido pelo Instituto 
de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (USP) e gentilmente cedido para o Sistema de Bibliotecas da 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (SISBI-UFERSA), sendo customizado pela Superintendência de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (SUTIC) sob orientação dos bibliotecários da instituição para ser adaptado às necessidades dos alunos dos Cursos de 
Graduação e Programas de Pós-Graduação da Universidade. 
  

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


AGRADECIMENTOS 

 

 

 Inicio com agradecimentos à minha mãe de quem recebi todo o apoio quando nem mesmo 

sabia que precisava, e me ofereceu o suporte necessário para conseguir chegar ao fim desta 

caminhada. Nada disso seria possível sem você. Agradeço à minha família, especialmente à minha 

avó com seus ensinamentos que me ajudaram a não desistir antes de alcançar. 

 A todos meus companheiros de estágio da PROPLAN/UFERSA, que demonstraram toda a 

compreensão e apoio necessário para a construção desta pesquisa, assim como sempre a todo o 

incentivo e ensinamentos ao longo dos anos. 

 Agradeço aos amigos, de antes e durante a graduação que levarei para a vida. Em especial 

à Lucia e Beatriz, que possuíaram a paciência de me ouvir em momentos difíceis, a calma para me 

confortar e o incentivo necessário para a continuação dessa jornada. 

 Ao meu professor e orientador Dr. Judson da Cruz Gurgel, que me aceitou como orientanda 

e possuiu a paciência e profissionalismo para me guiar durante todo o desenvolvimento deste 

trabalho, apesar de suas obrigações externas como coordenador de curso e professor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"São nossas escolhas que revelam o 

que realmente somos, muito mais do que 

nossas qualidades"   

 

 

 

 

(Alvo Dumbledore)   

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

A ligação entre lealdade e marca vem tornando-se mais substancial a cada dia, e seu estudo 

passa a ser parte integrante do marketing. Esta pesaquisa buscou estudar a relação da marca 

com a criação de lealdade assim como as diferenças existente na lealdade de consumidores 

entre marcas com produtos semelhantes. Para isso, foram utilizados como objetos de estudo os 

universos cinematográficos Marvel e DC, onde através da aplicação de um survey online com 

582 respondentes percebeu-se a existência da diferenciação de lealdade entre marcas similares, 

assim como a influência positiva da marca dentro da criação de lealdade para com os 

consumidores. Foi observado que enquanto os fãs do Universo Marvel possuem uma relação 

mais voltada a lealdade comportamental, consumindo o produto mas não demonstrando uma 

preferência direta e uma conduta cognitiva explícita, os fãs do Universo DC demonstram uma 

lealdade atitudinal, com ações e comportamento cognitivo em favoritismo a marca. 

 

Palavras-chaves: Marca. Lealdade. Relacionamento. Marvel. DC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The link between loyalty and brand has become more substantial each day, and their study 

becomes an integral part of marketing. This research aimed to study the relation of the brand 

with the creation of loyalty as well as the existing differences in the loyalty of consumers 

between brands with similar products. To do this, the Marvel and DC film universes were used 

as objects of study, where through the application of an online survey with 582 respondents it 

was noticed the existence of the differentiation of loyalty between similar brands, as well as the 

positive influence of the brand within the creation loyalty to consumers. It was observed that 

while fans of the Marvel Universe have a relationship more focused on behavioral loyalty, 

consuming the product but not demonstrating direct preference and explicit cognitive behavior, 

fans of the DC Universe demonstrate attitudinal loyalty, with actions and cognitive behavior in 

favoritism the brand. 

 

 

Key Word: Brand. Loyalt. Relationship. Marvel. DC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado em que estão inseridas as organizações sofrem mudanças frequentes e 

significativas de maneira rápida e imprevisível, e a expansão desta globalização vem trazendo 

dificuldades na atratividade de clientes. Com isso, as empresas buscam investir em novas 

estratégias para lidar com o consumidor, sendo o marketing de relacionamento uma das mais 

recorrentes.  

Para Francisco-Maffezzolli et al (2014), marketing de relacionamento busca agregar 

valor a produtos e serviços observando sua identidade, símbolo e significado, resultando do 

compartilhamento destes valores repassados por estratégias de comunicação. O marketing de 

relacionamento busca manter o foco no relacionamento com clientes já existentes, garantindo 

a fidelização e incorporação com a empresa. 

O marketing de relacionamento vem superando o interesse organizacional ao marketing 

de transação e ganhando destaque nas organizações, e visa gerar valor ao cliente para construir 

relacionamentos duradouros e lucrativos, garantindo a lealdade e contenção dos mesmos 

alocados à organização em questão. Ele surgiu a partir da necessidade de reconhecer os desejos 

dos clientes, objetivando construir e manter relacionamentos, ampliando o incentivo à compra 

e recompra de produtos e serviços (SETA, MAINARDES E SILVA, 2016).  

Segundo Sheth e Parvatiyar (2000), o marketing de relacionamento tem por objetivo o 

aumento da produtividade de marketing e melhoria na troca de valor mútuo entre as partes 

envolvidas. Assim, ele procura aprofundar as relações já existentes e criar a lealdade durante o 

envolvimento de novos clientes com a organização.  

Dentro deste envolvimento, o marketing de relacionamento trabalha com formas 

diferentes de alcançar a fidelidade do consumidor, e uma destas formas é o relacionamento 

marca/consumidor. Carrol e Ahuvia (2006) definem esse relacionamento como o grau de 

envolvimento emocional que o consumidor satisfeito tem por uma marca específica. Uma das 

propostas do marketing de relacionamento é construir esse “amor à marca” como uma 

subjetividade para a fidelização do cliente. 

Este é um modo de satisfação do consumidor que está diretamente ligado ao 

comportamento de pós-consumo desejado pela organização (CARROL E AHUVIA, 2006). 

Quando existente, essa ligação entre o consumidor e a marca pode fazê-lo explanar a existência 

da organização e seu entusiasmo sobre a mesma com outros futuros clientes. Sendo assim, 

quando existe o “amor à marca” dentro do relacionamento marca/consumidor, existe a lealdade 

do cliente. 
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A lealdade pode ser definida como “um comprometimento profundo em comprar ou 

usar novamente um produto ou serviço, de forma consistente, para, no futuro, provocar compras 

repetidas da mesma marca ou empresa, mesmo que existam influências situacionais e esforços 

de marketing capazes de causar comportamento de mudança” (OLIVER, 1997, p. 392).  

Segundo Espartel (2005), a lealdade pode ser dividida em dois pontos de vista, sendo 

estes comportamental e atitudinal. Essa visão afirma, respectivamente, que a lealdade deve ser 

observada tanto pelo comportamento como pela atitude do consumidor, como ele refere-se a 

marca e como age perante ela. O autor ainda cita que para um melhor entendimento sobre a 

lealdade, é preciso estudá-la pelo conjunto dos dois pontos, pois nem sempre um consumidor é 

leal ao produto ou serviço apenas pela demonstração de uma atitude ou um comportamento 

exclusivos.  

Para construir a lealdade do consumidor é essencial entender como ele se sente sobre a 

marca, quais suas influências, necessidades e satisfação. Entretanto, a distinção entre lealdade 

e retenção devem ser explícitas dentro dessa definição, sendo observado que trata-se de um 

estudo de marcas e não de produtos ou serviços.  

Segundo Francisco-Maffezzolli et al (2014), o marketing de relacionamento direcionado 

ao estudo marca/consumidor representa um grande potencial de vantagem competitiva entre as 

empresas. Na expansão comercial iniciada a partir da década de 90 com a globalização do 

comércio pela internet, as empresas se vêm na imposição de desenvolver estratégias seguras e 

duradouras para garantir sua posição no mercado global. 

O contato com o cliente proporciona à organização uma possibilidade de vantagem 

competitiva a partir do relacionamento com a marca. As empresas buscam uma nova maneira 

de repassar suas marcas ao consumidor, de modo a dialogar, ouvir e estreitar o relacionamento 

com o mesmo (POSTAL, 2011). 

Deste modo, o presente trabalho de conclusão de curso apresenta o marketing de 

relacionamento utilizado como estratégia para a criação de lealdade à marca, e tem como objeto 

de estudo as organizações globais Marvel Entertainment e DC Entertainment, companhias de 

entretenimento com sede nos Estados Unidos da América. As duas empresas são voltadas ao 

público pop e atingem consumidores em nível global.  

A Marvel Entertainment foi fundada em junho de 1998, e é responsável pelas 

companhias Marvel Comics, Marvel Studios, Marvel Music e Marvel Television (GENTER, 

2007). A DC Entertainment foi fundada em 1934 e é uma subsidiária da Warner Bros 

Entertainment.Inc (TRUITT, 2011). Ambas as organizações iniciaram suas produções com a 

criação de comics, ou histórias em quadrinhos voltadas ao público infanto-juvenil, mas que foi 
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recepcionada pelo público adulto de maneira inesperadamente positiva, o que promoveu o 

crescimento das empresas para a produção de filmes e séries de tv relacionadas às histórias. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Há diferença entre a relação de fãs dos filmes do Universo DC e Universo 

Marvel? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

● Comparar se há diferença entre a relação com a marca entre os fãs dos universos 

cinematográficos da DC e da Marvel 

  

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

● Analizar o relacionamento com a marca dos fãs do universo cinematográfico DC; 

● Analizar o relacionamento com a marca dos fãs do universo cinematográfico Marvel; 

● Comparar os comportamentos dos fãs de ambos os universos. 
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1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

  

A partir da expansão da globalização e disseminação da informação, o entretenimento 

popular entre grande parte dos meios e grupos sociais vem aumentando Com a evolução dos 

meios de comunicação e dentro desses principalmente as redes sociais que permitem que 

usuários recebam novas informações de maneira livre, o acesso a novos conteúdos possibilitou 

o que mais pessoas passem a conhecer novas formas de entretenimento e assim, torná-los um 

elemento da cultura pop.  

Como exemplo, temos a Comic Con Experience, evento realizado no Brasil que une em 

um espaço as principais novidades referentes à jogos, quadrinhos, filmes e programas 

televisivos. Na sua primeira edição realizada em 2014, a CCXP obteve um público de 97 mil 

pessoas; já em sua terceira edição, realizada em 2016, obteve um público estimado de 180 mil 

pessoas, com um crescimento de 100%. Esses elementos trazem consigo uma liberdade ao 

mercado, e introduzem novidades na administração que permitem ampliar seu estudo recorrente 

e possibilitar novas táticas e estratégias que futuramente poderão ser adaptadas e inseridas na 

diária empresarial. 

Revisar o desenvolvimento de novas estratégias voltadas para adquirir a lealdade ao 

consumidor traz consigo uma abertura de possibilidades de estudos futuros voltados à utilização 

destas dentro de empresas e indústrias em setores diferentes, e como elas se desenvolveram 

dentro dos mesmos. Reconhecer o avanço da administração no referente à lealdade ao 

consumidor em outros setores permite aumentar esse segmento e melhorar o conhecimento das 

empresas sobre como devem ser ampliadas suas estratégias de fidelização.  

Assim, as empresas têm a nova visualização sobre como as estratégias que utilizam 

impactam em diferentes áreas da organização, e seus clientes se beneficiam diretamente do 

valor e importância ofertados aos diferentes setores que possibilitam a entrega do produto ou 

serviço. Ao continuar a analisar as estratégias de lealdade do consumidor pelo conhecimento já 

produzido e negando a globalização e renovação deste conhecimento traz uma gap para o 

âmbito acadêmico que pode prejudicar o crescimento de organizações nos mercados 

emergentes.  

Os estudos sobre lealdade do consumidor através do relacionamento com marcas são 

contínuos no âmbito acadêmico, e a inovação dos temas referentes engloba estes estudos dentro 

do discurso recorrente. Tendo a produção científica como objetivo apoderar-se do factual e 

transformá-lo em objeto de estudo, a discussão sobre novas estratégias de marketing na 
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atualidade possui, além de características práticas, uma abertura para estudos futuros dentro do 

meio acadêmico.  

Neste contexto, uma expansão dos estudos de lealdade ao consumidor e suas estratégias 

pode aumentar a visão e conhecimento deste para outros setores gerais da administração. Neste 

trabalho foi realizado o estudo de como o marketing viral se comporta em duas empresas de um 

mesmo setor de entretenimento e como suas estratégias são utilizadas para assegurar a lealdade 

do consumidor à cada uma. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

  

Nesta seção serão abordados os principais pontos para a fundamentação teórica deste 

estudo Os dados aqui apresentados serão utilizados para posterior suporte durante a realização 

da análise, a partir da relação entre a teoria apresentada ao tema quanto ao problema construído. 

Dentro dessa seção serão tratados as literaturas de: Marketing de Relacionamento, Lealdade do 

Consumidor e Os Universos cinematográficos Marvel e DC Comics. 

 

2.1 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

  

Estamos sempre engajados em relacionamentos de diversos tipos, seja ao utilizar as 

redes sociais; durante a compra de um produto; enquanto dirigimos e escutamos o rádio. A todo 

momento participamos de uma troca de valores, aconteça ela entre pessoas, entre marcas ou 

entre marcas e pessoas.  

Com a expansão do mercado atual, a quantidade de marcas e produtos a quais o 

consumidor permanece exposto torna-se incontável. Surge assim o conceito de relacionamento 

no marketing, expondo a ideia de que irão prevalecer no mercado as empresas que forem 

capazes de satisfazer seus clientes e conquistar suas fidelidades (SALBBY, 1997). 

Segundo Barreto e Crescitelli (2013), quanto mais forte a disputa entre empresas pela 

preferência do cliente, mais indispensável se torna o entendimento das necessidades dele e 

adequação dos produtos e serviços às mesmas. Assim, a organização passa a oferecer um valor 

mais forte ao cliente, e consequentemente  

Desta perspectiva, podemos reconhecer a importância e necessidade do marketing de 

relacionamento. As organizações buscam relacionamentos duradouros e mutuamente benéficos 

de forma a conquistar e fidelizar o consumidor (ABBADE; NORO, 2012). Com essa interação 

direta e ininterrupta, os relacionamentos passam a funcionar em um patamar estratégico dentro 

do processo de gestão (HAYES; WILSON, 1995) 

  Para Kotler e Keller (2012) o relacionamento com os clientes é fortalecido pela essência 

de uma orientação de marketing bem desenvolvida. Ainda para os autores, empresas que 

possuem foco no cliente são capazes de desenvolver relacionamentos, e não apenas produtos. 

Fornecer ao cliente um atendimento além de suas necessidades cria uma ligação entre a empresa 

e o consumidor, que se torna correspondida pela lealdade. 
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Na década de 1950, Edmund McCarthy foi o pioneiro em estudos que contribuíram para 

apresentar o conceito de mix de marketing, e introduzir as primeiras teorias sobre o marketing 

de relacionamento e sua divisão dentro do marketing de troca (SHETH; PARVATIYAR, 2000).  

Já na visão de Barreto e Crescitelli (2013), Leonard Berry foi o primeiro autor a utilizar o termo 

“marketing de relacionamento” e a apontar seus elementos essenciais 

 

 

“[...] desenvolver um serviço principal sobre o qual será construído um 

relacionamento; personalizar o relacionamento para clientes individuais; ampliar o 

serviço principal com benefícios extras; estipular preços para estimular a lealdade do 

cliente; e comunicar-se com os funcionários para que eles, em retribuição, tenham 

melhor desempenho com os clientes. ” (BERRY, 1995 apud BARRETO; 

CRESCITELLI, p. 10, 2013).  

   

 O conceito de marketing de relacionamento é bastante distinto entre autores (POSTAL, 

2011). Para Grönroos (2005), o marketing de relacionamento atua como uma nova abordagem 

do marketing tradicional ou de transação. Entretanto, para Bretzke (1992) o marketing de 

relacionamento pode ser descrito como uma filosofia de administração empresarial, 

fundamentado na orientação ao cliente e ao lucro a partir da criação de um relacionamento 

profundo e duradouro com clientes, fornecedores e demais intermediários para a obtenção de 

uma vantagem competitiva sustentável. 

Segundo Sheth (2002), o marketing de relacionamento cresceu em sua popularidade no 

final da década de 1980 e início de 1990. Os fatores responsáveis por esse crescimento foram: 

A crise de energia, que permitiu a intensificação da competição global; o aumento do marketing 

de serviços como demanda populacional, e o estudo de sua diferenciação de produtos; e por 

fim, o início da parceria com fornecedores que buscava melhorar a qualidade de produtos a 

partir de uma redução de custos (SHETH, 2002).  

Scherer (2011) afirma que com a evolução das atividades comerciais no fim da década 

de 90, aumentaram-se as necessidades entre agentes de mercado e consequentemente as trocas 

e interações entre os mesmos. Essas ações entre agentes podem ser movidas por duas forças: 

relacionais ou transicionais, sendo a primeira constituída por laços relacionais e a segunda 

apenas fatídica de uma operação comercial (SCHERER, 2011). 

A partir das atividades comerciais relacionais, nasceu a necessidade do 

desenvolvimento de um estudo aplicado ao relacionamento estabelecido pelas organizações. 

Diferente da abordagem tradicional de marketing, este estudo precisava de uma aplicação e 

foco específico voltado a criação de valor da empresa para criar relacionamentos duradouros e 

satisfatórios (SHETH; PARVATIYAR, 2000). 
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No período relacionado, a principal ferramenta de marketing utilizado pelas 

organizações era o marketing transacional, que objetivava atender ao maior número possível de 

consumidores a partir de uma oferta padronizada, visando o aumento da participação no 

mercado (SANTOS, 2015). Ainda segundo o autor, com o aumento da oferta surgiu a demanda 

por um atendimento mais especializado ao cliente que buscava uma individualidade e passou a 

exigir a personalização da oferta a suas necessidades individuais.  

Assim o marketing transacional perdeu forças, a partir da demanda de personalização 

do cliente e a necessidade de fidelização do consumidor à empresa, visto a impossibilidade de 

conseguir uma posição no mercado a partir da padronização. Isso permitiu a inclusão do 

marketing de relacionamento como estratégia para conquistar e manter clientes atendendo suas 

imposições. 

Enquanto o marketing transacional buscava a alta uniformização da produção para o 

alcance de grandes lucros às companhias, o marketing de relacionamento visualizava uma 

imagem mais ampla. Segundo Santos (2015), a premissa do MR era a diminuição de custos pela 

manutenção do cliente ao invés de sempre continuar à busca por novos. No quadro 1, podemos 

ver o comparativo entre os dois tipos de marketing: 

 

Quadro 1 - Marketing Tradicional versus Marketing de Relacionamento 

Marketing de Transição Marketing de Relacionamento 

Foco em venda única Foco na retenção do consumidor 

Orientação de curto prazo Orientação de longo prazo 

Venda para compradores anônimos Monitoração de compradores 

O vendedor é a principal interface entre o 

comprador e a loja 

Múltiplos níveis de relacionamento entre 

comprador e vendedor 

Compromisso limitado ao consumidor Grande compromisso com o cliente 

A qualidade é responsabilidade do 

departamento de produção 

A qualidade é responsabilidade de todos 

Fonte: Palmer, 2006. 

Nesse contexto, o marketing de relacionamento surgiu com o objetivo de promover a 

integração do cliente à organização, de maneira que ele participe da criação de novos produtos 

ou serviços e estes possam ser testados com o cliente em tempo real (SALLBY, 1997). Segundo 

Santos (2015), o MR intenciona criar valor vitalício com o cliente e promover uma relação 

duradoura e satisfatória para ambas às partes. 

Para impulsionar essas relações, o marketing de relacionamento passa por um ciclo de 

ações entre empresa e cliente formado por cinco passos (BARRETO; CRESCITELLI, 2013). 
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Ainda segundo os autores, os cinco pontos formadores do ciclo são: conquista ativação, 

fidelização, recuperação e retenção. Para Santos (2015), esses passos podem ser explicados da 

seguinte maneira: 

 

 

● Conquista: Apesar do marketing de relacionamento focar na retenção de cliente 

e não na captura de novos, para que o relacionamento tenha início é necessário 

haver uma comunicação inicial. Essa fase busca atrair clientes em potencial que 

possam firmar um relacionamento duradouro com a organização. 

● Ativação: Busca estimular o cliente a utilizar o produto ou serviço, de modo a 

fortalecer a troca de valores de maneira prolongada. 

● Fidelização: Estimulação da permanência e fidelização do cliente através da 

criação de valor. O marketing de relacionamento proporciona a identificação e 

entrega deste valor de modo fácil, conhecendo o cliente e suas particularidades. 

● Retenção: É o trabalho com clientes insatisfeitos que estão ao passo de buscar 

na concorrência os valores que a organização não conseguiu oferecer. Trata-se 

do aprofundamento da relação e atendimento das necessidades deste 

consumidor. 

● Recuperação: Mesmo após a retenção, alguns clientes preferem buscar a 

concorrência por motivos diversos. A recuperação se dispõe a contatar clientes 

antigos ou perdidos para buscar uma nova forma de criar um relacionamento 

com a empresa. 

Pode-se perceber que o ponto principal buscado pelo marketing de relacionamento é a 

criação de fidelidade com o cliente. Como previamente estabelecido, esta se dá através da 

criação de valor para satisfazer as necessidades do consumidor.  Kotler e Keller (2012) afirmam 

que o cliente estima a oferta que lhe proporcionará mais valor percebido, e sua satisfação e 

repetição de compra depende do atendimento desta expectativa.  

Para Kotler e Armstrong (2007), a criação de valor é o diferencial oferecido para o 

cliente em um conjunto de benefícios ou valores que prometem satisfazer suas necessidades. A 

partir dessa oferta, o consumidor irá estudar como esse valor atinge suas necessidades, em que 

ponto ele poderá satisfazê-lo e se o produto ou serviço poderá servi-lo no futuro. 

A análise de valor, então, é definida por Kotler e Keller (2012) em fases: a seleção do 

valor, no qual a empresa segmenta o mercado e encontra seu público-alvo; fornecimento do 

valor, com a distribuição, caracterização e precificação do produto em acordo com o cliente a 
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ser atendido; e por fim a comunicação de valor, que consiste na divulgação da oferta ao público 

alvo por meio de mídias diversas que irão atingi-lo.  

Após a ação por todas as etapas, a organização precisa definir como será repassado seu 

valor diferenciado ao cliente, e analisar sua percepção. Na concepção de Barreto e Crescitelli 

(2013), o valor percebido pelo cliente ocorre pela assimilação do cliente sobre a capacidade 

geral da satisfação de um produto frente à suas necessidades.  

Ainda segundo os autores, essa percepção pode se dar por benefícios diversos, tais quais: 

benefícios funcionais, que são tangíveis e descritivos; benefícios sociais, vindos de respostas 

positivos de terceiros; benefícios pessoais, derivados de bons sentimentos proporcionados pelo 

produto; e benefícios de experiência, pelo prazer sensorial. 

Para proporcionar estes benefícios dentro de uma estratégia com vantagem competitiva 

forte, o planejamento estratégico da empresa assim como sua missão, visão e valores devem 

estar voltadas ao cliente, priorizando sua satisfação. Assim como, dentro da organização torna-

se imprescindível o elo entre departamentos para a criação de uma cadeia de valor (SANTOS, 

2015). 

Este trabalho busca estudar o marketing de relacionamento entre a organização e o 

cliente através de suas marcas. Para isso, faz-se necessário conhecer como o relacionamento 

entre marca e cliente é construído, desenvolvido e aplicado, e qual sua influência na atuação da 

construção de valor para o cliente. 

 

2.1.1 Relacionamento com marcas 

 

A marca é tudo aquilo que torna possível a identificação visual da empresa, e sua 

diferenciação entre outras organizações. Segundo a American Marketing Association (2017), 

marca é um nome, termo, design, símbolo ou qualquer outro recurso que identifique o produto 

ou serviço de um vendedor em distinção à outros.  

Kotler e Keller (2012) concordam com essa definição ao determinar marcas como tais 

elementos ou ainda uma combinação dos mesmos, que identifica bens e serviços à serem 

diferenciados de seus concorrentes. Assim, a marca é a maneira de reconhecimento da empresa 

frente à visão do cliente e do mercado. 

À marca pode ser dado o papel de representação de identidade comercial, e constrói a 

percepção de imagem da empresa para o mercado e a mente de seus compradores (TAVARES, 

2003). As marcas são destinadas a atrair a partir da alusão à organização e suas qualidades e 
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características, captando a imaginação dos consumidores assim como as capacidades 

financeiras possíveis ao mercado (KOTLER; KELLER, 2012).  

Ainda segundo os autores, marcas são capazes de suscitar profunda lealdade dos clientes 

a partir de associações. Ao criar uma relação de conexão com a marca, o cliente passa a se 

identificar nela e no produto proporcionado pela organização. A marca se instala na mente do 

consumidor, refletindo suas percepções e até mesmo suas particularidades, índice e 

temperamento. 

Francisco-maffezzolli et al. (2014) sugere que as marcas estabelecem um significado 

simbólico com o indivíduo, fazendo-o refletir e defender a superioridade do produto ou serviço 

que recebe a partir das camadas deste relacionamento, em níveis de conhecimento, 

familiaridade e percepção da mesma.  

 Essa estratégia na utilização de marcas durante a criação de relacionamento com o 

cliente é chamada de Brand Equity. Keller e Machado (2006) definem o brand equity como a 

conquista de resultados distintos a partir da associação de um produto ou serviço com 

determinada marca.  

Oliveira, Caetano e Coelho (2017) defendem a duas abordagens diferentes utilizadas 

com brand equity baseado no consumidor. A primeira trata da utilização da estratégia como um 

ativo comercial, considerando o valor da marcar encontra-se na sua capacidade de aumentar a 

atratividade de produtos e serviços oferecidos, sendo este aumento refletido na percepção do 

consumidor assim como no valor da empresa. A segunda abordagem aplica-se no conhecimento 

e desenvolvimento do relacionamento entre o consumidor e a marca, e a familiaridade criada a 

partir destes, pois “supõe-se que as percepções e o conhecimento do consumidor em relação à 

marca tendem a afetar sua intenção e decisão de compra” (OLIVEIRA; CAETANO; COELHO; 

p.283, 2017).  

As duas abordagens não são tão excludentes quanto complementares, visto que a 

primeira trata do valor de mercado oferecido pelo brand equity enquanto a segunda aborda 

diretamente o relacionamento marca-consumidor e sua construção de valor dentro da estratégia. 

Estas abordagens mantém o cliente como principal responsável pela força da marca e são suas 

respostas diferenciadas que formam o brand equity, expressas por percepções, comportamentos 

e preferências relativos aos aspectos gerais da marca (KELLER; MACHADO, 2006). 

Os autores ainda propõem etapas para a construção do brand equity, com o início na 

repetida exposição da marca com a inteção de registro na memória do consumidor. Neste ponto 

faz-se a importância do conhecimento de público-alvo, pois quanto mais definido este mais 

fácil e direcionada será a transmissão da mensagem. Em seguida é feita a análise da assosiação 
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do consumidor em relação à marca, seja ela por atributos, benefícios ou atitudes. Por essa 

definição, torna-se mais fácil responder a perguntas sobre a identificação do consumidor com 

a marca, seu signficado, respostas à marca e qual o tipo de relacionamento que foi desenvolvido.  

O relacionamento entre marca e consumidor trata-se de um construto multidimensional 

(AAKER, 1991) e estende-se além dos construtos e abordagens obtidas dentro do brand equity 

(KELLER; MACHADO, 2006). De fato, a estratégia de brand equity busca desenvolver o 

relacionamento marca-consumidor de maneira mais profunda e diferenciada, criando um novo 

nível de maneira tão marcante que o consumidor desenvolva sentimentos pela marcar. Esse 

nível criado dentro da relação pode ser chamado e definido como amor à marca (CARROL; 

AHUVIA, 2006).  

Apesar dos estudos dirigidos ao amor à marcar tratarem principalmente de ferramentas 

sobre lealdade como satisfação e valor oferecido, é possível definir que existem sentimentos 

dentro da relação marca-consumidor além do simples gosto pessoal, mesmo que estes sejam 

intensamente diferentes daqueles demonstrados e sentimentos em relações interpessoais 

(CARROL; AHUVIA, 2006). 

 O amor à marca é definido pelos autores como o nível passional de apego emocional 

que um consumidor satisfeito possui por um específico nome comercial. Keller e Machado 

(2006) evidenciam que a relação entre a marca e o consumidor é uma troca tão característica e 

pessoal quanto necessária e útil.  

 
Marcas podem servir como dispositivos simbólicos que permitem aos consumidores 

projetar sua auto-imagem. Certas marcas são associadas á utilização por determinados 

tipos de pessoa e, assim, refletem diferentes valores ou idéias. Consumir tais produtos 

é um meio pelo qual os consumidores podem comunicar a outros – ou até a si próprios 

– o tipo de pessoa que são ou gostariam de ser (KELLER; MACHADO, p.7, 2006). 

 

Francisco-Maffezzolli et al (2014) define amor à marca como “a capacidade do 

indivíduo de dedicar a uma determinada marca forte ligação afetiva positiva”. Keller e Machado 

(2006) observam que dentro da construção do relacionamento, o signficado incorporado à 

marca pelo consumidor pode ser intensamente profundo e assim, ser celebrado como uma 

situação mais profunda como um vínculo ou mesmo um pacto, onde ele oferece sua confiança 

e lealdade em troca de um comportamento esperado com utilidades e funcionamentos 

consistentes. 
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Apesar da definição de Carrol e Ahuvia (2006) que o amor à marca provêm de um 

consumidor satisfeito, é necessário determinar a diferença entre o primeiro e a satisfação. O 

amor à marca é um modo de expressão da satisfação, mas não definido toda e completamento 

por esta. A satisfação é tida como um julgamento de percepção, enquanto o amor à marca possui 

um foco mais afetivo (CARROL; AHUVIA, 2006).  

Em estudos mais recentes, Marquetto et al. (2017) conseguiu resultados desqualificantes 

para a hipótese de Santana (2009), que questionava a relação direta entre a satisfação com o 

desempenho e o amor à marca. Santana trata por satisfação do desempenho o resultado das 

experiências acumuladas de diversos torcedores com jogos assistidos, presencialmente ou à 

distância. Nesse trabalho trataremos satisfação com o desempenho a reação acumulada de 

diversos fãs com os filmes dos universos cinematográficos Marvel e DC. 

Fournier e Mick (p.11, 1999) definem que “a satisfação-como-amor provavelmente se 

constitui na mais intensa e profunda forma de satisfação”. Carrol e Ahuvia (2006) especificam 

ainda que o amor à marca exige uma identificação entre a marca e a personalidade do 

consumidor, assim como um desejo explícito de declarar o amor existente pela marca. Nenhuma 

destas características são necessárias para comprovar a existência da satisfação do consumidor.  

Os autores pontuam ainda a diferença entre o sentimento de amor à marca e o “gostar” 

da marca. Os autores acharam base nas pesquisas de Sligman, Fazio e Zanna (1980) e Sternberg 

(1987) onde estes provam que o amor interpessoal não é uma forma mais intensa de gosto 

interpessoal, e possui seu próprio conceito distinto. Assim, a atuação do amor à marca como 

um modo de satisfação não se faz possível, visto que o consumidor precisaria estar conectado 

a marca em níveis totalmente cognitíveis e sem a perpeção de sentimento (CARROL; 

AHUVIA, 2006). 

Carrol e Ahuvia (2006) também apontam o amor à marca como o autor de efeitos 

positivos na lealdade do consumidor e no “boca-a-boca” resultante da satisfação provida. Os 

autores definem o amor à marca como um modo significativo e importante da satisfação do 

consumidor e que está diretamente ligado ao comportamento pós-consumo desejado pela 

marca. O estudo sobre o amor relacionado ao consumo vem principalmente da pesquisa sobre 

prazer, amor e o relacionamento do consumidor com as marcas (EIRIZ; GUIMARÃES, 2016) 

Carrol e Ahuvia (2006) propõe um modelo (figura 1) de mensuração de amor à marca a 

partir de uma pesquisa empírica. Os autores estudam o desenvolvimento do sentimento do 

consumidor por objetos e produtos a partir de variáveis como o produto hedônico, a auto-

expressividade da marca, a lealdade à marca e a comunicação boca a boca positiva.  
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Figura 1 - Modelo de Carrol e Ahuvia sobre o construto de amor à marca 

 

                        

Fonte: CARROL; AHUVIA, 2006. 

 Marquetto et al (2017) desenvolveram um construto (figura 2) de amor à marca com 

variáveis de entrada e saída. Assim como Carrol e Ahuvia, a auto expressão é considerada uma 

entrada, mas os autores adicionam a esta a satisfação com o desempenho e com o 

relacionamento. Como saída, ou consequência do amor à marca, possuímos a lealdade 

comportamental, atitudinal e o boca a boca positivo.  

Figura 2 - Modelo de Marquetto et al sobre o construto de amor à marca 

 

Fonte: Marquetto et al, 2017. 
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 Nesta pesquisa usaremos o construto de Marquetto et al (2017) como base da avaliação 

do amor à marca e suas variáveis já definidas para encontrar a afinidade da construção do amor 

à marca em relação ao universo cinematográfico das marcas Marvel e DC Comics.  

 

2.2 LEALDADE  DO CONSUMIDOR 

 

A evolução da globalização causou impacto direto nas decisões do consumidor. Quando 

antes este possuía necessidades básicas e diretas, agora torna-se exposto a produtos e marcas 

diversos que prezam por satisfazer suas necessidades ou desejos de maneiras diversas, além de 

criar novas prioridades para seu consumo.  

Assim, o cliente se vê dividido entre fornecedores variados que clamam garantir e 

priorizar sua satisfação. Isso o torna as organizações dispostas a investir na fidelização do 

consumidor, garantindo que este permanece utilizando seu produto e distribuindo uma boa 

imagem sobre ele, surgindo assim a noção de lealdade do consumidor. 

Construir um relacionamento de lealdade juntamente aos clientes requer da empresa 

grande quantidade de esforço e investimento monetário. É necessário conhecer o público-alvo, 

apresentar-lhe o produto, demonstrar o encaixe do produto em suas necessidades, torná-lo 

consumidor, incidindo o reforço positivo e criando um comportamento de estímulo-resposta, 

que irá ligá-lo profundamente à marca (BAPTISTA, 2005).  

Isso influencia em um aumento de tempo de relacionamento, pois os clientes se vêem 

menos motivados a buscar alternativas e mais propensos a explorar a comunicação da empresa 

com a propaganda “boca-a-boca”, traduzindo-se em uma receita maior por cliente (DICK; 

BASU, 1994; ROCHA; PONCHIO; FRANCISCO; 2015). 

Para Baptista (2005) a lealdade é definida a partir da existência ou não de um padrão de 

recompra ao longo do tempo, desconsiderando aspectos cognitivos e afetivos associados a esse 

comportamento. A lealdade também pode ser vista como uma escolha particular de marca 

realizada após um processo único e individual de de decisão e avaliação durante um período 

(MCMULLAN; GILMORE, 2003).  

Segunda Albanez, Garcia e Galli (p. 8, 2014), “compreender os diversos aspectos que 

englobam a lealdade passa a ser um ponto fundamental para promover a manutenção de 

clientes. Daí a necessidade de criação de produtos e serviços que satisfaçam as necessidades e 

os anseios de valor buscados pelo cliente”. Autores como Nakagawa (2008); Espartel (2005); 

Kotler e Keller (2012) também tratam da importância do estudo da lealdade do consumidor 
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juntamente a suas ferramentas. Com isto, torna-se necessário a definição das ferramentas que 

compõem a lealdade do consumidor, tais como satisfação, valor do cliente e confiança.  

A utilização da construção de lealdade do consumidor é uma peça chave no marketing 

de relacionamento da empresa, além de auxiliar em áreas como a redução de custos. Segundo 

Lussoli (2008), atrair um novo consumidor pode custar cinco vezes mais do que agradar um 

cliente leal. Kotler e Keller (2012) também afirmam que clientes leais custam menos para ser 

atendidos do que novos clientes, uma vez que o primeiro já possui uma rotina em suas 

transações, com maior retorno e menos riscos no mercado acionário. 

A satisfação do cliente é vista como uma ferramenta principal na criação da lealdade, 

sobretudo para empresas que estão centradas na criação de valor para o cliente. (KOTLER; 

KELLER, 2012). Para Prado (2004), a satisfação, qualidade, confiança e comprometimento do 

relacionamento estão integrados como um dos elementos formadores de primeira ordem, 

indispensáveis para a avaliação da qualidade do relacionamento. 

Na visão de Kotler e Keller (p. 134, 2012), a satisfação “é o sentimento de prazer ou 

decepção que resulta da comparação entre o desempenho (ou resultado) percebido de um 

produto e as expectativas do comprador. ” Ainda segundo os autores, os consumidores tendem 

a criar assimilações positivas sobre um produto de uma marca a qual relaciona a sentimentos 

positivos. 

“De modo geral, um cliente altamente satisfeito permanece fiel por mais tempo, 

compra mais à medida que a empresa lança produtos ou aperfeiçoa aqueles existentes, 

fala bem da empresa e de seus produtos, dá menos atenção a marcas e propagandas 

concorrentes e é menos sensível ao preço. ” (KOTLER; KELLER, p. 134, 2012). 
 

Em contraponto, Oliver (1999) afirma que embora a satisfação seja um ponto necessário 

na criação da lealdade do consumidor, esta torna-se menos significativa quando a lealdade passa 

a ocorrer por meio de outras ferramentas como o valor gerado ao cliente e a confiança. Em seus 

estudos, Flores (2008) também observou que a satisfação por si só não garantia a lucratividade, 

e por isso passou-se a buscar novos conceitos que fossem úteis na explicação decisão de compra 

do cliente.  

A segunda ferramenta ligada à construção de lealdade do consumidor é o valor gerado 

ao cliente. Apesar do nome valor gerado, o que é o abordado nessa perspectiva se torna o valor 

percebido pelo cliente, não aquele oferecido pelo fornecedor do produto ou serviço (LEE; 

OVERBY, 2004). Vieira e Slongo (2008) afirmam que esse valor percebido é diretamente e 

positivamente proporcional aos benefícios que os consumidores acreditam estar obtendo. 

Segundo os autores, o valor tem interação direta com a lealdade, por criação de confiança (que 
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é abordada neste trabalho como uma ferramenta distinta). Assim, eles continuam comprando o 

produto ou serviço da marca com a garantia de que vão continuar recebendo os mesmos 

benefícios, criando-se assim a percepção do valor. Essa compra contínua é a configuração de 

lealdade. 

 Na visão de Sheth et al (2001), o valor é criado quando um produto ou serviço consegue 

satisfazer o desejo ou necessidade do cliente. Entretanto, por influência de desejos e situações 

diferentes, um mesmo produto pode ter um valor diverso para clientes diferentes ou até mesmo 

para um único cliente em circunstâncias diversas. Como o cliente tende a assumir papéis 

diferentes dentro do processo de compra e utilização este valor muda conforme o papel 

reconhecido, como explicado no quadro 2: 

 

Quadro 2 - Comparação de valor entre tipos de clientes 

Usuário Pagante Comprador 

Valor de desempenho Valor de preço Valor de serviço 

Valor social Valor de crédito Valor de conveniência 

Valor emocional Valor de financiamento Valor de personalização 

Fonte: Criação da autora baseado em Sheth et al, 2001. 

 

Sheth et al (2001) descreve a visão de cada valor segundo cada papel. Para os usuários, 

o valor de desempenho tem uma relação funcional; o valor social refere-se a imagem que ele 

passa; e o valor emocional ao prazer experimentado na compra ou utilização do serviço. Na 

visão do pagante, o valor de preço trata da adaptação aos custos financeiros; e os valores de 

crédito e financiamento sobre as possibilidades de pagamento disponíveis ao mesmo. Por fim, 

o comprador define o valor de serviço a partir das avaliações de garantia e serviços prestados 

(pré e pós-compra), o valor de conveniência baseado no tempo e esforço utilizados para a 

compra do produto e o valor de personalização segundo a adaptação do produto e atendimento 

ao cliente.  

Entretanto, a análise de Sheth sobre o valor percebido no sistema de compras não leva 

em conta a alteração nas formas de venda proporcionadas pela amplitude da internet. Quanto a 

isso, Lee e Overby (2004) explanam o valor em apenas duas categorias: valor utilitário e valor 

experimental, sendo ambos percebidos pela satisfação e não influenciando diretamente na 

lealdade.  
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 A terceira e última ferramenta ligada à lealdade, como abordado neste estudo, é a 

confiança, que influencia positivamente no desenvolvimento da lealdade ao oferecer garantia 

sobre a empresa e o desempenho de seu produto/serviço, garantindo uma abertua para 

negociações futuras com o mesmo consumidor (ALBANEZ; GARCIA; GALLI, 2015).  

 Brei e Rossi (2005) em seus estudos aprofundados sobre a confiança do consumidor, 

abordaram a mesma como um estado psicológico com criação de expectativas para o 

desenvolvimento dentro um relacionamento de trocas. Os autores também foram pioneiros na 

inclusão da confiança como antecedente da lealdade e a relacionarem positivamente com a 

construção de lealdade do consumidor, que anteriormente contava apenas com os construtos de 

satisfação e valor para sua mensuração. 

 Santos e Rossi (2002) concordam com os autores ao apontar que 

 

“confiança oferece garantia quanto ao desempenho consistente e competente da 

empresa, assegurando que o consumidor continuará a obter valor em negócios futuros 

com o mesmo fornecedor [...] Assim, quanto maior a confiança do consumidor na 

empresa, maior a probabilidade de ele realizar futuros negócios com ela e de manter 

um relacionamento de longo prazo”. (SANTOS; ROSSI, p. 56, 2002) 

 

Flores (2008) explica que a confiança em uma marca é tão importante pois está expressa 

suas individualidades quanto a um produto ou serviço e quando o consumidor utiliza ou indica 

este produto está demonstrando como deseja ser visto e quais suas características individuais 

através da marca. 

 Berry (1995 apud SANTOS; ROSSI, 2002) afirma que a confiança é a ferramenta mais 

poderosa dentro do marketing de relacionamento, visto a natureza característica dos serviços e 

a crescente dúvida do consumidor quanto às ofertas das marcas. Morgan e Hunt (1994) apoiam 

essa ideia ao definirem que o comprometimento e a confiança são bases para a construção e 

sustentação do relacionamento de sucesso entre cliente e marca. A confiança é uma reflexão do 

comportamento do consumidor e sua disposição a acreditar na parceria a ser realizada 

(MARCHETTI; PRADO, 2004).  

 Por fim, Baptista (2005) aponta que a confiança proporciona a garantia da continuidade 

do relacionamento, apesar das incertezas recorrentes desta decisão. O autor também cita Mayer 

et al (1995) ao definir a confiança em uma disposição para a vulnerabilidade a partir da crença 

nas ações de outra parte, com a expectativa da realização da ação sem a possibilidade de 

monitorar ou acompanhar sua realização. 

 Assim, o construto de lealdade (figura 3) com base em suas ferramentas como descrito 

nessa pesquisa se idealiza por: 
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Figura 3 - Construção da Lealdade 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2018). 

  

Além de suas ferramentas, a lealdade conta com a mensuração por dimensões (OLIVER, 

1999; BAPTISTA, 2005; RUNDLE-THIELE, 2005; ESPARTEL, 2005; FREIRE, 2005). Com 

base nos estudos destes mesmo autores, nesta pesquisa estaremos tratando a lealdade a partir 

das variáveis comportamental e atitudinal visto sua predominância dentro do campo de pesquisa 

referente as dimensões da lealdade. 

 

2.2.1 Lealdade comportamental 

 

O comportamento do consumidor é a chave para o entendimento da lealdade. A decisão 

de compras de um cliente pode ser tida como racional, visto que ele procura alocar seus recursos 

de modo a maximizar sua utilização (NAKAGAWA, 2008). Para Brei e Rossi (2005) com base 

em Oliver (1999), o comportamento quanto à lealdade é um estado de equilíbrio, com reações 

modeladas frente às ofertas de produtos. 

Alguns autores como Marin e Pajares (2009) definem que a lealdade está ligada 

diretamente à intenção de ação comportamental, ou repetição do processo de compras em 

sequências. Entretanto, para Freire (2005), essa repetição trata-se apenas “do resultado de 

experiências satisfatórias com um produto, representando, somente, a aceitação da marca por 

parte do consumidor. Esta é a principal discussão quanto à lealdade comportamental, se esta 

pode ser definida sem a composição de aspectos cognitivos que a confirmem. 
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As influências interpessoais de cultura, amigos e familiares assim como fatores pessoais 

de atitude, aprendizado e percepção são o que formam a função do comportamento do 

consumidor (BOONE; KURTZ, 2001). Essa percepção leva o indivíduo a procurar produtos e 

serviços que suportem suas necessidades e motivos em busca de um eu-ideal, baseado em seu 

autoconhecimento (NAKAGAWA, 2008). Segundo Oliver (1999), o comportamento para a 

lealdade é visto como o comprometimento na consistência de uso de um produto e/ou serviço, 

mesmo que o comportamento para a mudança possa ser influenciado por situações e esforços 

de marketing de marcas diferentes.   

Jacoby (1971) afirma que a lealdade tem como base o estudo do comportamento do 

consumidor, e por assim, a lealdade comportamental pode ser definida como a compra 

repetitiva baseada em processos individuais de decisão psicológica. Em complemento, Baptista 

(2005) define a dimensão da lealdade comportamental como o consumo repetitivo e sistemático 

de uma mesma marca, afora a presença de componentes de atitudes emocionais ou avaliativos, 

e pode ser influenciada pela presença de estímulos que conduzissem à repetição da compra 

como disposição e exposição de produtos.  

Para Gastal (2005), a lealdade comportamental é desenvolvida a partir da confiança, da 

demonstração do comportamento repetitivo de compras e avaliação do valor recebido em 

comparativo com os custos de transação. A autora também aponta que esta fase é dependente 

de um conflito interno construído entre a percepção de valor e as alternativas do produto 

disponível no mercado com três possíveis resultados: o fim do relacionamento, caso haja uma 

alternativa com valor total mais compensatório; uma continuidade de relacionamento pela 

vantagem de custo, mas com a atenção do cliente voltada às opções disponíveis; ou o reforço 

da lealdade e estabelecimento da percepção do cliente com o produto em um relacionamento 

mais profundo 

Assim como representa um comprometimento de recompra, a lealdade comportamental 

trata de comportamentos conjuntos em direção a um estado de fidelidade, assim como a um 

comportamento sobre a atitude de um cliente frente a intenção de recompra do produto (SINGH 

e SIRDESHMUKH, 2000; RYAN, RAYNER e MORRISON, 1999; NEAL, 1999; DICK e 

BASU, 1994; ESPARTEL, 2005). A visão da lealdade comportamental ainda pode ser apontada 

como uma proporção entre o tempo de escolha do mesmo produto em uma categoria quanto ao 

número total de compras dentro da mesma categoria (ESPARTEL, 2005). Esta proporção 

determina a lealdade por quantidade de escolhas dentro do processo de recompra. 

Autores aplicam que a lealdade comportamental foi a base de estudo para a lealdade 

desde seu início até a década de 1970 (OLIVER, 1999; MARCHETTI; PRADO, 2004; 
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BAPTISTA, 2005). No início da mesma década já eram desenvolvidos estudos que pleiteavam 

os aspectos atitudinais da lealdade, e como estes envolviam processos cognitivos, afetivos e 

conativos no desenvolvimento da lealdade, além da observação de novas possíveis dimensões 

relacionadas (BAPTISTA, 2005).  

 

2.2.2  Lealdade atitudinal 

 

Para Batista (2005) a lealdade atitudinal é definida pela evidência de aspectos cognitivos 

e afetivos, sendo sua existência comprovada pela análise dos mesmos junto ao padrão de 

recompra consistente a uma marca ao decorrer do tempo. O autor ainda a difere da abordagem 

comportamental visto que nesta, o estudo da frequência de compra e recompra é a base geral 

da mensuração da lealdade, enquanto na atitudinal são levados em conta todos os aspectos 

multidimensionais.  

A lealdade atitudinal também pode ser vista como lealdade de ação (OLIVER, 1999). 

Esta trata-se da abordagem de todas as outras três fases da lealdade descritas por Oliver, tais 

quais: Cognitiva, Afetiva e Conativa. O autor trata da lealdade de ação como “a motivação 

intencional das lealdades prévias posta em prática” (tradução da autora). Freire (2005) também 

comenta sobre a lealdade de ação de Oliver, a descrevendo como um desejo direcionado em 

adquirir a marca, com disposição a superação de obstáculos e ameaças postos em seu caminho. 

“O consumidor que atingiu esse ponto de lealdade não repara mais em mensagens 

rotineiras de competidores, engaja-se numa busca esforçada para encontrar a marca 

favorecida e possivelmente evita a experimentação de marcas concorrentes. As 

vulnerabilidades à lealdade de ação são a deterioração da performance e a 

indisponibilidade insuperável da marca. ” (FREIRE, p. 26, 2005). 

 

Jacoby e Chestnut (1978), a lealdade atitudinal é a inclinação do consumidor a recompra 

de uma marca em consequência de processos psicológicos anteriores, incluindo preferência 

atitudinal e comprometimento em relação à marca. Oliver (1999) aponta premissas para a 

criação da lealdade de ação, tais como a preferência dos atributos da marca em relação à 

concorrência; a propensão afetiva pela marca e a forte intenção de compra da marca quando 

comparada a outras alternativas. 

O autor também associa o desenvolvimento da lealdade por fases atitudinais com níveis 

crescentes de comprometimento do consumidor, sendo estes cognitivos, afetivos, conativos e 

de ação. Já Dick e Basu (1994) propõem a conjunção das duas dimensões de lealdade abordadas 

com a diferenciação dos níveis de lealdade, a partir da mensuração das dimensões, como 

ilustrado na figura 4: 
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Figura 4 - Níveis de lealdade a partir de suas dimensões 

 

Fonte: DICK e BASU, 1994; Adaptado de Albanez, Garcia e Galli, 2015. 

 

A abordagem atitudinal também pode ser observada por dois aspectos: como um traço 

de personalidade do indivíduo, incluída como uma característica própria ou como uma 

percepção de desempenho e avaliação da marca ao longo do tempo, sendo este o aspecto mais 

indicado para avaliação de lealdade (BENNETT; THIELE, 2002; BATISTA, 2005). Os autores 

ainda apontam que esta abordagem multidimensional torna mais completa a estruturação de 

modelos para uma melhor avaliação de antecedentes da lealdade, assim como prognóstico de 

comportamentos futuros. 

 A lealdade verdadeira indica um ato de recompra consistente e favorável, com a 

avaliação de comportamento de compras e atitudes tomadas pelo consumidor (ALBANEZ; 

GARCIA; GALLI, 2015). A lealdade falsa indica uma continuação da compra com fraca 

determinação, o que deixa o consumidor propenso a influência por outras marcas ou produtos 

que atendam sua necessidade. A lealdade latente demonstra alto nível de atitude ou preferência, 

mas baixa recompra e o comportamento sem lealdade indica a falta de atitude e comportamento, 

com baixos níveis e recompra e preferência (ALBANEZ; GARCIA; GALLI, 2015). 

 Em suas pesquisas, os autores citados concordam que o comportamento de recompra 

não é suficiente para definir ou comprovar a existência da lealdade do consumidor. É possível 

que a lealdade exista mesmo que o ato de compra não seja realizado, baseado apenas na atitude 

e preferências demonstradas pelo consumidor para com a marca (FLORES, 2008). 
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2.3 OS UNIVERSOS CINEMATOGRÁFICOS MARVEL E DC 

  

2.3.1 Marvel 

  

Todos os dados apresentados nesta seção estão disponíveis para consulta pública no site 

da Marvel, como data de lançamento dos filmes e produção. Informações sobre bilheterias, 

receitas e demais informações orçamentárias foram obtidas no site de crítica especializada 

Rotten Tomatoes.  

A Marvel Comics é uma das maiores franquias transmidiáticas internacionais da 

atualidade. Criada em 1939 por Martin Godman, ela surgiu como uma pequena editora chamada 

Timely Comics, em New York nos Estados Unidos. A editora era voltada para o lançamento de 

histórias em quadrinhos de baixa qualidade (SANTOS E SILVA, 2015).  

As publicações de HQ’s (headquarters ou quartel general em tradução livre, quadrinhos 

de alta qualidade com histórias contínuas) começaram ainda na década de 30, com a 

apresentação do primeiro personagem, o Tocha Humana, hoje ainda presente no grupo Quarteto 

Fantástico (GOMES; THEORGA; COSTA, 2016). Atualmente, a Marvel possui uma sólida 

franquia de heróis, entre eles nomes como Capitão América, Homem de Ferro, Doutor 

Estranho, Capitã Marvel e muitos outros. 

Para Braga Jr (2015) a principal atração da Marvel para os jovens enquanto editora de 

HQ’s apontava ao fato de seus personagens serem baseados em pessoas normais. Elas possuíam 

um cotidiano rotineiro, com famílias e um trabalho usual afora seu tempo como super-heróis e 

reproduziam ambientes sociais de fácil identificação tais como relações afetivas, conflitos 

políticos e uma dinâmica familiar.  

A transmídia da Marvel Comics para o universo cinematográfico iniciou-se em 2008, 

com a produção e lançamento do filme Homem de Ferro. Apesar de não ser um personagem 

tão bem recebido pelo público de HQ’s, onde aparecia muitas vezes em capítulos integrados e 

sem muitas tiragens de revista própria, o Homem de Ferro fez sucesso dentro do público 

transmidiático, principalmente com sua introdução nas redes sociais (PIMENTEL, 2016).  

A Universal Studios possuía integralmente os direitos de produção do filme desde 1990, 

com a criação do Marvel Studios ou Marvel Filmes em 1993. Entretanto, buscando superar uma 

crise financeira, a marvel viu-se necessitada a vender o licenciamento de seus filmes para outras 

produtoras. Por isso filmes como Blade (1998), X-Men (2000) e Homem-Aranha (2002) foram 

produzidos respectivamente por New Line Cinemas, 20th Century Fox e Sony Pictures, tendo 
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estes três arrecadado US$ 3,6 bilhões em total, e não contando assim para o Universo 

Cinematográfico Marvel.  

Com a constante utilização de licenciamentos, a Marvel Studios (MS) foi conseguindo 

a estabilidade necessária para iniciar os investimentos em sua própria franquia. Em 2004, o 

novo COO David Maisel anunciou a que a MS estava iniciando um investimento de US$ 525 

milhões vindos do Merrill Lynch, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, para a produção 

de filmes voltados a dez personagens diferentes. Este era o início da franquia Os Vingadores 

(HOWE, 2012). 

O Homem de Ferro (2008) foi o primeiro resultado deste investimento, e lançou a 

Marvel, uma empresa independente com foco em uma indústria de mídia completamente 

diferente, como uma das primeiras empresas da era da convergência. O filme teve um 

orçamento de US$ 140 milhões e rendeu uma receita total de US$ 575.174.222 milhões. No 

fim de semana de seu lançamento, Homem de Ferro posicionou-se em primeiro lugar nas 

bilheterias dos Estados Unidos e Canadá, e em 18 de junho, dois meses após seu lançamento, 

ocupou a marca de primeiro filme a ultrapassar US$ 300 milhões em bilheteria mundial.  

A Marvel deixou clara sua estratégia de desenvolvimento em franquia ao iniciar sua 

famosa ferramenta de cenas pós-créditos: ao final do filme, em uma sala de cinema quase vazia 

e findo os créditos obrigatórios, a luz volta a se apagar de uma cena adicional é repassada. 

Samuel L. Jackson representando o personagem Nick Fury convida Robert Downey Jr., 

representando o Homem de Ferro a fazer parte da iniciativa Os Vingadores. Para os antigos fãs 

de uma era de ouro dos quadrinhos, isso representava a revitalização de seus personagens 

preferidos em histórias retratadas por pessoas reais. Para os novos fãs e consumidores da 

Marvel, representava mais chances de conhecer e ser envolvido pelas histórias existentes nesse 

universo, em uma demonstração fácil e envolvente como a abordada no filme atual (JOHNSON, 

2012).  

A partir deste ponto, a Marvel Studios passou a apresentar filmes de personagens 

exclusivos com a participação ocasional de personagens antigos para criar a ligação dentro da 

história principal. Enquanto apresentava personagens como Capitão América - O primeiro 

vingador (2011), O Incrível Hulk (2008) e Thor (2011), a MS criava uma antecipação em seus 

espectadores que crescia com cada link gerado por filmes. Por exemplo: durante o 

desenvolvimento da pesquisa que levaria o Steve Rogers a tornar-se o Capitão América, é 

demonstrado ao público que Howard Stark (pai de Tony Stark, o Homem de Ferro) fazia parte 

daquele projeto governamental assim como de muitos outros, demonstrando uma face do 

personagem que não tinha sido explicada em Homem de Ferro.  
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A estratégia de lançamento criada pela Marvel logo alcançou resultados claros. Como 

Johnson (p. 7, 2012) detalhou: “cenas oscilantes e provocações rápidas nos filmes da Marvel 

estimulam não apenas a expansão da narrativa, mas também uma participação do público que 

estende a viabilidade comercial dos filmes para novos mercados de mídia além da distribuição 

teatral”. Dentro do marketing desenvolvido para a promoção dos filmes, foram inseridos os 

lançamentos de jogos eletrônicos, novas graphic novels e action figures, todos voltados ao 

Universo Cinematográfico Marvel. 

O público foi conquistado. Após a estréia de Homem de Ferro, a Marvel Studios lançou 

O Incrível Hulk (2008) que contou com um orçamento de US$ 150 milhões e gerou uma receita 

de aproximadamente US$ 264 milhões. O crescimento fica visível com os lançamentos de 

Homem de Ferro 2, Thor e Capitão América, com orçamentos de US$ 200 milhões, US$ 150 

milhões e US$ 140 milhões e receitas aproximadas de US$ 624 milhões, US$ 450 milhões e 

US$370 milhões, respectivamente. Como projeto inicial, a franquia do Homem de Ferro ainda 

era destaque principal em bilheterias, mas o sucesso dos outros lançamentos demonstrava a 

crescente consolidação da Marvel Studios no mercado cinematográfico.  

O lançamento do filme Os Vingadores (2012), que fechava a primeira fase do Universo 

Cinematográfico Marvel e unia todas as histórias apresentadas anteriormente foi considerado 

um sucesso de bilheterias. O filme, que conta como o Homem de Ferro, Capitão América, Thor, 

Hulk, Viúva-Negra e Gavião Arqueiro uniram-se para formar a iniciativa dos Vingadores e 

salvar Manhattan de Loki e sua aliança com os Chitauri, estreou em primeiro lugar com uma 

arrecadação inicial de US$ 200 milhões. Em uma semana já tinha ultrapassado a marca de US$ 

1 bilhão em receita, e se consagrado com a terceira maior bilheteria mundial, sendo ultrapassado 

posteriormente para quarto lugar com o lançamento de Jurassic World, um filme também 

descendente de uma franquia.  

Com a apresentação de Os Vingadores, a Marvel apresentava ao mundo a finalização 

da sua primeira fase e sua nova estratégia de lançamentos. Assim, o UCM passava a sua segunda 

fase com o lançamento de Homem de Ferro 3 (2013) com uma receita aproximada de US$ 1 

bilhão, Thor: O Mundo Sombrio (2013) com receita aproximada de US$ 645 milhões, Capitão 

América: O Soldado Invernal com receita aproximada de US$ 715 milhões e por fim, em uma 

estréia inesperada, Guardiões da Galáxia (2014) com receita aproximada de 774 milhões e 

Vingadores: Era de Ultron, com uma receita aproximada de US$ 1 bilhão e 400 milhões. 

Fechando esta fase foi lançado Homem-Formiga (2015) com receita aproximada de US$ 519 

milhões. 
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Em 2016 a Marvel inicia sua terceira fase com o lançamento de Capitão América: 

Guerra Infinita com receita próxima de US$ 1 bilhão, sendo o primeiro filme a atingir esta 

marca além da franquia Homem de Ferro e Vingadores. Foram lançados em sequência: Doutor 

Estranho (2016) com uma receita aproximada de US$ 677 milhões, Guardiões da Galáxia 2 

(2017) com receita aproximada de US$ 864 milhões, Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017) 

com receita aproximada de US$ 880 milhões, Thor: Ragnarok (2017) com receita aproximada 

de US$ 854 milhões, Pantera Negra (2018) com receita aproximada de US$ 1 bilhão e 400 

milhões, e Vingadores: Guerra Infinita (2018) com renda aproximada de US$ 2 bilhões 

tornando-se o filme mais rentável da Marvel até o momento.  

Atualmente em sua terceira fase, a Marvel já anunciou o lançamento de três filmes para 

os anos de 2018 e 2019, sendo eles Homem-Formiga e a Vespa (2018), Capitã Marvel (2019) 

e Vingadores: Guerra Infinita Parte 2 (2019). O Universo Cinematográfico Marvel já possui 

previsão de lançamentos até o ano de 2022 ademais dos filmes já citados. Entretanto, apesar de 

disponibilizar as datas de lançamento a Marvel não revela quais filmes serão lançados nem seus 

títulos.  

Esta estratégica, como explicada pelo CEO Kevin Feige em entrevista ao jornal The 

Toronto Sun, é realizada para aumentar a antecipação entre os fãs sobre qual o destino do UCM 

e que a continuidade e ligação entre as histórias são a parte mais importante para toda a conexão 

do Universo Cinematográfico Marvel (DANIELL, 2018).  

Para Johnson (2012), embora esta era da Marvel dentro do cinemático deve ser 

examinada com mais profundidade, existe uma necessidade de auto-conhecimento da empresa 

frente ao folclore de Hollywood que sugere “que o trabalho e as instituições do cinema são tão 

culturalmente significativos quanto os próprios artefatos cinematográficos - com a 

convergência criando novos vetores ao longo do qual para fazer esse significado” (JOHNSON, 

p. 25, 2012). 

 

2.3.2.  DC Comics 

 

Todos os dados apresentados nesta seção estão disponíveis para consulta pública no site 

da DC Comics, como data de lançamento dos filmes, produção, bilheterias, receitas e demais 

informações orçamentárias e de alcance ao público. 

DC Comics é uma editora de quadrinhos norte-americana fundada em 1934, tendo como 

seu nome original a National Allied Publication. Sua primeira publicação aconteceu em 1935 

com “As aventuras do combatente sobrenatural do crime”, mas as HQ’s só chegaram a 
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conquistar popularidade no mercado após a introdução do personagem Batman em 1939. Após 

o sucesso do personagem, a Detective Comics passou a investir em HQ’s voltadas ao público 

jovem e apresentou personagens como Superman e Mulher Maravilha, que mais tarde viriam a 

se tornar parte da Liga da Justiça, responsável por grande parte do sucesso da DC Comics 

(THEORGA; GOMES, 2016).  

O Universo Cinematográfico da DC ou Universo Estendido da DC é baseado em 

produções recentes. Apesar de possuir filmes antigos sobre seus personagens e 

desenvolvimento de histórias paralelas no cinema, somente em 2013 a DC Comics passou a 

investir em um universo cinematográfico conectado, buscando coerência entre histórias e na 

apresentação do personagem ao telespectador. Em outubro de 2014, a Warner Bros 

Entertainment, empresa responsável pela produção e filmagem dos filmes licenciados da DC 

Comics, anunciou títulos e datas de lançamento de dez filmes de uma franquia cinematográfica 

do universo DC.  

Assim como o Universo Cinematográfico Marvel, este Universo Estendido da DC 

focava na conexão entre personagens e histórias para a apresentação ao consumidor, assim 

como com a intenção de capturar seu interesse por toda a distribuição de filmes. Os dez filmes 

apresentariam os personagens da liga da justiça e a própria liga da justiça em um 

desenvolvimento final.  

O Homem de Aço foi o primeiro filme lançado da franquia e conta a história inicial do 

Superman e sua apresentação como herói ao planeta terra em uma batalha para salvá-lo. O filme 

foi lançado em 14 de junho de 2013, com um investimento inicial de US$ 225 milhões e gerou 

uma receita de aproximadamente US$ 668 milhões sendo US$ 500 milhões arrecadados até sua 

terceira semana, fazendo-o a estréia mais rentável em 2013 após Homem de Ferro 3.  

 

O Homem de Aço deu abertura para a introdução do personagem Batman ao Universo 

Estendido. O filme Batman vs Superman: A Origem da Justiça relata o encontro dos dois 

personagens dentro do universo, mostrando a angústia existente entre eles, mas superada em 

nome do bem maior. Com um investimento de US$ 250 milhões, o filme foi lançado 

inicialmente no Brasil o que colaborou para a receita inicial de US$ 166 milhões em seu 

primeiro fim de semana e uma receita total de aproximadamente US$ 874 milhões de dólares, 

superando por vários números o lançamento anterior.  
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 3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Nesta sessão serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizado para 

alcançar os objetivos propostos na pesquisa. A metodologia que será escolhida está relacionada 

com os objetivos e o problema da pesquisa, a fim de atender a finalidade do projeto (SILVA, 

2003). 

 Assim, analisa-se detalhadamente os passos dos estudos, a seguir, dividido em três 

tópicos, buscando assegurar o entendimento do percurso metodológico.   

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

3.1.1 Quanto a Natureza 

 

 Silva e Menezes (2005) atribuem as classificações quanto à natureza de pesquisa como 

básica ou aplicada, sendo a pesquisa básica objetivada a gerar conhecimentos úteis sem uma 

aplicação prática prevista e a pesquisa aplicada direcionada a aplicações práticas para a solução 

de problemas específicos. Diantes destas duas definições, a presente pesquisa apresenta-se 

classificada como pesquisa básica, visto que apenas busca analisar a atuação de consumidores 

quanto ao relacionamento e lealdade com a marca de um universo cinematográfico a qual 

estejam ligados. 

 

3.1.2 Quanto aos Objetivos 

 

Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2010), a pesquisa pode ser definida como um 

conjunto de processos sitemáticos, críticos e empíricos que são aplicados no estudo de um 

fenômeno. Gil (2006) destaca que as pesquisas podem ser classificadas quanto a seus objetivos 

como exploratórias, descritivas e explicativas. Esta pesquisa é categorizada como descritiva e 

exploratória. Descritiva pois promove a definição de fenômenos sem que ocorra o envolvimento 

do pesquisador. E exploratória pois examina um tema de pesquisa com poucas abordagens 

anteriores, enquanto  

Casarin e Casarin (2011) definem a pesquisa descritiva como uma abordagem que 

procura caracterizar e identificar opiniões, crenças e condutas de uma determinada população. 

Além disso, estabelece as características de uma determinada população ou fenômeno 

apontando as relações entre as variáveis (GIL, 2009). Pelo foco de pesquisa exploratória busca-
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se reunir conhecimentos e incorporar características em procura de novas dimensões, assim 

como mapear as condições de desenvolvimento de um determinado objeto ou fenômeno 

(BEUREN, 2004; SEVERINO, 2007).  

Como pode ser observado por seus objetivos, essas duas descrições podem ser 

relacionadas a como o presente trabalho busca definir a lealdade a marca e suas variáveis dentro 

de um estudo que preza pela identificação de conduta referente aos fãs dos universos 

cinematográficos, tendo seu enfoque e caracterização justificados. 

 

3.1.3 Quanto as Variáveis 

 

As variáveis são utilizadas para elucidar as questões principais debatidas nesta pesquisa, 

tendo como objetivo principal avaliar a influência do relacionamento com a marca na lealdade 

dos fãs dos universos cinematográficos Marvel e DC. As variáveis utilizadas por Borges (2009) 

foram adaptadas para o objeto de estudo deste trabalho, e definidas como: “Imagem do 

Universo” e “Operacionalização da Lealdade do Consumidor”. 

Beccarino e Ferrand (2006) foram os autores que abordaram as variáveis de imagem 

aqui utilizadas.  A pesquisa dos autores tornou perceptível que a imagem notada pelos 

consumidores tem direta com a satisfação e motivação, a partir da criação de uma escala (quadro 

3) de 6 pontos para análise da imagem do time de futebol Olimpique Lyonnais. No presente 

trabalho a escala foi adaptada para tratar da imagem do universo em referência, tendo a lealdade 

como variável latente, visto que esta também aborda as ferramentas empregadas pelos autores. 

Quadro 3 - Escala de Beccarani e Ferrand 

Itens 

OL é um ótimo clube 

OL tem um bom time 

OL é um clube ambicioso 

OL é corajoso 

OL é bem gerenciado 

OL não foi impactado por escândalos 

OL tem um bom centro de treinamento 

O jogador do OL pode demonstrar uma falta de 

competitividade 

O gerenciamento do OL não é sempre competente 

Os resultados do OL poderiam ser melhores 

Fonte: Beccarani e Ferrand (2006) - Traduzido pela autora 

 

 

 

Foram realizadas mudanças na escala para adequação ao objeto de estudo. OL foi 

substituído por Universo, sendo este o instrumento desta pesquisa que repassa a imagem 
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referente à marca. A variável latente referente a ambição foi retirada, visto que não aparece as 

ferramentas aplicadas dentro do construto de lealdade deste trabalho. O mesmo vale para a 

variável de coragem, competitividade e centro de treinamento. Para esta variável, a escala final 

desta pesquisa foi finalizada conforme ilustra o quadro 4: 

 

Quadro 4 - Modelo da autora adaptado da Escala de Beccarani e Ferrand (2006) 

 
Itens 

Este é um ótimo universo 

Este Universo tem bons filmes 

Este Universo é ambicioso 

Este Universo é bem gerenciado 

Este Universo não foi impactado por escândalos 

O gerenciamento deste Universo não é sempre 

competente 

Os resultados deste Universo poderiam ser 

melhores 

Fonte: Beccarani e Ferrand (2006). 

 

 Na variável de Operacionalização da lealdade do consumidor seguiu-se o modelo de 

Bauer et al. (2005), que as seccionou posteriormente em comprometimento psicológico, 

referente a atitude, e comportamento leal, referente ao comportamento. Quanto ao 

comprometimento psicológico, o autor propõe o estudo das variáveis de envolvimento, 

fidelidade, defesa frente a outros e a importância da marca para o consumidor.  

Assim como Beccarani e Ferrad (2009), o autor utilizou o desenvolvimento de uma 

escala para estudo da variável com itens medindo até 7 pontos, como demonstrado no quadro 

5: 

Quadro 5 - Modelo de Escala de Bauer et al (2005) 

Itens 

Eu sou um verdadeiro fã do meu clube favorito 

Eu sou muito comprometido com meu clube 

favorito 

Não existe nada que possa mudar meu 

comprometimento com meu clube favorito 

Eu não vou mudar minha afiliação do meu clube 

para outro clube no futuro apenas porque ele não é 

mais bem-sucedido 

Eu defenderia meu clube em público mesmo que 

isto me causasse problemas 

Eu não vou mudar a afiliação com meu clube para 

outro apenas porque meus amigos tentam me 

convencer a tal  

É realmente importante para mim que meu clube 

favorito continue a jogar na liga principal 

O sucesso a longo prazo do meu clube é importante 

para mim 

Fonte: Bauer et al. (2005) - Traduzido pela autora. 
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Também foram realizadas adaptações, iniciando com a substituição de “clube” por 

universo, visto o objeto se estudo da pesquisa. Assim como a variável de importância quanto a 

atuação na liga principal foi readequada para a permanência de destaque entre os lançamentos 

de filmes, justificado pela mesma causa. Nesta escala, todos os itens foram medidos em 5 

pontos, para manter uma uniformidade dentro das escalas. Quanto a esta variável, a escala 

adaptada foi finalizada conforme o quadro 6: 

Quadro 6 - Modelo da autora adaptado de Beauer et al. (2005). 

Itens 

Eu sou um verdadeiro fã deste universo 

Eu sou muito comprometido com este universo 

Não existe nada que possa mudar meu 

comprometimento com este universo 

Eu não vou mudar minha afiliação com este 

universo para outro no futuro apenas porque ele 

não é mais bem-sucedido 

Eu defenderia este universo em público mesmo 

que isto me causasse problemas 

Eu não vou mudar a afiliação com este universo 

para outro apenas porque meus amigos tentam me 

convencer a tal  

É realmente importante para mim que este 

universo continue a ser destaque entre os 

lançamentos 

O sucesso a longo prazo deste universo é 

importante para mim 

Fonte: Beauer et al. (2005). 

 

 Para a variável de comportamento leal, Beauer et al. (2005) baseou-se na compreensão 

de que o comportamento possui duas influências principais, sendo estas ações do passado ou 

intenções futuras e criando focos de análise sobre o envolvimento do consumidor com a marca 

(quadro 7): 

Quadro 7 - Lealdade comportamental 

Itens 

Eu tenho assistido/Eu irei assistir jogos do meu 

clube favorito no estádio 

Eu tenho assistido/Eu irei assistir jogos do meu 

clube favorito na TV 

Eu tenho acompanhado/Eu irei acompanhar 

notícias sobre meu clube, seus jogadores, técnicos, 

gerentes e etc. na mídia 

Eu tenho comprado/Eu irei comprar produtos 

relacionados ao meu clube 

Eu tenho utilizado constantemente/Eu irei utilizar 

constantemente as cores e/ou o logo do meu clube 

favorito 

Eu tenho participado constantemente/Eu irei 

participar constantemente de discussões sobre meu 

clube favorito 

Fonte: Bauer et al. (2006) - Traduzido pela autora. 
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 O amoldamente desta escala para a pesquisa atual tornou-se necessário apenas na 

substituição de “meu clube” por “este universo”, assim como as questões em referência a jogos 

de estádio e mídia sobre jogadores, técnicos e afins, sendo estes posteriormente adequados a 

situação análoga dentro das finalidades aqui apresentadas. Portanto, a escala final no tocante a 

lealdade comportamental situou-se como mostra o quadro 8: 

  

Quadro 8 - Lealdade comportamental adaptado 

Itens 

Eu tenho assistido/Eu irei assistir os filmes deste 

universo no cinema 

Eu tenho assistido/Eu irei assistir os filmes deste 

universo na TV 

Eu tenho acompanhado/Eu irei acompanhar 

reportagens sobre este universo e seus filmes, 

trailers e produções divulgados nos meios de 

comunicação 

Eu tenho comprado/Eu irei comprar produtos 

relacionados a este universo 

Eu tenho utilizado constam ente/Eu irei utilizar 

constantemente as cores e/ou o logo deste universo 

Eu tenho participado constantemente/Eu irei 

participar constantemente de discussões sobre este 

universo 

Fonte: Bauer et al. (2005) - Traduzido pela autora. 

 

 Desta forma foram estabelecidas as variáveis para elaboração do questionário e análise 

de respostas, sendo definidas 11 (onze) perguntas sobre a variável de Imagem da Marca e 21 

(vinte e uma) perguntas sobre a variável de Operacionalização da lealdade do consumidor, estas 

separadas entre 11 (onze) perguntas referentes a comprometimento psicológico e 10 (dez) 

perguntas a comportamento leal. 

 

3.1.4 Quanto aos Procedimentos 

A pesquisa foi desenvolvida mediante aos procedimentos de aplicação de questionário 

Survey com questões autoexplicativas. Essa forma de execução envolve a interrogação dos 

sujeitos aos quais se deseja conhecer o comportamento de forma direta, sendo constituído por 

uma série ordenada de perguntas que deverão ser respondidas pelo informante sem a presença 

do questionador (ASSIS, 2008; COLAUTO; BEUREN, 2004). Em sua composição, as questões 

devem buscar obter informações sobre conhecimento, crenças, sentimentos, valores interesses, 

expectativas, aspirações, temores, ou comportamentos presentes e passados que possam ser 

adicionados a esta lista, de modo a criar um banco de dados para análise e resultados que 

respondam a um objetivo claro na pesquisa (GIL, 2009).  
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O questionário utilizado no presente trabalho foi desenvolvido com base em Borges 

(2009). A pesquisa do autor busca caracterizar a relação entre a imagem da marca de clubes de 

futebol com a lealdade de seus torcedores no contexto brasileiro, o que demonstra uma relação 

próxima com o objetivo deste trabalho. Foi utilizada a escala Likert em seu sistema original de 

5 pontos, desenvolvida em 1932 por Rensis Likert com pontos fixos estipulados de 

concordância sendo o número 1 observado como “concordo totalmente” e o número 5 como 

“discordo totalmente”. A escolha da utilização do modelo Escala de Likert se deu pelo maior 

envolvimento pessoal do respondente durante o processo de resposta do questionário. Esta 

compreende um processo de quatro passos, sendo estes a interpretação do item, a recuperação 

de pensamentos e sentimentos relevantes, formulação de uma opinião a respeito do item com 

base nestes pensamentos e sentimentos e a seleção de uma resposta, respectivamente. Como 

esta pesquisa procura relacionar a lealdade do consumidor a um nível mais profundo e pessoal 

(amor à marca), a utilização de escala fez-se pertinente.  

Durante a elaboração deste questionário foram pesquisadas diferentes escaladas que 

pudessem retratar a relação de imagem e lealdade sobre marcas. Foram encontrados dois 

trabalhos pertinentes ao tema, sendo eles o de Borges (2009) que trata sobre a imagem das 

marcas de clubes de futebol e a lealdade de seus torcedores; e de Francisco-maffezzolli et al. 

(2014), que trata sobre os tipos de relacionamento entre consumidor e marca com foco nos 

construtos de auto conexão, intimidade e interdependência. O questionário de Francisco-

maffezzolli et al. foi descartado em prol da utilização de Borges, visto que este tinha uma 

relação mais próxima a pesquisa em desenvolvimento.  

Após a seleção de Borges (2009) como modelo final, seu questionário original 

(Apêndice D) foi analisado e readequado para o modelo de estudo deste trabalho, com análise 

das variáveis utilizadas para a elaboração de um modelo conveniente a esta pesquisa. A escala 

original é apresentada no quadro 9: 
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Quadro 9 - Variáveis para elaboração de perguntas modelo Borges (2009) 

Variável Pergunta 

Imagem 1 Meu clube é um grande clube 

Imagem 2 Meu clube tem um bom clube 

Imagem 3 Meu clube é ambicioso 

Imagem 4 Meu clube é corajoso 

Imagem 5 Meu clube é bem gerenciado 

Imagem 6 Meu clube não foi afetado pelos escândalos 

Imagem 7 Meu clube tem um bom centro de treinamento 

Imagem 8 Os jogadores do meu clube podem demonstrar uma falta de garra 

Imagem 9 Meu clube nem sempre possui uma gestão competente  

Imagem 10 Meu clube poderia ter melhores resultados 

Comprometimento 

Psicológico 1 

Sou um verdadeiro torcedor do meu clube 

CP 2 Estou muito comprometido com meu clube 

CP 3 Não há nada que possa mudar o compromisso que tenho com o meu 

clube 

CP 4 Não irei mudar minha opinião clubística para outro clube no futuro, 

mesmo se meu clube não for bem-sucedido 

CP 5 Gostaria de defender o meu clube em público, mesmo que isso me crie 

problemas 

CP 6 Não irei mudar minha opinião clubística por outro clube, apenas 

porque meus amigos tentam me convencer 

CP 7 É realmente importante para mim que o meu clube continue jogando 

os principais campeonatos 

CP 8 O sucesso a longo prazo do meu clube é importante para mim 

CP 9 Assisti vários jogos do meu clube no estádio 

CP 10 Irei assistir frequentemente os jogos do meu clube no estádio 

CP 11 Já assisti jogos do meu clube na TV 

Lealdade 

Comportamental 1 

Irei assistir aos jogos do meu clube na TV 

LC 2 Tenho acompanhado reportagens sobre os jogadores, treinadores e 

gestores, etc. do meu clube, divulgadas nos meios de comunicação 

LC 3 Irei ver reportagens sobre os jogadores, treinadores e gestores, etc. do 

meu clube, divulgadas nos meios de comunicação 

LC 4 Comprei vários produtos relacionados ao meu clube 

LC 5 Irei comprar vários produtos relacionados ao meu clube 

LC 6 Frequentemente uso as cores e/ou dinstitivo do meu clube 

LC 7  Usarei com frequência as cores e/ou dinstitivos do meu clube 

LC 8 Tenho muitas vezes participado de discussões sobre o meu clube 

LC 9 Irei participar de discussões sobre o meu clube 

Fonte: Borges (2009). 

 

 

Ratificando as adaptações realizadas nas variáveis provenientes de Beccarino e Ferrand 

(2006) e Beauer et al. (2006), realizou-se a mudança para adaptação ao objeto de estudo, de 

“clube” e “time” para “universo”. O item Imagem 8 foi retirado visto que não apetece às 

ferramentas de nenhum dos universos estudados, assim como o item Comprometimento 

Psicológico 1 foi alterado para substituir a palavra “torcedor” por “fã”. Deste modo, formou-se 

a primeira versão da escala para montagem do questionário relativo a esta pesquisa, ilustrado 

no quadro 4: 
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Quadro 10 - Primeira versão da escala para montagem do questionário 

Variável Pergunta 

Imagem 1 Este universo é uma grande marca 

Imagem 2 Os personagens deste universo possuem força 

Imagem 3 Meu universo transmite uma imagem de ser ambicioso 

Imagem 4 Este universo transmite uma imagem de força e poder 

Imagem 5 Pelas vantagens que este universo me proporciona, sinto-me dependente dele 

Imagem 6 Este universo tem bons filmes 

Imagem 7 Este universo é bem planejado 

Imagem 8 A produção deste universo é sempre excelente 

Imagem 9 Os filmes deste universo são muito bons 

Imagem 10 Este universo não foi impactado por escândalos 

Comprometimento 

Psicológico 1 

É realmente importante pra mim que os filmes deste universo continuem em 

destaque dentro dos lançamentos 

CP 2 Eu recomendaria este universo para outras pessoas, como vizinhos e amigos 

CP 3 Eu costumo falar coisas positivas sobre este universo 

CP 4 Eu costumo mencionar este universo em minhas conversas sobre 

entretenimento 

CP 5 Tenho participado com frequência de discussões sobre este universo 

CP 6 Eu faço muita propaganda positiva sobre este universo 

CP 7 Não mudarei minha preferência de universo, mesmo que ele não seja mais 

bem-sucedido no futuro 

CP 8 Não há nada que possa mudar o compromisso que tenho com este universo 

CP 9 Não mudarei de universo, mesmo se meus amigos tentarem me convencer 

CP 10 Defenderia este universo em público, mesmo que isso me cause problemas 

CP 11 O sucesso deste universo a longo prazo é importante pra mim 

Lealdade 

Comportamental 1 

Sou um verdadeiro fã deste universo 

LC 2 Tenho acompanhado reportagens sobre este universo e seus filmes, trailers e 

produções divulgados nos meios de comunicação 

LC 3 Eu assisto com frequência os filmes deste universo no cinema 

LC 4 Eu considero este universo confiável 

LC 5 Eu acredito nas propostas deste universo 

LC 6 Me sinto seguro em apoiar este universo 

LC 7  Estou disposto a gastar dinheiro com este universo 

LC 8 Este universo significa muito para você 

LC 9 Comprei vários produtos relacionados a este universo 

LC 10 Uso com frequência as cores/imagens representativas deste universo 

LC 11 Me sinto orgulhoso em dizer aos meus amigos que compro produtos deste 

universo 

LC 12 Costumo assistir aos lançamentos de filmes deste universo no cinema 

Fonte: modelo da autora (2018) 

 

Após sua conclusão, o primeiro modelo da escala foi analisado e aprovado para 

construção do questionário. Este constituiu-se da mistura entre as afirmações da escala e 

perguntas sobre o perfil do respondente e sua preferência e conhecimento pelos universos em 

análise, e após nova aprovação foi encaminhado para Pré-Teste. 

O Pré-Teste foi realizado com 15 pessoas em um período de 2 dias, a partir de um 

formulário eletrônico criado pela ferramenta Google Drive e distribuído por e-mail para os 

respondentes selecionados. Como resultado, surgiram questionamentos sobre os construtos de 
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Imagem 1 e Imagem 3, sendo o último posteriormente excluído da escala. A variável Imagem 

1 teve seu texto substituído de “Este universo é uma grande marca” para “Este universo possui 

uma grande marca”, visto que expressa melhor sobre a abordagem da imagem da marca do 

universo. Ademais, as perguntas do questionário obtiveram constância em suas respostas, sem 

grandes variações entre itens da escala, o que indica um resultado positivo.  

Sendo assim, a versão final do questionário foi determinada (Apêndice E) com a adição 

de uma pergunta inicial de modo a garantir que o respondente era consumidor de um dos dois 

universos, e iniciou-se a coleta de dados. 

 

3.1.5 Quanto a Abordagem 

 

Silva e Menezes (2005) classificam a abordagem do problema de maneira qualitativa ou 

quantitativa. Os autores definem a pesquisa quantitativa como o tratamento de ocorrências 

quantificáveis, que podem ser traduzidas em números e informações que serão utilizados para 

análise, com o uso de recursos e técnicas estatísticas. A pesquisa quantitativa empreende a 

organização, sumarização, caracterização e interpretação dos dados coletados assim como 

possui um enfoque sequencial e comprobatório, uma vez que os determina e delimita para 

extrair objetivos e criar um marco ou perspectiva teórica (MARTINS; THEÓPHILO, 2007; 

SAMPIERE; COLLADO; LUCIO, 2006). Creswell (2007) ainda adiciona que a interpretação 

dos dados torna-se resultado da teoria anteriormente exposta em comparação com as respostas 

obtidas, para verificar a coincidência ou falta dela entre as duas informações. 

Por conseguinte, a presente pesquisa destaca-se como quantitativa, sendo observado que 

trata da coleta de dados por questionários com posterior análise, em busca de desenvolvimento 

de uma perspectiva teórica a respeito do comportamento dos consumidores de dois universos 

cinematográficos e as variáveis que os influenciam. 

 

3.2 PLANOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.2.1 População e Amostra 

  

Para este trabalho não se fez necessária a definição amostral específica, visto que o 

objeto de estudo atinge a população em geral, e restringir a pesquisa a apenas um dos muitos 

tipos de público dos dois universos cinematográficos seria prejudicial a coleta e análise dos 

resultados, visto que os objetivos desta pesquisa não são especificados por tais.  
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A amostra da pesquisa é formada pelo público em geral, sem restrições quanto a classes 

sociais, idades ou conhecimentos básicos. Também não foi determinado limite geográfico para 

o questionário, visto que sua propagação se deu por meio eletrônico de modo a atingir uma 

amostragem elevada. Não foi solicitada a identificação pessoal dos respondentes para preservar 

os trabalhos de problemas quanto a identidade da população amostral.  

 

3.2.2 Coleta de dados 

 A coleta de dados foi feita por meio de questionário autoexplicativo, dividido em três 

partes: na primeira haviam questões para filtrar a amostra, com alternativas que permitiam 

distinguir aqueles que não se encaixavam no perfil de amostra desejado: declarar-se fã dos 

universos cinematográficos Marvel ou DC. Na segunda parte haviam questões que buscavam, 

por meio de escala Likert de 05 pontos, captar o nível de concordência dos respondentes acerca 

das afirmações relacionadas aos construtos deste estudo. Na terceira parte haviam questões para 

caracterização demográfica da amostra. 

 O questionário foi disponibilizado via plataforma online google drive e divulgado via 

redes sociais e listas de e-mails, ficando disponível para respostas por duas semanas. 

3.2.3 Análise dos dados 

 A análise dos dados foi por meio de testes estatísticos a fim de comprovar se há 

diferença estatística significativa entre os dois grupos pesquisados. Para a análise excploratória 

dos dados foram verificados média, desvio padrão, assimetria e curtose, já para a comparação 

de médias foi tealizado o teste T de Student e o teste de Levene. Para testar a consistência 

interna dos construtos foi aplicato o teste Alpha de Cronbach (MARÔCO, 2011). 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

Nesta sessão serão apresentados os resultados da aplicação dos questionários, assim 

como a análise e discussão dos mesmos. O conteúdo aqui apresentado será baseado na literatura 

anteriormente apontada, e dados serão apresentados por meio de tabelas criadas a partir da 

aplicação de estatística descritiva.  

O questionário foi aplicado entre os dias 16 e 22 do mês de agosto no ano de 2018, com 

um total de 707 respondentes. Desse número, 125 respostas não possuíam dados suficientes 

para validar a pesquisa, o que gerou um total final de 582 questionários válidos para análise de 

resultados. É importante ressaltar que o tempo médio total para resposta ao questionário situava-

se entre 05 e 08 minutos.  

 Quando a caracterização demográfica da pesquisa, a tabela 1 apresenta a definição dos 

respondentes com uma presença majoritária do gênero masculino, sendo responsável por 60,7% 

da amostra total. Configurou-se também em sua maioria a faixa etária entre 21 e 25 anos, 

correspondendo a 47,4% da amostra, o que explica a correlação ao estado civil solteiro 

predominantemente observado nessa classificação.  

Tabela 1 - Caracterização da amostra 

Gênero Freq. % Faixa etária (anos) Freq. % Estado civil Freq. % 

Masculino 353 60,7 Até 20 anos 184 31,6 Solteiro 487 83,7 

Feminino 225 38,7 21 a 25 anos 276 47,4 Casado 46 7,9 

Prefere não 

dizer 
04 0,7 26 a 30 anos 78 13,4 Divorciado 5 0,9 

- - - 31 a 35 anos 27 4,6 Relação estável 44 7,6 

- - - 36 a 40 anos 7 1,2 - - - 

- - - 41 a 45 anos 5 0,9 - - - 

- - - 46 a 50 anos 1 0,2 - - - 

- - - Acima de 50 anos 4 0,7 - - - 

Totais 582 100  582 100  582 100 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

Destaca-se a concentração de respondentes com ensino superior incompleto, residindo 

com mães, pais e/ou irmãos e com renda bruta de até 3 salários mínimos, em concordância com 

a faixa etária prevalecente. Isso permite observar o perfil socioeconômico da amostra, composta 

em sua maioria por jovens graduandos de classe média alta, como mostrado na tabela 2: 
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Tabela 2 - Caracterização da amostra 

Escolaridade Freq. % Reside com Freq. % Renda Freq. % 

Fundamental Incompleto 3 0,5 Amigos 99 17,0 Até 1 salário 125 21,5 

Fundamental Completo 1 0,2 Mãe e/ou pai 169 29 1 a 3 salários 247 42,4 

Médio Incompleto 6 1,0 Pais e irmãos 153 26,3 3 a 6 salários 117 20,1 

Médio 56 9,6 Cônjuge 34 5,8 6 a 9 salários 33 5,7 

Superior Incompleto 375 64,4 Cônjuge e filhos 30 5,2 9 a 12 salários 25 4,3 

Superior Completo 96 16,5 Demais parentes 33 5,7 Mais de 12 salários 18 3,1 

Lato sensu incompleto 14 2,4 Irmãos 10 1,7 Não responderam 17 2,9 

Lato sensu completo 11 1,9 Sozinho 54 9,3    

Mestrado Incompleto 11 1,9       

Mestrado 4 0,7       

Doutorado Incompleto 5 0,9       

Totais 582 100  582 100  582 100 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

Dentro do questionamento quanto ao universo cinematográfico favorito, foi observado 

que a frequência de 74,2% da Marvel encontra-se a um nível muito superior da frequência da 

DC Comics, o que pode ser explicado pelo relativamente novo investimento no universo 

cinematográfico da DC em comparação ao UCM. Entretanto os consumidores demonstram um 

grande comprometimento com as marcas, como pode ser apontado pelos 77,8% de respondentes 

que já assistiram 7 ou mais filmes dos universos assim como os 82,1% que acompanham as 

notícias relacionadas ao seu universo, como demonstrado nas tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 3 - Quanto ao universo cinematográfico favorito 

Marca favorita 
Freq. 

% 
Tempo que 

acompanha 

Freq. 
% Quantos filmes assistiu 

Freq. 
% 

DC Comics 150 25,8 Menos de 1 ano 29 5 1 a 2 15 2,6 

Marvel 432 74,2 1 a 2 anos 46 7,9 3 a 4 34 5,8 

   3 a 4 anos 98 16,8 5 a 6 80 13,7 

   Mais de 5 anos 409 70,3 7 ou mais 453 77,8 

Totais 582 100  582 100  582 100 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

  

 

Tabela 4 – Quanto a novidades da marca 

Acompanha as novidades da marca? Freq. % 

Sim 478 82,1 

Não 104 17,9 

Totais 582 100 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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4.1 ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA DOS CONSTRUTOS 

 

A tabela 5 apresenta os dados de estatísticas descritivas dos construtos “relacionamento 

com a marca”, “boca-a-boca”, “lealdade”, “satisfação”, “confiança” e “valor”. São apresentadas 

a média, o desvio padrão, a assimetria e a curtose. Inicialmente são mostrados os dados gerais 

da pesquisa, sem a separação por universos cinematográficos distintos. As 32 questões 

utilizadas no questionário foram agrupadas dentro dos construtos assimilados e classificadas 

dentro destes.  

É notável dentro do parâmetro média que os valores relativos possuem grande 

semelhança. Os construtos “Este universo é uma grande marca” e “Pelas vantagens que este 

universo me proporciona, sinto-me dependente dele” são o maior e o menor com médias 4,79 

e 2,02, respectivamente. Os resultados encontram-se então relativamente centralizados ao 

analisar a comparação de todas as variáveis manifestas, com dados consistentes e confiáveis. 

Dentro de grandes amostras é possível observar uma ausência de normalidade nos dados 

coletados por escala Likert, entretanto os valores máximos de assimetria e curtose entre 2 e 3, 

respectivamente, são válidos dentro do método de Máxima Verossimilhança e não definem um 

desvio definitivo na normalidade dos dados da pesquisa. O construto “Este universo é uma 

grande marca” é o único que possui oposição quanto a estes valores, e pode ser passível de 

exclusão da pesquisa após análise exploratória e contextualização teórica dos dados. 
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Tabela 5 – Estatística descritiva dos construtos do modelo teórico 

   N = 582 

 Indicadores Méd. 
Desvio 

padrão ± 
Assimetria Curtose 

R
el

ac
io

n
am

en
to

 c
o

m
 a

 

M
ar

ca
 

 

1.1 – Este universo é uma grande marca 4,79 0,49 -2,36 5,34 

1.2 – Uso com frequência as cores/imagens 

representativas deste universo 
3,04 1,35 0,00 -1,14 

1.3 – Pelas vantagens que este universo me proporciona, 

sinto-me dependente dele 
2,02 1,13 0,90 0,01 

1.4 – Este universo transmite uma imagem de força e 

poder 
3,92 1,10 -0,90 0,20 

1.5 - Os personagens deste universo possuem força 4,46 0,8 -1,58 2,55 

1.6 – É realmente importante pra mim que os filmes deste 

universo continuem em destaque dentro dos lançamentos 
3,78 1,18 -0,65 -0,52 

B
o

ca
-a

-b
o

ca
 

2.1- Eu recomendaria este universo para outras pessoas, 

como vizinhos e amigos 
4,47 0,8 -1,45 1,52 

2.2- Eu costumo falar coisas positivas sobre este universo 4,26 0,94 -1,34 1,56 

2.3 – Eu costumo mencionar este universo em minhas 

conversas sobre entretenimento 
3,89 1,15 -0,75 -0,41 

2.4 - Tenho participado com frequência de discussões 

sobre este universo 
2,85 1,33 0,20 -1,04 

2.5 – Eu faço muita propaganda positiva sobre este 

universo 
3,42 1,30 -0,35 -0,92 

 

L
ea

ld
ad

e 

 

3.1 – Sou um verdadeiro fã deste universo 3,68 1,22 -0,65 -0,48 

3.2 – Não mudarei minha preferência de universo, mesmo 

que ele não seja mais bem-sucedido no futuro 
3,13 1,36 -0,82 -1,13 

3.3 – Defenderia este universo em público, mesmo que 

isso me cause problemas 
2,27 1,35 0,70 -0,75 

3.4 - Não há nada que possa mudar o compromisso que 

tenho com este universo 
2,21 1,27 0,72 -0,57 

3.5 - Não mudarei de universo, mesmo se meus amigos 

tentarem me convencer 
3,17 1,4 -0,17 -1,19 

3.6 - Tenho acompanhado reportagens sobre este universo 

e seus filmes, trailers e produções divulgados nos meios 

de comunicação 

3,77 1,26 -0,80 -0,39 

 

S
at

is
fa

çã
o

 

 

4.1 – Eu assisto com frequência os filmes deste universo 

no cinema 
3,89 1,27 -0,92 -0,32 

4.2 – Este universo tem bons filmes 4,42 0,83 -1,53 2,32 

4.3 – Este universo é bem planejado 4,27 0,96 -1,30 1,21 

4.4 - A produção deste universo é sempre excelente 3,89 1,03 -0,82 0,26 

4.5 - Os filmes deste universo são muito bons 4,26 0,89 -1,23 1,32 

C
o

n
fi

an
ça

 

5.1 – O sucesso deste universo a longo prazo é importante 

pra mim 
3,26 1,28 -0,24 -0,91 

5.2 – Eu considero este universo confiável 3,66 1,11 -0,60 -0,22 

5.3 – Eu acredito nas propostas deste universo 3,59 1,14 -0,55 -0,40 

5.4 – Me sinto seguro em apoiar este universo 3,52 1,17 -0,44 -0,53 

5.5 - Este universo não foi impactado por escândalos 3,04 1,16 -0,05 -0,60 

 

V
al

o
r 

 

6.1 – Estou disposto a gastar dinheiro com este universo 3,26 1,28 -0,25 -0,99 

6.2 – Este universo si significa muito para você. 2,87 1,28 0,15 -0,97 

6.3 – Comprei vários produtos relacionados a este 

universo 
2,59 1,32 0,34 -0,99 

6.4 – Me sinto orgulhoso em dizer aos meus amigos que 

compro produtos deste universo 
2,65 1,39 0,32 -1,11 

6.5 – Costumo assistir aos lançamentos de filmes deste 

universo no cinema 
3,54 1,45 -0,55 -1,07 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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A partir deste ponto serão analisados individualmente os dados estatísticos de cada um 

dos universis cinematográficos Marvel e DC Comics. Serão apresentados novamente pelos 

construtos “relacionamento com a marca”, “boca-a-boca”, “lealdade”, “satisfação”, 

“confiança” e “valor”, com demonstração de média, desvio padrão, assimetria e a curtose.  

 Os dados apresentados nas tabelas 6 e 7 mostram o perfil dos respondentes que 

escolheram o universo cinematográfico da DC Comics. Em correlação a pesquisa geral, a 

amostra referente a estre universo é formada dominantemente por homens entre 21 e 25 anos, 

solteiros que possuem o ensino superior incompleto, residem com mãe/pai e ganham entre e 3 

salários mínimos. Além disso, também são consumidores dedicados à marca, visto os 70% que 

assistiram 7 ou mais filmes relacionados, assim como os 82% que acompanham as novidades 

desta, como mostrado na tabela 8. 

Tabela 6 - Caracterização da amostra DC Comics 

Gênero Freq. % Faixa etária (anos) Freq. % Estado civil Freq. % 

Masculino 100 66,7 Até 20 anos 40 26,7 Solteiro 133 88,7 

Feminino 50 33,3 21 a 25 anos 79 52,7 Casado 8 5,3 

   26 a 30 anos 22 14,7 Divorciado 2 1,3 

- - - 31 a 35 anos 6 4 Relação estável 7 4,7 

- - - 36 a 40 anos 2 1,3 - - - 

- - - 41 a 45 anos 0 0 - - - 

- - - 46 a 50 anos 1 0,7 - - - 

- - - Acima de 50 anos 0 0 - - - 

Totais 150 100  150 100  150 100 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Tabela 7 - Caracterização da amostra DC Comics 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Escolaridade Freq. % Reside com Freq. % Renda Freq. % 

Fundamental 

Incompleto 
3 2 Amigos 27 18 Até 1 salário 29 19,3 

Fundamental 

Completo 
0 0 Mãe e/ou pai 47 31,3 1 a 3 salários 61 40,7 

Médio Incompleto 3 2 Pais e irmãos 37 24,7 3 a 6 salários 33 22 

Médio 11 7,3 Cônjuge 5 3,3 6 a 9 salários 10 6,7 

Superior Incompleto 90 60 
Cônjuge e 

filhos 
5 3,3 9 a 12 salários 8 5,3 

Superior Completo 27 18 
Demais 

parentes 
8 5,3 Mais de 12 salários 4 2,7 

Lato sensu 

incompleto 
6 4 Irmãos 5 3,3 Não responderam 5 3,3 

Lato sensu completo 1 0,7 Sozinho 16 10,7    

Mestrado 

Incompleto 
5 3,3       

Mestrado 1 0,7       

Doutorado 

Incompleto 
3 2       

Totais 150 100  150 100  150 100 
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Tabela 8 - Dedicação à marca DC Comics 

 Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

 

 Em relação aos dados dos construtos para o universo cinematográfico da DC, são 

apresentadas médias similares ao resultado geral, sendo a menor delas 2,11 e a maior 4,75, 

também relacionadas respectivamente aos construtos “Pelas vantagens que este universo me 

proporciona, sinto-me dependente dele” e “Este universo é uma grande marca”. Entretanto, 

quanto a este último construto, é possível observar que a assimetria das respostas é menor em 

comparação a assimetria da mesma questão nos resultados gerais, o que indica uma maior 

normalidade nos dados.  

 É possível observar que a variável de satisfação possui os construtos com médias mais 

altas, em oposição à variável de valor com as menores médias. Esse resultado aponta que apesar 

de estar satisfeito com o universo, o consumidor ainda não possui o intrínseco investimento de 

valor para com a marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanha as 

novidades da 

marca? 

Freq. 

% 
Tempo que 

acompanha 

Freq. 

% Quantos filmes assistiu 

Freq. 

% 

Sim 123 82 Menos de 1 ano 6 4 1 a 2 5 3,3 

Não 27 18 1 a 2 anos 12 8 3 a 4 16 10,7 

   3 a 4 anos 18 12 5 a 6 24 16 

   Mais de 5 anos 114 76 7 ou mais 105 70 

Totais 150 100  150 100  150 100 
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Tabela 9 - Estatística descritiva dos construtos para DC Comics 

   N = 150 

 Indicadores Méd. 
Desvio 

padrão ± 
Assimetria Curtose 

R
el

ac
io

n
am

en
to

 c
o

m
 a

 

m
ar

ca
 

 

1.1 – Este universo é uma grande marca 4,75 0,49 -1,80 2,45 

1.2 – Uso com frequência as cores/imagens 

representativas deste universo 
3,33 1,43 -0,31 -1,20 

1.3 – Pelas vantagens que este universo me proporciona, 

sinto-me dependente dele 
2,11 1,21 0,97 0,10 

1.4 – Este universo transmite uma imagem de força e 

poder 
4,04 1,20 -1,16 0,37 

1.5 - Os personagens deste universo possuem força 4,65 0,68 -2,18 5,46 

1.6 – É realmente importante pra mim que os filmes deste 

universo continuem em destaque dentro dos lançamentos 
3,97 1,17 -0,95 -0,02 

B
o

ca
-a

-b
o

ca
 

2.1- Eu recomendaria este universo para outras pessoas, 

como vizinhos e amigos 
4,43 0,76 -1,10 0,25 

2.2- Eu costumo falar coisas positivas sobre este universo 4,21 0,92 -1,37 2,18 

2.3 – Eu costumo mencionar este universo em minhas 

conversas sobre entretenimento 
3,96 1,09 -0,81 -0,20 

2.4 - Tenho participado com frequência de discussões 

sobre este universo 
3,07 1,33 0,00 -1,11 

2.5 – Eu faço muita propaganda positiva sobre este 

universo 
3,48 1,25 -0,35 -0,84 

 

L
ea

ld
ad

e 

 

3.1 – Sou um verdadeiro fã deste universo 4,02 1,13 -1,09 0,42 

3.2 – Não mudarei minha preferência de universo, mesmo 

que ele não seja mais bem-sucedido no futuro 
3,59 1,33 -0,55 -0,85 

3.3 – Defenderia este universo em público, mesmo que 

isso me cause problemas 
2,63 1,48 0,33 -1,34 

3.4 - Não há nada que possa mudar o compromisso que 

tenho com este universo 
2,50 1,45 0,42 -1,25 

3.5 - Não mudarei de universo, mesmo se meus amigos 

tentarem me convencer 
3,59 1,41 -0,53 -1,07 

3.6 - Tenho acompanhado reportagens sobre este universo 

e seus filmes, trailers e produções divulgados nos meios 

de comunicação 

3,83 1,27 -0,86 -0,32 

 

S
at

is
fa

çã
o

 

 

4.1 – Eu assisto com frequência os filmes deste universo 

no cinema 
3,95 1,21 -0,97 -0,11 

4.2 – Este universo tem bons filmes 3,93 0,98 -0,73 0,15 

4.3 – Este universo é bem planejado 3,55 1,16 -0,44 -0,65 

4.4 - A produção deste universo é sempre excelente 3,22 1,08 -0,22 -0,29 

4.5 - Os filmes deste universo são muito bons 3,63 0,93 -0,74 0,59 

C
o

n
fi

an
ça

 

5.1 – O sucesso deste universo a longo prazo é importante 

pra mim 
3,46 1,30 -0,42 -0,84 

5.2 – Eu considero este universo confiável 3,56 1,11 -0,39 -0,51 

5.3 – Eu acredito nas propostas deste universo 3,65 1,11 -0,52 -0,40 

5.4 – Me sinto seguro em apoiar este universo 3,59 1,17 -0,51 -0,53 

5.5 - Este universo não foi impactado por escândalos 3,11 1,18 -0,02 -0,70 

,  

V
al

o
r 

  

6.1 – Estou disposto a gastar dinheiro com este universo 3,47 1,36 -0,47 -1,03 

6.2 – Este universo si significa muito para você. 3,26 1,35 -0,22 -1,08 

6.3 – Comprei vários produtos relacionados a este 

universo 
3,01 1,35 0,01 -1,16 

6.4 – Me sinto orgulhoso em dizer aos meus amigos que 

compro produtos deste universo 
3,09 1,48 -0,01 -1,37 

6.5 – Costumo assistir aos lançamentos de filmes deste 

universo no cinema 
3,63 1,39 -0,62 -0,94 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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As tabelas 10 e 11 apresentam as características demográficas da amostra relacionada 

ao universo cinematográfico Marvel. Nota-se que há uma distribuição mais balanceada entre os 

gêneros em comparação a DC, mesmo que o masculino ainda seja predominante. Essa 

distribuição pode ser atribuída ao maior número de consumidores deste universo, visto que 

compõe 74,2% da amostra total. A faixa etária e estado civil também se mantém quanto a 

amostra total, assim como a escolaridade e a renda. Isto confirma que os dados possuem uma 

normatividade e consistência geral em seus construtos.  

 Tabela 10 - Caracterização da amostra Marvel 

Gênero Freq. % Faixa etária (anos) Freq. % Estado civil Freq. % 

Masculino 253 58,6 Até 20 anos 144 33,3 Solteiro 354 81,9 

Feminino 175 40,5 21 a 25 anos 197 45,6 Casado 38 8,8 

Prefere não 

dizer 
4 0,9 26 a 30 anos 56 13 Divorciado 3 0,7 

- - - 31 a 35 anos 21 4,9 Relação estável 37 8,6 

- - - 36 a 40 anos 5 1,2 - - - 

- - - 41 a 45 anos 5 1,2 - - - 

- - - 46 a 50 anos 0 0 - - - 

- - - Acima de 50 anos 4 0,9 - - - 

Totais 432 100  432 100  432 100 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Tabela 11 -  Caracterização da amostra Marvel 

Escolaridade Freq. % Reside com Freq. % Renda Freq. % 

Fundamental Incompleto 0 0 Amigos 72 16,7 Até 1 salário 96 22,2 

Fundamental Completo 1 0,2 Mãe e/ou pai 122 28,2 1 a 3 salários 186 43,1 

Médio Incompleto 3 0,7 Pais e irmãos 116 26,9 3 a 6 salários 84 19,4 

Médio 45 10,4 Cônjuge 29 6,7 6 a 9 salários 23 5,3 

Superior Incompleto 285 66 Cônjuge e filhos 25 5,8 9 a 12 salários 17 3,9 

Superior Completo 69 16 Demais parentes 25 5,8 Mais de 12 salários 14 3,2 

Lato sensu incompleto 8 1,9 Irmãos 5 1,2 Não responderam 12 2,8 

Lato sensu completo 10 2,3 Sozinho 38 8,8    

Mestrado Incompleto 6 1,4       

Mestrado 3 0,7       

Doutorado Incompleto 2 0,5       

Totais Ber m 100  432 100  432 100 

         

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

Os consumidores da Marvel também são consistentes em sua relação com a marca, onde 

82,2% da amostra referente ao universo afirma acompanhar as novidades apresentadas e 80,6% 

confirma ter assisto 7 ou mais filmes do mesmo. 
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Tabela 12 - Dedicação à marca Marvel 

Acompanha as 

novidades da 

marca? 

Freq. 

% 
Tempo que 

acompanha 

Freq. 

% Quantos filmes assistiu 

Freq. 

% 

Sim 355 82,2 Menos de 1 ano 23 5,3 1 a 2 10 2,3 

Não 77 17,8 1 a 2 anos 34 7,9 3 a 4 18 4,2 

   3 a 4 anos 80 18,5 5 a 6 56 13 

   Mais de 5 anos 295 68,3 7 ou mais 348 80,6 

Totais 432 100  432 100  432 100 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

Nos construtos gerais, os dados da Marvel também demonstram-se congruentes com a 

amostra geral da pesquisa. Apesar de possuir médias maiores e menores do que os valores 

gerais, sendo a menor de 1,99 e a maior de 4,80, as duas são relacionadas aos mesmos construtos 

anteriores de “Pelas vantagens que este universo me proporciona, sinto-me dependente dele” e 

“Este universo é uma grande marca”. Assim como observado nos dados da DC, o construto de 

satisfação possui as médias mais altas em suas variáveis. Entretanto, o construto de lealdade 

possui médias relativamente mais baixas do que o construto valor, o que mostra uma abertura 

maior destes consumidores à outras marcas.   
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Tabela 13 - Estatística descritiva dos construtos para Marvel 

   N = 150 

 Indicadores Méd. 
Desvio 

padrão ± 
Assimetria Curtose 

R
el

ac
io

n
am

en
to

 c
o

m
 a

  

m
ar

ca
 

 

1.1 – Este universo é uma grande marca 4,80 0,49 -2,58 6,56 

1.2 – Uso com frequência as cores/imagens 

representativas deste universo 

2,94 1,31 0,10 -1,05 

1.3 – Pelas vantagens que este universo me proporciona, 

sinto-me dependente dele 

1,99 1,10 0,86 -0,09 

1.4 – Este universo transmite uma imagem de força e 

poder 

3,88 1,06 -0,81 0,20 

1.5 - Os personagens deste universo possuem força 4,39 0,83 -1,44 2,04 

1.6 – É realmente importante pra mim que os filmes deste 

universo continuem em destaque dentro dos lançamentos 

3,72 1,19 -0,56 -0,61 

B
o

ca
-a

-b
o

ca
 

2.1- Eu recomendaria este universo para outras pessoas, 

como vizinhos e amigos 

4,48 0,82 -1,56 1,90 

2.2- Eu costumo falar coisas positivas sobre este universo 4,27 0,95 -1,34 1,42 

2.3 – Eu costumo mencionar este universo em minhas 

conversas sobre entretenimento 

3,86 1,17 -0,73 -0,48 

2.4 - Tenho participado com frequência de discussões 

sobre este universo 

2,77 1,33 0,28 -0,99 

2.5 – Eu faço muita propaganda positiva sobre este 

universo 

3,39 1,31 -0,35 -0,96 

  

L
ea

ld
ad

e 

  

3.1 – Sou um verdadeiro fã deste universo 3,56 1,22 -0,53 -0,60 

3.2 – Não mudarei minha preferência de universo, mesmo 

que ele não seja mais bem-sucedido no futuro 

2,97 1,34 0,06 -1,06 

3.3 – Defenderia este universo em público, mesmo que 

isso me cause problemas 

2,14 1,28 0,84 -0,43 

3.4 - Não há nada que possa mudar o compromisso que 

tenho com este universo 

2,11 1,19 0,82 -0,25 

3.5 - Não mudarei de universo, mesmo se meus amigos 

tentarem me convencer 

3,03 1,38 -0,07 -1,15 

3.6 - Tenho acompanhado reportagens sobre este universo 

e seus filmes, trailers e produções divulgados nos meios 

de comunicação 

3,75 1,26 -0,78 -0,40 

 

S
at

is
fa

çã
o

 

 

4.1 – Eu assisto com frequência os filmes deste universo 

no cinema 

3,87 1,29 -0,90 -0,38 

4.2 – Este universo tem bons filmes 4,59 0,71 -2,01 4,86 

4.3 – Este universo é bem planejado 4,52 0,73 -1,55 2,41 

4.4 - A produção deste universo é sempre excelente 4,12 0,92 -1,09 1,17 

4.5 - Os filmes deste universo são muito bons 4,48 0,76 -1,57 2,52 

C
o

n
fi

an
ça

 

5.1 – O sucesso deste universo a longo prazo é importante 

pra mim 

3,19 1,28 -0,19 -0,90 

5.2 – Eu considero este universo confiável 3,70 1,11 -0,66 -0,08 

5.3 – Eu acredito nas propostas deste universo 3,56 1,15 -0,56 -0,40 

5.4 – Me sinto seguro em apoiar este universo 3,50 1,17 -0,42 -0,53 

5.5 - Este universo não foi impactado por escândalos 3,02 1,16 -0,07 -0,57 

  

V
al

o
r 

  

6.1 – Estou disposto a gastar dinheiro com este universo 3,18 1,25 -0,19 -0,93 

6.2 – Este universo si significa muito para você. 2,74 1,24 0,26 -0,83 

6.3 – Comprei vários produtos relacionados a este 

universo 

2,44 1,27 0,45 -0,85 

6.4 – Me sinto orgulhoso em dizer aos meus amigos que 

compro produtos deste universo 

2,50 1,33 0,42 -0,97 

6.5 – Costumo assistir aos lançamentos de filmes deste 

universo no cinema 

3,51 1,47 -0,53 -1,12 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Prosseguindo com a análise dos dados, foi testada a confiabilidade e a consistência 

interna de cada um dos construtos construto por meio do Alfa de Cronbach. Para Malhotra, 

(2007), Hair Jr et al, (2009, 2014) e Marôco, (2011) o alfa de Cronbach é sensível ao número 

de itens na escala, pois é calculado pela média dos coeficientes que resultam de todas as 

combinações possíveis entre os itens, podendo chegar a subestimar a confiabilidade da 

consistência interna. 

 

Tabela 14 - Teste de Alfa de Cronbach 

Construtos 
Relacionamento 

com a marca 

Boca-a-

boca 

Lealdade Satisfação Confiança Valor 

Alfa de 

Cronbach 
0,75 0,85 

0,86 0,80 0,86 0,85 

Sig < 0,00 < 0,00 < 0,00 < 0,00 < 0,00 < 0,00 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

 Para Hair Jr et al, (2014), a confiabilidade composta deve obter resultados entre 

0 e 1, sendo que valores entre 0,70 e 0,90 são satisfatórios. Caso o resultado seja < 0,60 é uma 

indicação de falta de consistência interna. Estes autores fazem ressalvas em relação a valores 

acima de 0,90 para a confiabilidade composta, sobretudo acima de 0,95. Este resultado indicaria 

sobreposição de indicadores podendo comprometer a contribuição válida do construto. Em 

todas as variáveis latentes o resultado da confiabilidade composta foi > 0,75, o que assegura 

confiabilidade das escalas utilizadas no estudo. 

 Em seguida foi realizado o teste de Levene a fim de comparar as médias das 

duas amostras. De acordo com Marôco, (2011, p. 188) o teste de Levene é um dos mais potentes 

para verificação de médias, pois ”o teste de Levene é particularmente robusto a desvios à 

normalidade, o que não acontece com outros testes específicos, como por exemplo o teste de 

Bartlett.”. Aliado ao teste de Levene, também foi aplicado o teste t-student (APÊNDICE B), 

que serve para testar se há diferença estatística significativa entre as médias de duas populações. 

Nas análises de médias foi considerado um nível de confiabilidade de 95%, ou seja, apenas 

foram consideradas significativas as diferenças de média com valores > 0,05. 
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Tabela 15 - Teste de Levene entre construtos da Marvel e DC 

 
N = 582 

Indicadores 
Marvel DC 

Teste de Levene 
Dif.? 

 F Sig 

1.1 – Este universo é uma grande marca 4,80 4,75 3,21 0,07 Não 

1.2 – Uso com frequência as cores/imagens 

representativas deste universo 
2,94 3,33 6,13 0,01 Sim 

1.3 – Pelas vantagens que este universo me 

proporciona, sinto-me dependente dele 
1,99 2,11 0,99 0,32 Não 

1.4 – Este universo transmite uma imagem de força 

e poder 
3,88 4,04 2,76 0,10 Não 

1.5 - Os personagens deste universo possuem força 4,39 4,65 14,79 0,00 Sim 

1.6 – É realmente importante pra mim que os filmes 

deste universo continuem em destaque dentro dos 

lançamentos 

3,72 3,97 1,47 0,23 Não 

2.1- Eu recomendaria este universo para outras 

pessoas, como vizinhos e amigos 
4,48 4,43 0,08 0,78 Não 

2.2- Eu costumo falar coisas positivas sobre este 

universo 
4,27 4,21 1,00 0,32 Não 

2.3 – Eu costumo mencionar este universo em 

minhas conversas sobre entretenimento 
3,86 3,96 2,52 0,11 Não 

2.4 - Tenho participado com frequência de 

discussões sobre este universo 
2,77 3,07 0,06 0,81 Não 

2.5 – Eu faço muita propaganda positiva sobre este 

universo 
3,39 3,48 0,67 0,41 Não 

3.1 – Sou um verdadeiro fã deste universo 3,56 4,02 6,50 0,01 Sim 

3.2 – Não mudarei minha preferência de universo, 

mesmo que ele não seja mais bem sucedido no 

futuro 

2,97 3,59 1,28 0,26 Não 

3.3 – Defenderia este universo em público, mesmo 

que isso me cause problemas 
2,14 2,63 14,77 0,00 Sim 

3.4 - Não há nada que possa mudar o compromisso 

que tenho com este universo 
2,11 2,50 24,38 0,00 Sim 

3.5 - Não mudarei de universo, mesmo se meus 

amigos tentarem me convencer 
3,03 3,59 3,08 0,08 Não 

3.6 - Tenho acompanhado reportagens sobre este 

universo e seus filmes, trailers e produções 

divulgados nos meios de comunicação 

3,75 3,83 0,01 0,92 Não 

4.1 – Eu assisto com frequência os filmes deste 

universo no cinema 
3,87 3,95 1,76 0,18 Não 

4.2 – Este universo tem bons filmes 4,59 3,93 18,02 0,00 Sim 

4.3 – Este universo é bem planejado 4,52 3,55 72,59 0,00 Sim 

4.4 - A produção deste universo é sempre excelente 4,12 3,22 6,46 0,01 Sim 

4.5 - Os filmes deste universo são muito bons 4,48 3,63 7,28 0,01 Sim 

5.1 – O sucesso deste universo a longo prazo é 

importante pra mim 
3,19 3,46 0,88 0,35 Não 

5.2 – Eu considero este universo confiável 3,70 3,56 0,21 0,65 Não 

5.3 – Eu acredito nas propostas deste universo 3,56 3,65 0,21 0,64 Não 

5.4 – Me sinto seguro em apoiar este universo 3,50 3,59 0,00 0,96 Não 

5.5 - Este universo não foi impactado por 

escândalos 
3,02 3,11 1,04 0,31 Não 

6.1 – Estou disposto a gastar dinheiro com este 

universo 
3,18 3,47 5,07 0,02 Sim 

6.2 – Este universo si significa muito para você. 2,74 3,26 3,16 0,08 Não 

6.3 – Comprei vários produtos relacionados a este 

universo 
2,44 3,01 0,01 0,91 Não 

6.4 – Me sinto orgulhoso em dizer aos meus amigos 

que compro produtos deste universo 
2,50 3,09 2,64 0,10 Não 

6.5 – Costumo assistir aos lançamentos de filmes 

deste universo no cinema 
3,51 3,63 1,44 0,23 Não 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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O  Teste de Levene demonstrado na tabela 14 permitiu a análise descritiva sobre o 

estudo estatístico das médias, assim como a resposta ao problema de pesquisa: Há diferença 

entre a relação de fãs de filmes do Universo DC e Universo Marvel?  O teste prova a diferença 

estatística entre 10 construtos das variáveis apontadas nesta pesquisa. Esse resultado demonstra 

que existem divergencias entre os fãs dos dois universos, e que são perceptíveis por construtos 

relacionados a lealdade e imagem das marcas.  

Os construtos “Uso com frequência as cores/imagens representativas deste universo” e 

“Os personagens deste universo possuem força”, referente às variáveis Lealdade 

Comportamental 10 e Imagem 2, respectivamente, na escala usada, apresentam uma diferença 

de média favorável ao Universo DC. O primeiro pode ser analisado por Flores (2008), que 

aponta o favorecimento da lealdade quando o consumidor passa a sentir-se representado por 

ela, assim, este construto indica uma lealdade comportamental mais latente.  

Esta observação é complementar ao segundo construto, demonstrando a autopercepção 

do consumidor frente à marca observada por Keller e Machado (2006) onde a força da marca é 

demonstrada através do consumidor. Porquanto, ao observar os componentes do universo como 

demonstrações de força e por ra, o consumidor aponta a força da marca e por consequência 

demonstra sua lealdade. 

“Sou um verdadeiro fã deste universo”, “Defenderia este universo em público, mesmo 

que isso me cause problemas” e “Não há nada que possa mudar o compromisso que tenho com 

este universo” também são construtos diferentes com pendem positivamente para o Universo 

DC. O primeiro refere-se a variável de Lealdade Comportamental 1 enquanto o demais referem-

se as variáveis de Comprometimento Psicológico 10 e 8, respectivamente, na escala 

desenvolvida. A partir destes construtos defini-se que o consumidor deste universo se identifica 

com a marca em um nível maior e mais profundo e sente-se seguro em demonstrar isso. Keller 

e Kotler (2012) afirmam que um consumidor satisfeito tende a falar bem da empresa e seus 

produtos e a criar assimilações positivas quanto aos mesmos. 

Os construtos “Este universo tem bons filmes”, “Este universo é bem planejado”, “Os 

filmes deste universo são muito bons” e “A produção deste universo é sempre excelente” tratam 

das variáveis de Imagem 6, 7, 8 e 9 respectivamente e possuem uma média favorável ao 

Universo Marvel. Isto indica experiências satisfatórias com o produto e aceitação pelo 

consumidor, mas para Nique (2005) estes não são resultados suficientes para definir a 

construção de lealdade. Apesar disso, o consumidor demonstra confiança e crédito de valor no 

produto e na marca, o que são duas das três ferramentas abordadas no processo de criação da 

lealdade observado nesta pesquisa. 
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 “Estou disposto a gastar dinheiro com este universo” refere-se a variável de Lealdade 

Comportamental 7, e demonstra média positiva para o Universo DC. O padrão de recompra é 

uma das características da lealdade, segundo Keller e Machado (2006), mas não pode ser 

utilizado para definí-la em sua totalidade. Entretanto, demonstra a construção da ferramenta de 

valor dentro do relacionamento com a marca e no desenvolvimento da lealdade, visto que o 

consumidor deseja mantê-lo ativo e está empenhado em investir no mesmo. 

Sendo observado o resultado positivo do Universo DC entre os construtos com 

determinada diferença, é possível conectá-lo a definição da construção de amor à marca. Os 

consumidores da marca demonstram lealdade para com a mesma, além de uma intenção de 

recompra e um alto nível de reconhecimento. Eles sentem-se projetados pela marca e estão 

dispostos a compartilhar e promovê-la a outros, já que possuem uma ligação intensa com esta. 

Mesmo não demonstrando total apoio ao produto oferecido, o consumidor sente-se 

representado pela marca o que demonstra um alto nível de lealdade e ligação afetiva. Como 

apontado por Keller e Machado (2006), neste relacionamento o consumidor oferece sua 

confiança e lealdade em troca de um comportamento esperado.   

Enquanto os construtos favoráveis ao Universo DC demonstram a satisfação do cliente 

e sua representatividade positiva para com a marca, os favoráveis ao Universo Marvel 

demonstra uma maior satisfação com o produto geral, ao invés de uma ligação mais profunda 

e intensa com a marca. Os consumidores estão dispostos a continuar acompanhando o universo 

e estão satisfeitos com o produto, mas não demonstram uma total lealdade cognitiva para com 

a marca. Isso não indica que eles não possuam uma lealdade a esta, mas sim que ela ainda está 

em desenvolvimento e encontra-se focada no comportamente em sua maior parte, sem 

demonstrações significativas nas ferramentas cognitivas estudadas. Portanto, o consumidor da 

Marvel possui disponibilidade para continuar a acompanhar este universo, assim como 

satisfação e confiança em seu produto, mas ainda precisa ser convencido e afeiçoado de que a 

marca transmite todos seus valores e interesses. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As conclusões aqui apresentada são resultados dos testes realizados previamente, assim 

como das análises e discussões sobre os mesmos.  

 

5.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 O objetivo geral desta pesquisa visava analisar a existência de diferença no 

relacionamento entre os fãs dos universos cinematográficos Marvel e DC. Esta análise foi 

realizada e percebeu-se a comprovação da existência de uma diferença entre os relacionamentos 

dos fãs dos dois universos, a partir da observação estatística de construtos relacionados aos dois. 

 O primeiro objetivo específico tencionava analizar especificamente o relacionamento 

dos fãs do universo cinematográfico DC com a marca, enquanto o segundo objetivo desejava 

especificamente analizar o relacionametno dos fãs do universo cinematográfico Marvel com a 

marca. Percebeu-se que existem de fato diferenças entre o comportamento dos fãs, a partir de 

pesquisas e análises estatísticas que apontam uma maior lealdade comportamental para os fãs 

de filmes do Universo Marvel e uma maior construção do amor à marca quanto aos fãs de filmes 

do Universo DC. Entretanto, apesar das diferenças apontadas pelos construtos, muitas variáveis 

apresentavam igualdade entre as duas marcas, o que pode indicar uma similiaridade dentro de 

alguns aspectos de construção do relacionamento de marketing e marca dos dois universos. 

 

5.2 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS 

 Dentro da construção científica atual do relacionamento de marketing com o 

consumidor e construção de lealdade, torna-se cada vez mais importante a construção de 

estudos voltados a consumidores semelhantes. Esse estudo rendeu sua contribuição científica 

ao demonstrar que a lealdade expressa-se em níveis diferentes dentro de consumidores de 

marcas similares, e que esta lealdade pode ser observada de maneira mais latente ou manifesta 

em comportamentos e atitudes pouco usuais do consumidor. Assim como mesmo a 

demonstração de uma grande nível de preferência, como visto no número de consumidores que 

optaram pelo Universo Marvel ao Universo DC, não demonstra um grande nível de lealdade ou 

mesmo de comprometimento com o Universo, apenas a satisfação pelo produto oferecido. Este 

trabalho também demonstrou a possibilidade de adaptação de escalas entre objetos de pesquisa, 

com a validação de desenvolvimento de questionários e análises adequadas.  
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5.3 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES 

A pesquisa possui uma limitação de objeto, visto que ao abordar o universo 

cinematográfico das duas marcas tratou-se apenas dos filmes lançados, e estes universos 

estendem-se além com opções de séries, animações, curtas metragens e muitos outros. Como 

sugestão, indica-se que outras pesquisas abordem o além deste universo, tratando-o como um 

todo com a possibilidade de utilização do modelo aqui desenvolvido.  
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ANEXO A – Escala original de Imagem do Clube – Beccarini e Ferrand (p.10, 2006) 

 
Itens 

OL is a great club 

OL has a good team 

OL is an ambitious club 

OL is brave 

OL is well managed  

OL was not impacted by scandals 

OL has a good training centre 

OL player cold demonstrate a lack of 

combativeness 

OL management is not always competent 

OL results could be better 

 

 

ANEXO B – Escala original do Comprometimento Psicológico – Bauer et. al. (p. 225, 

2008) 

Itens 

I am a real fan of my favorite club 

I am very committed to my favorite club 

There is nothing that could change my 

commitment to my favorite club 

I will not change my affiliation from my favorite 

club to another club in the future just because is not 

successful anymore 

I would defend my favorite team in public even if 

this caused problems 

I will not change my affiliation from my favorite 

club to another club just because my friends try to 

convince me to  

It is really important to me that my favorite club 

continues playing in the major league 

The long-term success of my favorite team is 

important to me 
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ANEXO C – Escala Original do Comportamento Leal – Bauer et. al. (p. 226, 2008) 

 

Itens 

I have often attended games of my favorite team 

live in the stadium / I will often attend games of 

my favorite team live in the stadium 

I have watched games of my favorite team on TV 

/ I will watch games of my favorite team on TV 

I have often followed reports about my favorte 

team’s players, coaches, managers etc. in the 

media / I will often follow reports about my favorte 

team’s players, coaches, managers etc. in the 

media 

I have opurchased a lot of club-related 

merchandise / I will purchase a lot of club-related 

merchandise 

I often wore the colors and/or the logo of my 

favorite team / I will often wear the colors and/or 

the logo of my favorite team 

I have often participated in discussions about my 

favorite team / I will often participate in 

discussions about my favorite team 
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ANEXO D – Modelo de questionário – Borges (2006) 

 

1. Você torce para algum clube de futebol? * 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

2. Qual o clube de futebol de sua preferência? Preencha apenas o clube de maior preferência, 

caso torça para mais de um clube de futebol; assim como, responda os demais itens sobre este 

clube preferencial. 

 

3. Sou um verdadeiro torcedor do meu clube. * avalie a afirmativa de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

4. Meu clube é um grande clube. * avalie a afirmativa de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

5. Eu tenho assistido com freqüência jogos do meu clube no estádio. * avalie a afirmativa de 

acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

6. Usarei com freqüência as cores e/ou o distintivo do meu clube. * avalie a afirmativa de 

acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

7. Meu clube tem um bom time. * avalie a afirmativa de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

8. O sucesso do meu clube no longo prazo é importante para mim. * avalie a afirmativa de 

acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

9. Meu clube transmite uma imagem de guerreiro. * avalie a afirmativa de acordo com a 

escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 
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10. Não mudarei de clube, mesmo que ele não seja mais bem sucedido no futuro. * avalie a 

afirmativa de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

11. Tenho acompanhado reportagens sobre os jogadores, treinadores e gestores, etc. do meu 

clube, divulgadas nos meios de comunicação. * avalie a afirmativa de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

12. Defenderia o meu clube em público, mesmo que isso me cause problemas. * avalie a 

afirmativa de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

13. Os jogadores do meu clube possuem garra. * avalie a afirmativa de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

14. Comprei vários produtos relacionados ao meu clube. * avalie a afirmativa de acordo com 

a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

15. É realmente importante para mim que o meu clube continue jogando nos principais 

campeonatos. * avalie a afirmativa de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

16. Comprarei produtos relacionados ao meu clube. * avalie a afirmativa de acordo com a 

escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

17. Meu clube transmite uma imagem de ser ambicioso. * avalie a afirmativa de acordo com a 

escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 
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18. Não há nada que possa mudar o compromisso que tenho com o meu clube. * avalie a 

afirmativa de 

acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

19. Freqüentemente uso as cores e/ou o distintivo do meu clube. * avalie a afirmativa de 

acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

20. Meu clube é bem gerenciado. * avalie a afirmativa de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

21. Assistirei freqüentemente aos jogos do meu clube no estádio. * avalie a afirmativa de 

acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

22. Estou muito comprometido com meu clube. * avalie a afirmativa de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

23. Tenho assistido jogos do meu clube na TV. * avalie a afirmativa de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

24. Meu clube tem um bom estádio. * avalie a afirmativa de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

25. Não mudarei de clube, mesmo se meus amigos tentarem me convencer. * avalie a 

afirmativa de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

26. Tenho participado com freqüência de discussões sobre o meu clube. * avalie a afirmativa 

de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 
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27. A administração do meu clube é sempre competente. * avalie a afirmativa de acordo com 

a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

28. Assistirei aos jogos do meu clube na TV. * avalie a afirmativa de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

29. Meu clube não foi impactado por escândalos. * avalie a afirmativa de acordo com a 

escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

30. Irei ver reportagens sobre os jogadores, técnicos, gestores, etc. do meu clube nos meios de 

comunicação. * avalie a afirmativa de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

31. Os resultados do meu clube são muito bons. * avalie a afirmativa de acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

32. Participarei com freqüência de discussões sobre o meu clube. * avalie a afirmativa de 

acordo com a escala: 

Discordo totalmente (  )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 Concordo totalmente 

 

33. Seu sexo: * 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

 

34. Sua faixa etária: * 

(  ) Até 19 anos 

(  )Entre 20 e 29 anos 

(  ) Entre 30 e 39 anos 

(  ) Entre 40 e 49 anos 

(  ) Entre 50 e 59 anos 

(  ) 60 anos ou mais 
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APÊNDICE A – Versão final do questionário – Surve 

 

Prezados, 

O relacionamento entre a marca e o consumidor sempre foi um estudo com diferentes diretriz. 

Apenas em trabalhos recentes foi abordado o amor à marca como uma ferramenta dentro deste 

relacionamento, sob uma perspectiva que o diferencia de outras ferramentas como satisfação e 

confiança. O questionário a seguir foi elaborado para coletar informações sobre lealdade do 

consumidor quanto ao relacionamento com marcas e seus níveis de profundidade, mais 

especificamente com as marcas dos universos cinematográficos Marvel e DC Comics, duas 

empresas que possuem grande força no mercado cinematográfico e um alto nível de 

popularidade entre os consumidores. O tempo de preenchimento é estimado entre xx e xx 

minutos. Suas informações serão mantidas em sigilo e todas as respostas serão usadas para fins 

estritamente acadêmicos. Agradeço sua participação! 

 

Isabelle Bessa 

Isabessa05@gmail.com 

 

Questionário 

 

Por favor, marque a opção que indique o seu grau de discordância/concordância em relação a 

cada uma das afirmações a seguir, tendo como base o universo dentre os apresentados pelo 

qual o(a) Sr.(a) sente preferência. Destaca-se que não há respostas certas ou erradas, mas a 

sua opinião. 

 

Comportamento do cliente 

 
a) Questões de Controle 

Item     

1.1 – Você é fã dos universos cinematográficos (franquia de filmes) da Marvel 

ou da DC? 
Sim Não 

  

1.2 – Qual dos dois universos é seu preferido? 
Marvel 

DC 

Comics 

  

1.3 – A quanto tempo você acompanha este universo? Menos 

de 1 

ano 

Entre 1 

e 2 anos 

Entre 3 

e 4 anos 

Mais de 

5 anos 

1.4 – Quantos filmes deste universo você já assistiu? 
1-2 

filmes 

3-4 

filmes 

5-6 

filmes 

7 ou 

mais 

filmes 

1.5 – Você acompanha as novidades deste universo? Sim Não   

 

 

a) Quanto ao relacionamento com a marca: 

Item 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

1.1 – Este universo possui uma grande marca 1 2 3 4 5 

1.2 – Uso com frequência as cores/imagens representativas deste 

universo 
1 2 3 4 5 

1.3 – Pelas vantagens que este universo me proporciona, sinto-me 

dependente dele 
1 2 3 4 5 

1.4 – Este universo transmite uma imagem de força e poder 1 2 3 4 5 
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1.5 - Os personagens deste universo possuem uma imagem de força 1 2 3 4 5 

1.6 – É realmente importante pra mim que os filmes deste universo 

continuem em destaque dentro dos lançamentos 
1 2 3 4 5 

 

 

b) Quanto à boca-a-boca 

Item 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

2.1- Eu recomendaria este universo para outras pessoas, como 

vizinhos e amigos 
1 2 3 4 5 

2.2- Eu costumo falar coisas positivas sobre este universo 1 2 3 4 5 

2.3 – Eu costumo mencionar este universo em minhas conversas 

sobre entretenimento 
1 2 3 4 5 

2.4 - Tenho participado com frequência de discussões sobre este 

universo 
1 2 3 4 5 

2.5 – Eu faço muita propaganda positiva sobre este universo 1 2 3 4 5 

 

c) Quanto à lealdade 

Item 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

3.1 – Sou um verdadeiro fã deste universo 1 2 3 4 5 

3.2 – Não mudarei minha preferência de universo, mesmo que ele não 

seja mais bem sucedido no futuro 
1 2 3 4 5 

3.3 – Defenderia este universo em público, mesmo que isso me cause 

problemas 
1 2 3 4 5 

3.4 - Não há nada que possa mudar o compromisso que tenho com 

este universo 
1 2 3 4 5 

3.5 - Não mudarei de universo, mesmo se meus amigos tentarem me 

convencer 
1 2 3 4 5 

3.6 - Tenho acompanhado reportagens sobre este universo e seus 

filmes, trailers e produções divulgados nos meios de comunicação 
1 2 3 4 5 

 

 

Qualidade do relacionamento 

 

a) Quanto à satisfação 

 

b) Quanto à confiança 

 

Item 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

6.1 – O sucesso deste universo a longo prazo é importante pra mim 1 2 3 4 5 

6.2 – Eu considero este universo confiável 1 2 3 4 5 

Item 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

5.1 – Eu assisto com frequência os filmes deste universo no cinema 1 2 3 4 5 

5.2 – Este universo tem bons filmes 1 2 3 4 5 

5.3 – Este universo é bem planejado 1 2 3 4 5 

5.4 - A produção deste universo é sempre excelente 1 2 3 4 5 

5.5 - Os filmes deste universo são muito bons 1 2 3 4 5 
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6.3 – Eu acredito nas propostas deste universo 1 2 3 4 5 

6.4 – Me sinto seguro em apoiar este universo 1 2 3 4 5 

6.5 - Este universo não foi impactado por escândalos 1 2 3 4 5 

 

 

a) Quanto ao valor 

 

 

 

 

 

Dados do respondente: 

Perfil do respondente  

G1 – Gênero: 

(    ) Masculino  (     ) Feminino 

 

 

G2 – Faixa etária 

(    ) Até 20 anos 

(    ) De 21 a 25 anos 

(    ) De 26 a 30 anos 

(    ) De 31 a 35 anos 

(    ) De 36 a 40 anos 

(    ) De 41 a 45 anos 

(    ) De 46 a 50 anos 

(    ) acima de 51 anos 

 

G3 – Estado civil 

(    ) Solteiro 

(    ) Casado 

(    ) Divorciado 

(    ) Viúvo 

(    ) Relação estável 

 

G4 – Formação acadêmica 

(    ) Fundamental incompleto 

(    ) Fundamental completo 

(    ) Médio incompleto 

(    ) Médio completo 

(    ) Superior incompleto 

(    ) Superior completo 

(    ) Pós-graduação incompleta (lato sensu) 

(    ) Pós graduação completa (lato sensu) 

(    ) Mestrado incompleto 

(    ) Mestrado completo 

(    ) Doutorado incompleto 

(    ) Doutorado 

 

G5 – Reside com 

Item 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

7.1 – Estou disposto a gastar dinheiro com este universo 1 2 3 4 5 

7.2 – Este universo si significa muito para mim 1 2 3 4 5 

7.3 – Comprei vários produtos relacionados a este universo 1 2 3 4 5 

7.4 – Me sinto orgulhoso em dizer aos meus amigos que compro 

produtos deste universo 
1 2 3 4 5 

7.5 – Costumo assistir aos lançamentos de filmes deste universo no 

cinema 
1 2 3 4 5 
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(    ) Amigos 

(    ) Pais (mãe e/ou pai) 

(    ) Pais e irmãos 

(    ) Cônjuge 

(    ) Cônjuge e filhos 

(    ) Demais parentes (avós, tios...) 

(    ) Filhos 

(    ) Irmãos 

(    ) Sozinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

G6 - Indique a quantidade de itens existentes na residência onde vive 

atualmente 

Banheiros 0 1 2 3 4 ou + 

Empregados domésticos 0 1 2 3 4 ou + 

Automóveis 0 1 2 3 4 ou + 

Microcomputador 0 1 2 3 4 ou + 

Lava louça 0 1 2 3 4 ou + 

Geladeira 0 1 2 3 4 ou + 

Freezer 0 1 2 3 4 ou + 

Lava roupa 0 1 2 3 4 ou + 

Micro-ondas 0 1 2 3 4 ou + 

DVD 0 1 2 3 4 ou + 

Motocicleta 0 1 2 3 4 ou + 

Secadora de roupas 0 1 2 3 4 ou + 
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APÊNDICE B – Teste T de Student 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

R

e

l

M

a

r

0

1 

Equal variances assumed 3,209 ,074 -1,168 580 ,243 -,054 ,046 -,145 

,

0

3

7 

Equal variances not assumed 

  

-1,162 257,106 ,246 -,054 ,047 -,146 

,

0

3

8 

R

e

l

m

a

r

0

2 

Equal variances assumed 6,126 ,014 3,071 580 ,002 ,391 ,127 ,141 

,

6

4

2 

Equal variances not assumed 

  

2,947 241,890 ,004 ,391 ,133 ,130 

,

6

5

3 

R

e

l

m

a

r

Equal variances assumed ,988 ,321 1,121 580 ,263 ,120 ,107 -,091 

,

3

3

1 

Equal variances not assumed 

  
1,071 240,179 ,285 ,120 ,112 -,101 

,

3
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0

3 

4

2 

R

e

l

m

a

r

0

4 

Equal variances assumed 2,759 ,097 1,539 580 ,124 ,160 ,104 -,044 

,

3

6

5 

Equal variances not assumed 

  

1,448 234,493 ,149 ,160 ,111 -,058 

,

3

7

9 

R

e

l

m

a

r

0

5 

Equal variances assumed 14,790 ,000 3,410 580 ,001 ,258 ,076 ,109 

,

4

0

6 

Equal variances not assumed 

  

3,741 311,759 ,000 ,258 ,069 ,122 

,

3

9

3 

R

e

l

m

a

r

0

6 

Equal variances assumed 1,469 ,226 2,243 580 ,025 ,251 ,112 ,031 

,

4

7

1 

Equal variances not assumed 

  

2,256 262,185 ,025 ,251 ,111 ,032 

,

4

7

1 
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B

B

0

1 

Equal variances assumed ,076 ,783 -,662 580 ,508 -,050 ,076 -,200 

,

0

9

9 

Equal variances not assumed 

  

-,685 276,078 ,494 -,050 ,074 -,196 

,

0

9

5 

B

B

0

2 

Equal variances assumed ,999 ,318 -,642 580 ,521 -,058 ,090 -,233 

,

1

1

8 

Equal variances not assumed 

  

-,651 266,811 ,515 -,058 ,088 -,231 

,

1

1

6 

B

B

0

3 

Equal variances assumed 2,524 ,113 ,882 580 ,378 ,097 ,110 -,119 

,

3

1

2 

Equal variances not assumed 

  

,911 275,855 ,363 ,097 ,106 -,112 

,

3

0

5 

B

B
Equal variances assumed ,060 ,806 2,419 580 ,016 ,305 ,126 ,057 

,

5
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0

4 

5

2 

Equal variances not assumed 

  

2,417 259,119 ,016 ,305 ,126 ,056 

,

5

5

3 

B

B

0

5 

Equal variances assumed ,673 ,412 ,703 580 ,482 ,086 ,123 -,155 

,

3

2

8 

Equal variances not assumed 

  

,720 270,948 ,472 ,086 ,120 -,150 

,

3

2

3 

L

E

A

L

0

1 

Equal variances assumed 6,499 ,011 3,993 580 ,000 ,455 ,114 ,231 

,

6

7

9 

Equal variances not assumed 

  

4,138 277,386 ,000 ,455 ,110 ,239 

,

6

7

2 

L

E

A

L

Equal variances assumed 1,277 ,259 4,925 580 ,000 ,623 ,127 ,375 

,

8

7

2 
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0

2 
Equal variances not assumed 

  

4,935 260,562 ,000 ,623 ,126 ,375 

,

8

7

2 

L

E

A

L

0

3 

Equal variances assumed 14,771 ,000 3,867 580 ,000 ,490 ,127 ,241 

,

7

3

9 

Equal variances not assumed 

  

3,600 230,537 ,000 ,490 ,136 ,222 

,

7

5

8 

L

E

A

L

0

4 

Equal variances assumed 24,382 ,000 3,223 580 ,001 ,387 ,120 ,151 

,

6

2

2 

Equal variances not assumed 

  

2,930 222,478 ,004 ,387 ,132 ,127 

,

6

4

7 

L

E

A

L

0

5 

Equal variances assumed 3,078 ,080 4,228 580 ,000 ,557 ,132 ,298 

,

8

1

5 

Equal variances not assumed 

  
4,186 255,038 ,000 ,557 ,133 ,295 

,

8
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1

8 

L

E

A

L

0

6 

Equal variances assumed ,010 ,919 ,679 580 ,497 ,081 ,120 -,154 

,

3

1

6 

Equal variances not assumed 

  

,676 257,259 ,500 ,081 ,120 -,156 

,

3

1

8 

S

A

T

0

1 

Equal variances assumed 1,764 ,185 ,707 580 ,480 ,085 ,121 -,152 

,

3

2

2 

Equal variances not assumed 

  

,728 273,944 ,467 ,085 ,117 -,145 

,

3

1

6 

S

A

T

0

2 

Equal variances assumed 18,019 ,000 -8,792 580 ,000 -,655 ,074 -,801 

-

,

5

0

8 

Equal variances not assumed 

  

-7,526 205,095 ,000 -,655 ,087 -,826 

-

,

4
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8

3 

S

A

T

0

3 

Equal variances assumed 72,593 ,000 -11,788 580 ,000 -,965 ,082 -1,126 

-

,

8

0

4 

Equal variances not assumed 

  

-9,537 191,831 ,000 -,965 ,101 -1,165 

-

,

7

6

6 

S

A

T

0

4 

Equal variances assumed 6,460 ,011 -9,851 580 ,000 -,898 ,091 -1,077 

-

,

7

1

9 

Equal variances not assumed 

  

-9,108 228,144 ,000 -,898 ,099 -1,092 

-

,

7

0

4 

S

A

T

0

5 

Equal variances assumed 7,284 ,007 -11,047 580 ,000 -,848 ,077 -,999 

-

,

6

9

7 
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Equal variances not assumed 

  

-9,998 221,125 ,000 -,848 ,085 -1,015 

-

,

6

8

1 

C

O

N

F

0

1 

Equal variances assumed ,876 ,350 2,204 580 ,028 ,268 ,122 ,029 

,

5

0

7 

Equal variances not assumed 

  

2,186 255,920 ,030 ,268 ,123 ,027 

,

5

0

9 

C

O

N

F

0

2 

Equal variances assumed ,207 ,649 -1,319 580 ,188 -,139 ,105 -,346 

,

0

6

8 

Equal variances not assumed 

  

-1,318 259,163 ,189 -,139 ,106 -,347 

,

0

6

9 

C

O

N

F

0

3 

Equal variances assumed ,214 ,644 ,754 580 ,451 ,082 ,109 -,131 

,

2

9

5 

Equal variances not assumed 

  
,766 267,025 ,444 ,082 ,107 -,129 

,

2
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9

2 

C

O

N

F

0

4 

Equal variances assumed ,002 ,965 ,882 580 ,378 ,098 ,111 -,120 

,

3

1

6 

Equal variances not assumed 

  

,883 259,871 ,378 ,098 ,111 -,121 

,

3

1

6 

C

O

N

F

0

5 

Equal variances assumed 1,038 ,309 ,880 580 ,379 ,097 ,110 -,120 

,

3

1

4 

Equal variances not assumed 

  

,873 255,820 ,383 ,097 ,111 -,122 

,

3

1

6 

V

A

L

0

1 

Equal variances assumed 5,070 ,025 2,400 580 ,017 ,290 ,121 ,053 

,

5

2

8 

Equal variances not assumed 

  

2,302 241,690 ,022 ,290 ,126 ,042 

,

5

3

9 
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V

A

L

0

2 

Equal variances assumed 3,165 ,076 4,346 580 ,000 ,522 ,120 ,286 

,

7

5

7 

Equal variances not assumed 

  

4,157 240,692 ,000 ,522 ,125 ,274 

,

7

6

9 

V

A

L

0

3 

Equal variances assumed ,014 ,907 4,669 580 ,000 ,574 ,123 ,332 

,

8

1

5 

Equal variances not assumed 

  

4,531 246,460 ,000 ,574 ,127 ,324 

,

8

2

3 

V

A

L

0

4 

Equal variances assumed 2,641 ,105 4,601 580 ,000 ,598 ,130 ,343 

,

8

5

3 

Equal variances not assumed 

  

4,361 237,117 ,000 ,598 ,137 ,328 

,

8

6

8 

V

A
Equal variances assumed 1,439 ,231 ,819 580 ,413 ,113 ,138 -,158 

,

3
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L

0

5 

8

3 

Equal variances not assumed 

  

,840 271,654 ,402 ,113 ,134 -,152 

,

3

7

7 


