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RESUMO 

O crescimento da prática de corrida de rua e do mercado de artigos esportivos no Brasil 

torna o estudo desse público e mercado cada vez mais relevante. Diante disto, o 

propósito desta dissertação é entender como este grupo estabelece relacionamentos 

de longo prazo com marcas esportivas considerando seus estilos de apego a marcas. 

Para isso, foi feita uma revisão bibliográfica que abordou a evolução de conceitos dentro 

de marketing de relacionamento até a apropriação por marketing do conceito de apego 

a marca que teve origem na psicologia. São abordados também a definição de apego a 

marca e sua diferença em relação a outros constructos de marketing de relacionamento 

e uma explanação sobre características do apego a marca e também sobre estilos de 

apego a marca. Escalas utilizadas em outros estudos foram adaptadas para uma 

pesquisa exploratória com corredores amadores (amostra: 340 respondentes válidos). 

Com os resultados obtidos, pode-se dizer que, assim como na população geral, dentro 

do grupo corredores amadores existem indivíduos com diferentes estilos de apego a 

marca. O estilo de cada um possui relação significativa na preferência por aproximação 

de marcas e nas características de formação do apego. Este trabalho traz como 

contribuição uma segmentação de corredores amadores por estilo de apego a marca e 

a descrição de cada segmento de acordo com preferência por aproximação e 

características de apego. Os segmentos foram nomeados como leais, ansiosos, 

desconfiados e medrosos. Corredores ansiosos se apegam com maior intensidade à 

marca, enquanto desconfiados se apegam menos. No geral, todos buscam aproximação 

à marca, menos os desconfiados. Hedonismo e nostalgia são características de apego 

que todos possuem. É importante ressaltar também que características demográficas e 

de prática esportiva não são discriminantes nesses segmentos. Espera-se que esta 

dissertação enriqueça os estudos sobre estilos de apego a marcas e forneça insumos 

para empresas melhorarem suas estratégias de marketing de relacionamento.  

Palavras-Chave: Inteligência de Mercado . marketing de relacionamento . apego a 

marca . estilos de apego . corrida de rua . artigos esportivos  



ABSTRACT 

The number of amateur runners and the value of sportswear market is growing in Brazil, 

making the study of these market and community even more important. The purpose 

of this work is to understand how this group establish long-term relationships with 

sportswear brands considering their brand attachment styles. To address this objective, 

a bibliographic research was made. It focused on the relationship marketing concepts 

evolution until the appropriation of attachment concept, originally born in psychology 

studies. This research also covers the definition of brand attachment and its differences 

versus other marketing constructs and an explanation regarding brand attachment 

characteristics and brand attachment styles. Scales used in other studies were adapted 

to be applied in a quantitative research with amateur runners (340 valid answers). The 

results show that, in the same way as the overall population, inside the amateur runners 

community, the persons have different brand attachment styles. The style has a 

significant influence in individuals’ brand preference for closeness and in their 

characteristics of attachment. A segmentation per brand attachment style of amateur 

runners and the description of each segment according to their preference for closeness 

and attachment characteristics is the main contribution of this work. The segments 

names are: loyal, anxious, distrustful and fearful. Anxious runners get attached more 

intensively, while the distrustful group does not get that much attached. Overall, all 

segments seek for closeness to the brand, but the distrustful group is the exception. 

Hedonism and nostalgia are attachment characteristics appreciated by all segments. It 

is important to highlight that demographic and sports routine characteristics are not 

discriminants among the segments. It is expected that this work enriches brand 

attachment styles theory and provides insights for companies to evolve on their 

relationship marketing strategies.  

Keywords: Marketing Intelligence . relationship marketing . brand attachment . brand 

attachment styles . running . sportswear   
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1. INTRODUÇÃO  
 

A corrida de rua se tornou um dos esportes ao ar livre mais populares do Brasil. 

O número de corredores cresce a cada ano, tanto os que treinam ao ar livre, quanto os 

que frequentam academias ou clubes de corrida (Euromonitor, 2016; Evangelista,2010; 

Salgado, 2006). Apesar de não haver uma fonte confiável que afirme o número de 

praticantes de corrida de rua no Brasil, dados da Federação Paulista de Atletismo (FPA) 

(2016) mostram a evolução do esporte no estado mais populoso do Brasil e demonstram 

um crescimento anual médio (2005 a 2015) de 14% no número provas de corrida e de 

16% na quantidade de participantes.  

O mercado de roupas para prática de esporte (sportwear) no Brasil cresceu mais 

de 60% em 5 anos, atingindo 26,4 bilhões de reais em vendas. A Nike permanece como 

a líder com 11% de participação em valor do mercado, mas a marca Mizuno mostrou o 

maior crescimento (5%) em 2015 pois se beneficiou com o aumento da demanda por 

calçados de corrida (Euromonitor, 2016). 

Levando em consideração que o paradigma de marketing está evoluindo, as 

empresas devem também mudar a maneira que gerenciam seu negócio. O marketing 

foi, por muitos anos, baseado no gerenciamento de demanda: fazendo publicidade e 

promoção e alterando o preço para estimular a demanda ou desenvolvendo novos 

produtos com apelo para diferentes segmentos do mercado. No entanto, esta 

perspectiva microeconômica convencional focada na interação entre fornecedor e 

demanda não é mais adequada na era pós-industrial (Palmer, Lindgreen e Vanhamme, 

2005). 

Desde os anos 90, há um crescente interesse no estudo da economia gerada por 

relações duradouras entre empresa e consumidor (Grönross, 1994). No caso estudado 

de uma companhia de cartão de crédito americana, o aumento do investimento em 

retenção de clientes em 5%, aumentou em 60% a lucratividade da empresa em 5 anos 

(Reichheld, 1993). Em outro estudo, Reichheld e Sasser (1990), mostram vários 

exemplos do quanto uma empresa reduz seus ganhos ao perder um cliente levando em 

consideração seu valor ao longo dos anos seguintes. A abordagem de que os 

consumidores possuem valor contínuo acima de uma transação descontínua e individual 



é o conceito central do marketing de relacionamento (Palmer, Lindgree e Vanhamme, 

2005). 

Muitas empresas entendem este novo paradigma e focam seus esforços e 

investimentos em ações com o objetivo de construir relacionamentos de longa duração 

com seus clientes (Grönross, 2000). No entanto, estas mesmas empresas não se 

perguntam se ou como seus clientes querem se relacionar com elas. Isto deve ser levado 

em consideração já que as preferências relacionais variam entre consumidores – alguns 

podem ser indiferentes e outros podem até mesmo reagir negativamente a estes 

esforços (Mende e Bolton, 2011). Berry (1995) reforça esta perspectiva afirmando que 

os investimentos devem ser direcionados para construir relacionamento com 

consumidores mais receptivos a cada tipo de atividade. 

Dentro de marketing de relacionamento há um conceito novo e notório 

apontado por Japutraa, Ekincia, SImkinb (2014), o apego a marca, já que este influencia 

o comportamento de compra de consumidores. Este conceito teve origem em estudos 

da área de conhecimento da psicologia, que aponta que o grau de ligação emocional de 

um indivíduo a um objeto (pessoa ou coisa) indica sua natureza de interação, ou seja, 

indivíduos que são fortemente apegados a uma pessoa são mais propensos a se 

comprometerem com ela, a investirem nela e a fazer sacrifícios por esta pessoa 

(Thomson, MacInnis, Park, 2005). 

O estudo de estilos de apego relacional pode ajudar as empresas a entenderem 

as preferências relacionais de seus consumidores e a direcionar seus esforços de 

marketing de relacionamento (Mende e Bolton, 2011). O presente estudo propõe avaliar 

os estilos de apego de corredores amadores e entender como estes estilos afetam a 

preferência por aproximação de uma marca de artigos esportivos.  Como objetivo 

secundário, propõe-se avaliar como estes estilos podem influenciar as características do 

apego desses consumidores. 

 

1.1. Problema de Pesquisa  

 

O mercado brasileiro de artigos esportivos cresce ano após ano e a prática de 

exercício físico, em destaque a corrida de rua e o triatlo, são atividades cada vez mais 



presentes na rotina dos brasileiros (FPA, 2016). Tendo em vista que relacionamentos 

duradouros é benéfico tanto para empresa quanto para consumidores (Grönross, 1994), 

as empresas de artigos esportivos que visam crescer junto com a tendência de mercado 

devem entender como criar estes relacionamentos. 

O apego a marca é um conceito novo dentro de marketing de relacionamento 

que descreve a força da ligação que conecta o consumidor a uma marca (Japutraa, 

Ekincia e Slmkinb, 2014). Como será explicitado na revisão teórica deste estudo, gerar 

apego entre consumidor e marca implica em criar relações duradouras (Thomson, 

Maclnnis e Park, 2005).  

No entanto, deve-se levar em consideração que a preferência por proximidade 

varia entre indivíduos e a abordagem de marketing de relacionamento errada pode até 

repercutir de maneira negativa em alguns consumidores (Mende et al., 2013). Portanto, 

é de suma importância para uma empresa entender que existem diferentes estilos de 

apego relacional dentro de seu público alvo para que os investimentos na construção de 

um relacionamento sejam feitos de maneira assertiva.  

Diante deste cenário, este estudo tem como questão central: 

Quais são os estilos de apego à marca de artigos esportivos por corredores 

amadores e de que forma esses estilos afetam a preferência por aproximação às marcas? 

 

1.2. Objetivos da pesquisa.  

 

O objetivo central deste trabalho é avaliar os estilos de apego de corredores 

amadores e entender como estes estilos afetam a preferência por aproximação de uma 

marca de artigos esportivos. A partir deste objetivo central, há um objetivo secundário 

que consiste em estabelecer uma segmentação do mercado para artigos esportivos de 

acordo com estilo de apego à marca caracterizada com a variação dos indicadores de 

apego.  

 

1.3. Justificativa  

 

Considerando que relacionamentos duradouros entre empresa e consumidor 

são mais lucrativos (Reichheld e Sasser, 1990), é do interesse de gestores de marketing 



entender qual a melhor maneira de construí-los. Por isso, os estudos na área marketing 

de relacionamento evoluíram muito nos últimos anos e um dos conceitos mais recentes 

é o apego a marca (Japutraa, Ekincia Slmkinb, 2014). Este conceito, que surgiu da 

psicologia e foi aplicado a marketing, consiste na força da ligação entre um indivíduo e 

uma marca (Park et al., 2010). Um indivíduo com um forte apego a uma marca tende a 

evitar separação da mesma, ou seja, tende a construir relacionamento duradouro com 

a marca (Thomson, Maclnnis e Park, 2005). 

É importante, portanto, que empresas busquem construir este relacionamento 

duradouro por meio do estabelecimento desta ligação forte entre consumidor e marca, 

o apego a marca. No entanto, deve-se ter cuidado pois as preferências relacionais e 

características de apego podem variar entre indivíduos e, por isso, nem todos são 

receptivos a todos os tipos de iniciativas de marketing de relacionamento. Para 

entender as preferências de seus consumidores, as empresas podem estudar como 

variam os estilos de apego de seu público alvo e, assim, investir de maneira assertiva 

para construção de um relacionamento (Mende e Bolton, 2011). 

Espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir para que as 

empresas de artigos esportivos entendam melhor o comportamento de seu público em 

relação às marcas para construção de relacionamento.  

Espera-se também que este estudo seja útil para outras indústrias de bens de 

consumo. Na literatura revisada, os trabalhos empíricos relacionados ao tema do apego 

à marca focalizaram empresas prestadoras de serviço. Desta forma, espera-se que 

gestores de marketing de bens de consumo possam utilizar os resultados desta pesquisa 

como base para entender seu público alvo e construir uma relação duradoura com o 

mesmo. 

Este trabalho também traz uma contribuição acadêmica para literatura de apego 

a marca (brand attachment) como um conceito central de marketing de relacionamento. 

Busca-se com os resultados evoluir o conceito de “estilos de apego”. De acordo com 

Mende et al. (2013), apesar da teoria sobre estilos de apego ser importante para 

psicologia, até a data do seu estudo somente quatro pesquisas da área de marketing 

foram encontradas sobre o assunto. Portanto, é uma área ainda a ser explorada pela 

academia e é muito relevante para a indústria. 

Por fim, é imprescindível ressaltar a importância deste estudo para o 



consumidor. A existência de uma relação duradora entre empresa e indivíduo não é 

lucrativa apenas para a indústria, mas também para o consumidor, já que ele não gasta 

recursos (como tempo e dinheiro) na busca de uma nova oferta toda vez que utiliza 

determinado produto ou serviço (Grönross, 1994). Além disso, entender o estilo de 

apego a marca de seus consumidores faz com que as empresas tenham insights para 

respeitar os interesses de seus consumidores, deixando de praticar atividades que 

podem ser vistas por determinados indivíduos como invasivas.  

 

1.4. Estrutura do trabalho 

 

 O presente trabalho é formado por 5 capítulos, incluindo esta introdução. 

No capítulo 2, apresenta-se, além do contexto de mercado, o referencial teórico, 

procurando evidenciar e discutir as principais teorias que irão balizar os resultados da 

pesquisa. Dentre elas, encontra-se uma introdução teórica com a evolução de conceitos 

dentro de marketing de relacionamento até a origem do constructo de apego a marca e 

sua utilização dentro de marketing; a definição de apego a marca e sua diferença em 

relação a outros constructos dentro da teoria de marketing de relacionamento; uma 

explanação sobre características do apego a marca e também sobre estilos de apego a 

marca; a abordagem do atleta amador pela academia; e, por fim, apresenta-se o modelo 

conceitual do trabalho. 

 No capítulo 3, é explicada a metodologia utilizada para o trabalho. Neste capítulo 

as escolhas metodológicas são definidas e explicadas, dentre elas, a abordagem 

metodológica e a técnica de coleta de dados. É explicitado também a formação do 

questionário utilizado e o tratamento e a análise dos dados. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados do trabalho. Primeiramente, 

mostra-se a análise descritiva dos dados da amostra com ênfase na demografia e prática 

esportiva; em seguida são explanados os resultados de cada uma das partes propostas 

no modelo conceitual; e, por fim, é apresentada a segmentação de corredores amadores 

por estilo de apego. 

O capítulo 5 traz a conclusão do trabalho, respondendo o problema e o objetivo 

da pesquisa e mostrando as contribuições teóricas e as implicações gerenciais. Ainda no 

capítulo 5, fala-se sobre as limitações do trabalho e as sugestões de futuras pesquisas.   



2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

Na revisão de literatura deste trabalho são abordados, além do contexto de 

mercado, os temas que irão direcionar a pesquisa e orientar os resultados. O primeiro 

ponto é um breve contexto de mercado. A segunda parte aborda o conceito mais amplo 

do trabalho, o marketing de relacionamento, passando por sua origem, evolução, 

conceito e áreas em desenvolvimento, culminando no constructo de apego a marca. O 

apego a marca é o constructo explorado em seguida. Explica-se sua origem, seu 

conceito, sua diferenciação em relação a outros conceitos dentro de marketing de 

relacionamento e sua utilização em trabalhos acadêmicos. 

Para entender melhor o apego a marca, lista-se alguns estudos que já abordaram 

suas características, antecedentes e intensidade e, por fim, é apontado o estudo que 

balizará o entendimento de características de apego neste trabalho. 

Em seguida o constructo estilo de apego a marca é abordado, reforçando sua 

importância e deixando claro como são formados os estilos de apego. O constructo 

preferência por aproximação também é abordado, mostrando sua relação com estilo de 

apego já apontada por estudos anteriores.  

A próxima parte mostra como a academia tem entendido o grupo de atletas 

amadores e como este grupo já foi relacionado a teoria de apego a marca. Por fim, 

mostra-se o modelo conceitual que resume como será direcionado o estudo. 

 

2.1.  Contexto do mercado de corrida de rua 

 

A corrida de rua é um dos esportes ao ar livre mais populares do Brasil. Há um 

crescimento no número de corredores a cada ano, tanto os que treinam ao ar livre, 

quanto os que frequentam academias ou clubes de corrida (Euromonitor, 2016; 

Evangelista, 2010; Salgado, 2006). Apesar de não haver uma fonte confiável que afirme 

o número de praticantes de corrida de rua no Brasil, dados da Federação Paulista de 

Atletismo (FPA) (2016) mostram a evolução do esporte no estado mais populoso do 

Brasil. Tanto o número de participantes inscritos em provas, quanto o número de provas 

realizadas mostram uma evolução constante nos últimos anos como pode ser visto nos 

Gráficos 1 e 2: 



Gráfico 1: Evolução do número de corridas de rua na cidade de São Paulo 

 

Fonte: FPA, 2016 

 

 

Fonte: FPA, 2016 

 
Ainda de acordo com a FPA (2016), menos de 1% dos participantes das provas de 

corrida de rua são considerados elite ou profissionais, portanto, quase a totalidade 

destes são corredores amadores. 

Além da corrida de rua, outro esporte que que cresce em número de praticantes 

amadores é o triatlo. A Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri, 2016) afirma que, 

Gráfico 2: Evolução no número de inscritos em corridas de rua na cidade de São Paulo 



em 2010, existiam no país 20 mil praticantes do esporte, sendo que o número de atletas 

filiados passou de 1.646 em 2003 para 4.017 em 2016. 

De acordo com o site oficial do Ironman (2016) – marca de organização de provas 

de triatlo mais conhecida no mundo – a primeira prova realizada no Brasil ocorreu em 

1982, mas a evolução no número de participantes mostra significativo aumento nos 

últimos anos. Em 2000, a prova contou com 250 atletas; em 2011 aumentou para 1.710. 

No ano de 2015 as inscrições para as 2.200 vagas da prova foram esgotadas em 20 

minutos pela internet. Portanto, praticantes de corrida de rua podem associar o treino 

desta modalidade esportiva a outras modalidades. 

O mercado de roupas para prática de esporte (sportwear) no Brasil cresceu mais 

de 60% em 5 anos, atingindo 26,4 bilhões de reais em vendas. A Nike permanece como 

a líder com 11% de participação em valor do mercado, mas a marca Mizuno mostrou o 

maior crescimento (5%) em 2015 pois se beneficiou com o aumento da demanda por 

calçados de corrida (Euromonitor, 2016). 

Em entrevista, o gerente da marca Mizuno diz que conquistar a fidelidade do 

praticante de corrida de rua em todas as categorias relacionadas a prática do esporte é 

difícil. Ele afirma que para tênis de corrida a fidelidade existe, mas para roupas e 

acessórios, ele não enxerga este mesmo comportamento. Desta maneira é necessário 

que se entenda melhor estes consumidores (corredores de rua), com foco na construção 

de fidelidade, ou relacionamentos de longo prazo. 

 

2.2. Marketing de relacionamento 

 

Recentemente Payne e Frow (2017) escreveram um artigo que resgata o início 

do estudo sobre marketing de relacionamento. Eles afirmam que o estudo teve origem 

na área de marketing industrial (Levitt, 1983) e de serviços (Gummesson, 1977; 

Grönross, 1983). Sheth e Parvatiyar (1995) contribuem para a discussão e atribuem o 

surgimento do marketing de relacionamento às diferentes condições ambientais das 

eras pré-industrial e industrial, como uma reação à perda da interação direta e do elo 

emocional entre empresa e consumidor causados pela produção em massa. No entanto, 

o primeiro uso da expressão “marketing de relacionamento” foi feito por Berry (1983) e 

despertou interesse da academia. Desde então, a ascensão deste conceito foi mais uma 



redescoberta da abordagem que já havia há algum tempo se provado como um pilar da 

estratégia de muitas empresas de sucesso (Payne e Frow, 2017). 

Definir marketing de relacionamento é distingui-lo do paradigma da 

microeconomia, já que em seu centro está o conceito de que os consumidores possuem 

valor contínuo acima de uma transação descontínua e individual (Palmer, Lindgree e 

Vanhamme, 2005). Marketing de relacionamento é, de uma maneira simplista, o 

gerenciamento da relação com todos os stakeholders relevantes – não só consumidores, 

mas também fornecedores, influenciadores, fontes de referência, mercados internos, 

etc (Payne e Frow, 2017). Grönross (1990) contribui para a definição, afirmando que 

gerenciar o relacionamento é identificar, estabelecer, manter e valorizar o 

relacionamento com consumidores e stakeholders com lucro, e deve ser feito de 

maneira que existam trocas e cumprimento de promessas mútuas. 

 Payne e Frow (2017) apontam três áreas de pesquisa prioritárias que consideram 

especialmente importantes para o progresso do marketing de relacionamento. Dentre 

elas está a necessidade de ações coletivas para endereçar o comportamento endêmico 

do lado negro que surgiu com o uso inapropriado do marketing de relacionamento. 

Historicamente, o marketing de relacionamento foi proposto como uma “coisa boa” – 

grande parte da literatura exalta os benefícios de adotar uma abordagem relacional com 

consumidores. No entanto, deve-se direcionar esforços para estudar sua má aplicação 

que deteriora a relação com o consumidor.  

 Palmer, Lindgree e Vanhamme (2005) também aprontam direções para futuras 

pesquisas. Uma dentre as cinco apontadas é o estudo da implementação efetiva de 

marketing de relacionamento. Eles questionam que, se o marketing de relacionamento 

é tão importante, então, como podemos melhor desenhar as estratégias de 

implementação?  

Em um artigo recente, Japutraa, Ekincia, SImkinb (2014) apontam que foi 

identificado um conceito novo e notório dentro de marketing de relacionamento, o 

apego a marca, já que este influencia o comportamento de compra de consumidores. O 

estudo de estilos de apego e de preferências por aproximação responde à necessidade 

de pesquisas para evitar o “lado negro” do marketing de relacionamento já que pode 

dar a gestores de marketing ferramentas para entender seu consumidor e para aborda-

lo de maneiras que possam agrada-lo e não o perturbar. Pode-se responder também a 



necessidade de estudos sobre a implementação efetiva do marketing de 

relacionamento, já que oferece ferramentas e informações para a melhoria do desenho 

de estratégias de relacionamento com clientes para que possam ser mais efetivas. 

 

2.2.1. Apego a marca (brand attachment) 

 

Apego à marca é um constructo que descreve a força da ligação que conecta o 

consumidor a uma marca. Este conceito é importante pois relaciona-se a 

comportamentos que irão afetar a lucratividade de uma marca e o valor de um 

consumidor ao longo do tempo (Park et al., 2010; Thomson, MacInnis e Park 2005). 

Japutraa, Ekincia e Slmkinb (2014) também apontam que um forte apego a uma marca 

é favorável para as empresas já que esta forma de ligação pode levar a consequências 

favoráveis como maior compra e uso de uma marca (Rossiter e Bellman, 2012) e ainda 

agir como uma barreira para comportamentos anti-éticos da empresa (Schmalz e Orth, 

2012). 

A possibilidade de consumidores desenvolverem forte apego emocional a 

marcas deve ser explorada pois a teoria do apego dentro da psicologia sugere que o grau 

de ligação emocional a um objeto prediz a natureza da interação de um indivíduo com 

este objeto. Por exemplo, indivíduos que são fortemente apegados a uma pessoa são 

mais propensos a se comprometerem com ela, a investirem nela e a fazer sacrifícios por 

esta pessoa (Thomson, MacInnis, Park, 2005). 

Grisaffe e Nguyen (2010) também destacam a contribuição da psicologia para o 

constructo dentro de comportamento do consumidor. Apego é um sentimento 

carregado da ligação entre mãe e filho, no qual cada parte manifesta intenso prazer na 

companhia um do outro e, especialmente, na expressão de afeto do outro; ao passo que 

a distância e expressões de rejeição são desagradáveis ou dolorosas (Bowlby, 1969). 

Aplicando este conceito para o contexto de marcas, apego emocional a uma marca 

implica em um profundo desejo em preservar a segurança sentida na ligação com a 

marca e em ativamente evitar a separação, o que se manifesta em recompra e baixa 

propensão a troca. 

 Apesar de estudos da psicologia terem explorado muito o apego em contextos 

interpessoais, pesquisas em marketing sugerem que consumidores também podem 



desenvolver apego a entidades de mercado (Park et al.,2010), como marcas de produto 

(Fournier, 1998; Keller, 2003; Schouten e McAlexander, 1995), celebridades (Thomson, 

2006) e suas propriedades (Ball e Tasaki, 1992) 

 Thomson et al. (2005) provam em um estudo empírico o apego emocional de 

consumidores a marcas. Eles, primeiro, definem que apego emocional a marca como 

uma emoção carregada da ligação entre um consumidor e uma marca caracterizada por 

um profundo sentimento de conexão, afeição e paixão. Após alguns estudos, provam 

quantitativamente que este apego gera desejo por proximidade, segurança emocional 

e angústia com uma separação. 

 Portanto, apego a marca se tornou um constructo importante para o contexto 

de comportamento do consumidor já que influencia na intenção de compra, na compra, 

na participação de compra e na participação da necessidade (Park et al., 2010; Japutraa, 

Ekincia, SImkinb, 2014). 

 

2.2.2. Definição de Apego a Marca 

 

O início do estudo sobre apego foi na área de psicologia, focado na relação entre 

pais e filhos conduzido por Bowlby (1979, 1980). Segundo este autor, o apego é uma 

emoção focada especificamente em uma ligação entre uma pessoa e um objeto 

específico. O apego varia em força. Apegos mais fortes são associados a sentimentos 

mais fortes de conexão, afeição, amor e paixão (Thomson, MacInnis, Park, 2005). O 

desejo de criar fortes apegos emocionais a outrem é uma necessidade humana básica, 

que começa com o apego de uma criança a sua mãe e continua ao longo da vida adulta 

com relações amorosas (Hazan e Shaver, 1994) e amigos (Weiss, 1988). 

Japutraa, Ekincia, SImkinb (2014) dizem que apego a marca é considerado um 

tipo de extensão do self, o que é considerado análogo a ligações interpessoais. 

Indivíduos veem objetos, lugares e possessões como extensões de seu self (Belk, 1988). 

Apego a marca, especificamente, é considerado como o constructo que analisa como se 

dá a ligação emocional de consumidores a marcas (Schmitt, 2012).  

Park et al. (2010) contribuem afirmando que apego a marca se dá, assim como o 

apego a objetos, lugares e possessões citados, pela extensão do self do indivíduo, ou 

seja, eles definem apego a marca como a força que conecta a marca ao self. Esta ligação 



é exemplificada por um conjunto de memórias rico e acessível que envolve 

pensamentos e sentimentos sobre a marca e sobre a relação da marca com sua própria 

personalidade. Dois fatores compõem o constructo apego a marca: conexão marca-self 

e notoriedade da marca. 

A ideia de que o apego envolve uma ligação sugere que uma parte crítica do 

apego se relaciona a conexão emocional entre a marca e o self do indivíduo, definido 

como conexão marca-self. Por caracterizar a marca como parte de seu self, o 

consumidor desenvolve um senso de unicidade com a marca, estabelecendo ligações 

cognitivas que conectam a marca com seu self. Desta maneira esta ligação envolve 

potencialmente sentimentos complexos, incluindo tristeza e ansiedade com uma 

separação do indivíduo e a marca, felicidade e conforto com a proximidade e orgulho da 

exibição desta proximidade. Indivíduos podem se conectar a marcas pois estas 

representam quem eles são (Park et al., 2010). 

Além da conexão marca-self, a notoriedade da marca pode ser considerada como 

um indicador de apego já que sentimentos e memórias positivas sobre a figura de apego 

a tornam top of mind. De acordo com Collins (1996), memórias positivas sobre um 

objeto de apego são mais visíveis para pessoas que são altamente apegadas a este 

objeto do que para pessoas que demonstram um apego fraco. A noção de que a conexão 

marca-self se desenvolve ao longo do tempo e por meio de experiências sugere que 

pensamentos relacionados a marca se tornem parte da memória do indivíduo. A 

notoriedade da marca reflete a importância da ligação cognitiva e afetiva que conecta a 

marca ao indivíduo. 

 

2.2.3. Diferenciação de apego a marca e outros conceitos dentro de marketing de 

relacionamento 

 

É importante diferenciar apego a marca de outros constructos, já que eles 

podem, de alguma maneira, estar relacionados (Thomson et al., 2005). Conceitos como 

lealdade de marca, amor a marca (brand love), atitude de marca (brand attitude) 

possuem similaridades, mas são, conceitualmente diferentes (Japutraa, Ekincia, 

SImkinb, 2014) 



Japutraa, Ekincia, SImkinb (2014) apontam alguns estudos anteriores que 

demonstram que apego a marca é um antecedente de outros constructos. Por exemplo, 

no contexto de varejo, Vlachos et al. (2010) mostram que lealdade e boca-a-boca 

positivos são consequências do apego emocional a marca. Por outro lado, no contexto 

da indústria automotiva, Loureiro, Ruediger e Demetris (2012) mostram que apego a 

marca leva a confiança, comprometimento, lealdade e amor a marca. Especificamente 

em relação a amor a marca, Batra et al. (2012) contribuem mostrando que apego é um 

dos elementos importantes de amor a marca, portanto, para se criar amor a marca, o 

apego é necessário. 

Quanto a apego a marca e atitude em relação a marca (brand attitude), Park et 

al. (2010) dedicam um artigo para diferenciar tanto teoricamente quanto 

empiricamente a diferença dos conceitos. Eles afirmam que apesar de compartilharem 

similaridades, eles são conceitualmente distintos. Eles diferem quanto a motivação: 

enquanto apego a marca é motivado por uma emoção, atitude em relação a marca é 

motivada por um julgamento. A força da atitude varia em dois eixos, se o julgamento é 

positivo ou negativo e se a intensidade é forte ou fraca, ou seja, a atitude em relação a 

marca pode ser muito positiva, pouco positiva, muito negativa ou pouco negativa; 

enquanto o apego a marca pode variar somente entre forte e fraco. Além disso, 

enquanto o apego a marca depende de uma relação duradoura e de uma série de 

experiências na memória do indivíduo, atitude em relação a marca não depende de 

tempo e não é baseada em um processo elaborado de pensamento. Por fim, apego e 

atitude possuem diferentes implicações comportamentais. Apego a marca prediz de 

maneira mais assertiva comportamentos que utilizam recursos importantes do 

consumidor, como tempo, dinheiro e reputação. 

Outros dois constructos que devem ser diferenciados de apego a marca são 

satisfação e envolvimento. Quanto à satisfação, um indivíduo apegado a uma marca 

tende a estar satisfeito com a mesma – esta satisfação pode, inclusive, ser a base para 

o apego emocional. No entanto, satisfação não implica em comportamentos como a 

preferência por proximidade e angústia por separação. Além disso, apesar de satisfação 

ocorrer imediatamente após o consumo, o apego emocional geralmente se desenvolve 

ao longo do tempo com múltiplas interações (Thomson, MacInnis, Park, 2005).  



 Já em relação ao envolvimento, este é um estado de prontidão mental que 

tipicamente influencia a alocação de recursos conhecidos para um consumo ou uma 

decisão. Apego emocional é mais do que prontidão mental e alocação de recursos e 

normalmente vai além do controle voluntário. Apego a marca é claramente ligado a 

esfera das emoções, enquanto envolvimento é relacionado a esfera do 

conhecimento/percepção (Thomson, MacInnis e Park, 2005). 

 

2.2.4. Características e antecedentes de Apego a Marca 

 

Diante da importância de alimentar a ligação que resulta no apego de 

consumidores a marca, gerentes de marketing precisam entender os fatores que afetam 

o apego a marca (Japutraa, Ekincia, SImkinb, 2014). 

Alguns estudos já se disponibilizaram a responder esta necessidade. Grisaffe e 

Nguyen (2010), em um estudo qualitativo, encontraram cinco antecedentes primários 

de apego a marca: características superiores de marketing, resultados tradicionais de 

consumo, benefícios do uso, socialização e influência geracionais e memórias 

sentimentais e emocionais.  

Park (2016), por sua vez, propõem um modelo compreensivo para explicar o 

apego a marca, considerando antecedentes, indicadores de intensidade e 

consequências. Como antecedentes, aponta: benefícios diretos que geram confiança, 

que estão ligados a resolução de problemas ou a segurança do consumidor; benefícios 

sedutores que geram amor, ligados a sensações, emoções e nostalgia; e, por último, 

benefícios enriquecedores que geram respeito, ligados a valorização do self do 

indivíduo. 

Japutraa, Ekincia, SImkinb (2014) conduziram entrevistas semiestruturadas em 

conjunto com técnicas projetivas e também defendem que apego a marca é um conceito 

multidimensional. Assim como Park (2016), eles também propuseram um modelo 

compreensivo com antecedentes e consequências. Como antecedentes, eles apontam: 

congruência do self, experiência, responsividade, qualidade e confiança da marca. 

Heilbrunn (2001) defende que existem seis facetas que intensificam o apego a 

marca por consumidores: (1) faceta hedônica, ou o prazer em consumir, (2) faceta 

epistêmica, ou o divertimento e surpresa, (3) faceta de ligação interpessoal, ou 



substituição simbólica, (4) faceta de conexão nostálgica, ou memória emocional, (5) 

faceta de expressividade, ou relação de identidade e, (6) faceta de força relacional, ou 

referencial (ponto de referência). 

Todos os conjuntos de antecedentes dos autores citados possuem similaridades 

e, cada um à sua maneira, consegue englobar as principais características do apego a 

marca. Para este trabalho será considerado o estudo de Heilbrunn (2001) e suas seis 

facetas de apego a marca, já que consegue englobar os principais aspectos apontados 

pelos autores e, além disso, é uma proposta com uma escala para estudo quantitativo 

já validada. 

Heibrunn (2001) aponta que os fundamentos do apego estão ligados a relações 

interpessoais, mais precisamente na relação indivíduo-objeto. O apego a um objeto é 

explicado pelo papel que este pode ter na construção da expressão de si mesmo (Ball e 

Tasaki, 1992). Além disso, o apego está relacionado a uma relação privilegiada de um 

consumidor e uma marca caracterizada por uma forte intensidade afetiva. Heilbrunn 

(2001) transfere elementos de apego interpessoal e pessoa-objeto ao contexto de 

marca e pode-se dizer que suas seis facetas traduzem os valores instrumentais, lúdicos 

e existenciais de marca. 

A faceta hedônica está relacionada aos momentos de uso da marca e à sensação 

de prazer que o indivíduo tem ao usa-la. Está relacionada indiretamente à qualidade do 

produto já que a não satisfação dos benefícios esperados impediria o sentimento de 

prazer. A segunda faceta, a epistêmica, está relacionada ao quanto aquela marca 

consegue surpreender o indivíduo que a usa. Esta não será utilizada no estudo já que o 

fator surpresa não aparece como um indicador forte de apego em um estudo realizado 

por Lacoeuilhe e Belaïde (2007). A terceira, de ligação interpessoal, refere-se à ligação 

que o indivíduo faz daquela marca a pessoas próximas, o que aumenta a intensidade do 

apego. A quarta faceta, conexão nostálgica, está relacionada ao tempo em que 

determinada marca acompanha o indivíduo. Nesta faceta, é evidenciada a importância 

temporal na construção do apego. A faceta de expressividade avalia a proximidade de 

valores entre o indivíduo e a marca. E por último, a faceta de força relacional identifica 

a marca como uma referência da vida do indivíduo, avaliando a proximidade de visão de 

mundo e identidade entre marca e indivíduo (Heilbrunn, 2001).  

 



2.2.5. Estilos de apego a marca (brand attachment styles) 

 

Muitas empresas investem muito em marketing de relacionamento assumindo 

que uma relação próxima entre consumidor e empresa levará ao lucro. A entrega efetiva 

de serviços se deve, em grande parte, a habilidade de uma empresa em cultivar um 

relacionamento com seus consumidores (Grönross, 2000). Ainda assim, preferências 

relacionais variam entre consumidores. Nem todos os consumidores são abertos a 

relacionamento e outros reagem de forma indiferente ou ainda reagem de maneira 

negativa aos esforços de marketing de relacionamento das empresas (Mende e Bolton, 

2011). Ainda assim, poucos estudos examinaram as mecânicas que influenciam os 

motivos e o modo como consumidores (em um nível individual) se engajam de maneira 

diferente em relacionamentos com as empresas (Mende e Bolton, 2011).  

 Empresas estão empregando cada vez mais sistemas de marketing de 

relacionamento para focar em seus clientes de maior valor e para aumentar a eficiência 

e efetividade de suas ações promocionais. No entanto, é importante destacar que as 

empresas deveriam focar seus esforços em construir relacionamento com consumidores 

que são mais receptivos a tais atividades (Berry, 1995). Esta ação ainda é complicada já 

que gestores encontram dificuldades em identificar os consumidores receptivos a 

marketing de relacionamento (Palmatier, 2008). 

 Uma maneira de identificar estes consumidores é por meio de seus estilos de 

apego a marca (brand attachment syles) (Mende e Bolton,2011). Estilo de apego é 

definido como a padronização sistemática de expectativas, emoções e comportamentos 

relacionais de uma pessoa que são resultado de seu histórico de experiências de apego 

(Shaver e Mikulincer, 2005). Assim como estilos de apego influenciam em como uma 

pessoa percebe seu parceiro em uma relação interpessoal (Simpson, 1990), Mende e 

Bolton (2011) demonstram que os estilos de apego também influenciam na maneira em 

que consumidores percebem as empresas de serviço. O presente estudo assume que 

estilos de apego afetam como consumidores percebem uma marca de produtos. 

Especificamente, é proposto que os estilos de apego de corredores amadores afetam 

sua preferência por aproximação da marca. 

 Mende e Bolton (2011) apontam dentro de estudos da psicologia duas 

dimensões que melhor conceituam e medem estilos de apego: a ansiedade relacional 



(attachment anxiety) e a insegurança relacional (attachment avoidance). Ansiedade 

relacional (em relação ao apego) é a medida em que a pessoa se preocupa que o 

parceiro da relação não esteja disponível em momentos difíceis, necessita 

excessivamente de aprovação e teme rejeição e abandono. Insegurança relacional (em 

relação ao apego) é a medida em que a pessoa necessita, excessivamente, afirmar sua 

autoconfiança, teme depender de outros, desconfia da boa-intenção dos parceiros e 

luta para conquistar uma distância emocional dos parceiros. 

Em uma relação entre pessoas, altos níveis de ansiedade relacional e altos níveis 

de insegurança relacional são consistentemente ligados a baixos níveis de satisfação 

(Mikulincer e Shaver 2007). Duas considerações ajudam a explicar esta associação: (1) 

pessoas com alto nível de ansiedade relacional ou insegurança relacional tendem a 

possuir crenças e padrões de relacionamento irreais e irracionais, o que normalmente 

gera insatisfação com a realidade (Stackert e Bursik 2003); (2) pessoas com alto nível de 

ansiedade relacional ou insegurança relacional tendem a realçar mais os eventos 

negativos que os positivos de um relacionamento (Collins e Feeney, 2004). 

Mende e Bolton (2011) provaram que, para o contexto de mercado, o estilo de 

apego a marca também influencia na satisfação dos consumidores, ou seja, suas análises 

mostraram que a satisfação é negativamente relacionada às duas dimensões de estilo 

de apego acima citadas (ansiedade relacional e insegurança relacional). Além de 

satisfação, confiança e preferência por proximidade também variam de acordo com as 

dimensões de estilo de apego. 

Indivíduos podem variar entre alto e baixo para as duas dimensões de estilo de 

apego (Brennan, Clark e Shaver, 1998). Em linha com estudos sobre apego, Mende e 

Bolton (2011) referem-se a consumidores que possuem baixo índice nas duas 

dimensões, como consumidores com estilo de apego leal em relação a empresa e são 

considerados os mais fiéis; indivíduos com altos índices em uma ou nas duas dimensões 

possuem um estilo de apego inseguro.   

Diante da influência exercida pelo estilo de apego em dimensões tão 

importantes de marketing, as empresas podem utilizar estas medidas para enriquecer 

sua segmentação de consumidores e usar os resultados para personalizar atividades 

promocionais. Por exemplo, consumidores com estilo de apego leal (com baixa 

ansiedade relacional e baixa insegurança relacional) são normalmente receptivos para 



programas de fidelidade de longo prazo; por outro lado, consumidores com alta 

insegurança relacional devem ser abordados, primeiramente, com ofertas de benefício 

financeiro (Mende e Bolton, 2011). 

Mende et al. (2013) adicionam mais características que são relacionadas ao estilo 

de apego. Indivíduos com alta ansiedade relacional desejam alto nível de intimidade no 

relacionamento, demonstram procura por carinho e demandam alto grau de 

responsividade e apoio emocional (Hazan e Shaver 1994). Eles adotam uma estratégia 

hiperativa de apego de busca constante em ser apreciado e valorizado pelo parceiro 

(Mikulincer e Shaver 2007). Por outro lado, indivíduos com alta insegurança relacional 

preferem maximizar a distância emocional e física de seus parceiros. Eles adotam uma 

estratégia desativa de apego que é resultado de uma negação constante ou diminuição 

de suas necessidades de apego. 

Apesar de estudos empíricos em psicologia abordarem raramente a interação 

entre ansiedade relacional e insegurança relacional, o raciocínio teórico sugere que 

alguns consumidores possuam alta ansiedade e alta insegurança – chamado de estilo de 

apego medroso (fearfull) (Brennan, Clark e Shaver, 1998). Este estilo de apego medroso 

resulta do fracasso de indivíduos em atingir seus objetivos de apego com a estratégia 

hiperativa ou com a estratégia de defesa. Eles flutuam e demonstram características de 

ambas as dimensões: eles desejam proximidade mas temem as potenciais 

consequências negativas de dependerem dos outros, eles prefeririam não ter que se 

sentir desta maneira (Mikulincer e Shaver, 2007). 

A partir desses estudos, este trabalho propõe que seja possível realizar uma 

segmentação por estilo de apego. De acordo com os graus de ansiedade e insegurança 

relacionais, os indivíduos pertenceriam a um dos 4 grupos: Ansioso, Desconfiado, Leal e 

Medroso. Indivíduos com alta ansiedade relacional e baixa insegurança relacional 

comporiam o grupo Ansioso; os com baixa ansiedade relacional e alta insegurança 

relacional fariam parte do grupo desconfiado; indivíduos com índices altos para os dois 

indicadores seriam do grupo medroso; e os com baixo índice nos dois indicadores são 

os leais. Os nomes dos grupos foram inspirados na bibliografia mencionada 

anteriormente e refletem parte do comportamento do indivíduo. Na figura 1 é possível 

ver a representação gráfica dos estilos de apego: 

 



Figura 1: Representação Gráfica Teórica dos Estilos de Apego 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brennan, Clark e Shaver, 1998; Mende e Bolton, 2011; Mende 
et al., 2013 

 

2.3. Preferência por aproximação  

 

Preferência por aproximação a marca é a preferência sistemática do consumidor 

por interações de relacionamento com a empresa frequentes, diversas e mutualmente 

influentes (Mende e Bolton 2013). Pesquisas anteriores identificaram consumidores 

com orientações relacionais distintas, que procuram ou evitam aproximação (De Wulf, 

Odekerken-Schroder e Iacobucci, 2001). 

Estudos da psicologia estabeleceram a teoria da interdependência como um 

framework importante para examinar a aproximação. Esta teoria considera 

aproximação relacional como uma função dos padrões de interação dos parceiros 

(Kelley et al., 1983). A aproximação é um reflexo (1) da alta frequência de interação 

entre as partes, (2) das diversas formas de interação entre elas e (3) do razoável poder 

de influência entre elas (Berscheid, Snyder e Omoto, 1989). Esta caracterização de 

aproximação se aplica a todas as relações, não somente as interpessoais (Berscheid, 

Snyder e Omoto, 2004).  

A falta de atenção de gestores sobre a preferência de aproximação de seus 

consumidores é prejudicial porque o marketing de relacionamento considera que 

consumidores são sempre receptivos a esforços de marketing para construir laços entre 

clientes e empresa. Além disso, marketing de relacionamento é guiado pelo princípio de 

customizar atividades de marketing para o consumidor (Palmatier, 2008). Portanto, a 



inabilidade de gestores em identificar consumidores que são mais ou menos receptivos 

para a construção de laços conflita com a missão central do marketing de 

relacionamento e prejudica sua eficácia e eficiência (Mende e Bolton, 2013).  

Mende e Bolton (2013), confirmaram a relação existente entre os componentes 

de estilo de apego (insegurança relacional e ansiedade relacional) com a preferência por 

proximidade dos indivíduos. A ansiedade possui uma relação positiva, ou seja, quanto 

maior a ansiedade relacional, maior o desejo por proximidade. Já a insegurança, possui 

relação negativa, ou seja, quanto maior a insegurança relacional, menor o desejo de 

proximidade. Eles realizaram o estudo com clientes de uma empresa de serviço. O 

presente estudo propõe validar também estas relações para o mercado de bens de 

consumo e, além disso, caracterizar cada estilo de apego com sua preferência por 

aproximação. 

 

2.4. Atletas amadores 

 

O consumidor de esporte pode ser entendido pelo “tipo” de produto esportivo 

que consome. Fullerton e Merz (2008) apontam três categorias: na primeira, os 

consumidores são expectadores, então os produtos são jogos ou a própria Copa do 

Mundo; na segunda, os consumidores consomem o esporte enquanto o praticam, como 

academias e quadras para treinamento; na terceira, os consumidores usam os produtos 

para a prática como roupas, calçados e bolas. Dentro desta terceira categoria, se 

encontra a indústria de artigos esportivos.  

A segmentação do consumidor do esporte já foi analisada em trabalhos 

anteriores (Stewart et al., 2003; Siqueira, 2014), principalmente diferenciando o 

expectador do praticante. Constantinescu (2013) inclui estes dois grupos em sua 

pesquisa, no entanto, aborda o assunto de maneira mais ampla como pode ser visto na 

figura 2, separando, primeiramente, o cliente “organização”, que utiliza esporte como 

mídia, e o cliente individual, que, de fato, consome o esporte. Dentro do grupo de 

indivíduos, estão os participantes passivos, que não praticam esporte, e os participantes 

ativos, que praticam esportes. Os participantes ativos são chamados atletas amadores. 

Praticantes de esporte optam por artigos esportivos mais caros do que não praticantes 

(Stevens et al., 2005). 



 

Figura 2: Segmentação do consumidor do esporte 

 

Fonte: Constantinescu, 2013 

 

Em relação a segmentação de participantes, Bryant (1987), por exemplo, 

categorizou-os em seis grupos: competidores em busca de emoção, os ativos de escape, 

os focados em fitness, os saudáveis, os desestressados e os desmotivados. Outras 

pesquisas já focaram em corredores (Chapman e De Castro, 1990; Funk et al., 2007; 

Johnsgard, 1985), triatletas (Harada et al., 2010) e atletas de endurance (Clingman e 

Hilliard, 1987).  

Stebbins (1982) estuda o lazer comprometido, não necessariamente ligado ao 

esporte, e o categoriza em três grupos - amadores modernos, Hobbyistas e Voluntários 

– de acordo com seu comprometimento com a atividade. Amadores modernos são 

aqueles que praticam uma atividade pelo seu forte apelo e possui um sentido 

vocacional, criando uma relação muito grande com a atividade quanto profissão, mas 

sem objetivo de lucro. A grande diferença entre hobbystas e amadores modernos é a 

falta de conexão com o meio profissional da atividade. Já o grupo voluntários está ligado 

à prática da atividade como ajuda social – o que não se encaixa neste trabalho. O foco 

da presente pesquisa são atletas amadores e hobbystas. 

Foram encontrados alguns estudos que abordam, de alguma forma, esportes e 

apego emocional. Dentre eles, estão artigos que exploram o apego de um fã ou 

espectador a um time de esporte (Kwon e Armstrong, 2004; Kwon, Trail e Anderson, 

2005; Dwyer et al., 2015); que relacionam a presença em eventos esportivos e apego ao 

esporte (Woo at all, 2009; Trail at all, 2003); que estuda o apego a eventos esportivos 



de caridade (Filo, Funk e O’Brien, 2014); que aborda o apego a um esporte e sua 

influência na efetividade de patrocínios (Reams, Eddy e Cork, 2015); e que explora a 

relação entre o estilo de apego emocional de um atleta com a satisfação de suas 

necessidades básicas (Felton e Sophia Jowett, 2014). No entanto, não foi encontrado 

nenhuma referência que aborde, especificamente, corredores de rua ou que fale sobre 

o apego a marcas. 

 

2.5. Modelo Conceitual 

 

Para explicar o modelo conceitual deste trabalho é importante retomar seu 

problema de pesquisa e seus objetivos: 

 

Problema de pesquisa: Quais são os estilos de apego à marca de artigos esportivos por 

corredores amadores e de que forma esses estilos afetam a preferência por aproximação 

às marcas? 

Objetivo central da pesquisa: avaliar os estilos de apego de corredores amadores e 

entender como estes estilos afetam a preferência por aproximação de uma marca de 

artigos esportivos. 

Objetivo secundário: estabelecer uma segmentação de mercado para artigos esportivos 

de acordo com estilo de apego a marca caracterizada com a variação de características 

de apego. 

Para responder a esta pergunta e a estes objetivos desenhou-se o modelo 

conceitual ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3: Modelo Conceitual do Trabalho 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Mende et al. ( 2013) e Heilbrunn  (2001) 



O presente modelo propõe a análise do estilo de apego como uma questão 

central na construção de relacionamento entre a marca e seus consumidores. Na parte 

1 do modelo fica evidenciada a relação entre as variáveis ansiedade relacional e 

insegurança relacional com a preferência por aproximação. A parte 2 demonstra a 

importância destas varáveis exploradas na parte 1 do modelo para a compreensão do 

estilo de apego do consumidor. Por fim, na parte 3 do modelo, explicita-se a relação 

entre os estilos de apego e as características de apego.  

A seguir cada uma das partes do modelo proposto são explicadas em detalhes.  

 

I) Relação entre ansiedade relacional e Insegurança relacional com Preferência 

por aproximação  

 

Figura 4: Detalhe do modelo conceitual do trabalho - parte 1 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Mende et al. (2013) 

 

A primeira parte do modelo conceitual (Figura 4) consiste em avaliar a relação 

existente entre preferência por aproximação e as variáveis que compõe o estilo de 

apego. Mende et al. (2013) mostraram em seu estudo que ansiedade relacional e 

preferência por proximidade são positivamente relacionadas; enquanto insegurança 

relacional e preferência por aproximação são negativamente relacionadas. Esta 

validação foi feita para uma empresa de serviços. No presente estudo a intenção é 

verificar se o modelo proposto por Mende et al. (2013) se aplica para o mercado de 

artigos esportivos. Portanto, serão validadas neste modelo as seguintes hipóteses: 



H1a: A ansiedade relacional se relaciona positivamente a preferência por 

aproximação 

H1b: A insegurança relacional é negativamente relacionada a preferência por 

aproximação 

 

II) Definição da matriz de estilo de apego  

 

Figura 5: Detalhe do modelo conceitual do trabalho - parte 2 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Mende et al. (2013) 

 

Em um segundo momento são definidos os estilos de apego dos respondentes 

de acordo com a variação de suas ansiedade relacional e segurança relacional. O par de 

indicadores (ansiedade relacional; insegurança relacional) de cada respondente deve ser 

plotado na matriz da Figura 6.  

 



Figura 6: Matriz de Estilo de Apego 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brennan, Clark e Shaver (1998), Mende e Bolton (2011) e  

Mende et al. (2013) 

 

Nesta matriz, cada ponto representará um respondente e a localização do ponto 

determina o grupo de estilo de apego a marca ao qual este indivíduo pertence. Desta 

maneira se alcança a segmentação de estilo de apego, que representa o objetivo 

secundário deste trabalho. 

 

III) Caracterização do apego a marca dps grupo de estilo de apego  

 

Figura 7: Detalhe do modelo conceitual do trabalho - parte 3 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Heilbrunn (2001) 

 



A última etapa do modelo conceitual é a caracterização do apego de cada grupo 

de estilo de apego. Ou seja, cada característica terá um índice de importância para cada 

estilo de apego (leal, ansioso, medroso e desconfiado). Ao comparar os índices de cada 

característica entre os grupos de estilo de apego será possível verificar como se dá 

construção do apego de cada estilo. Desta maneira, gestores de marketing poderão 

entender o que é mais importante para cada grupo de consumidores. 

Esta caracterização pode enriquecer a segmentação por estilo de apego. Será 

verificado se há heterogeneidade entre a formação do apego de cada segmento que 

justifique a incorporação desta caracterização a segmentação. 

A seguir, no capítulo de metodologia, serão detalhados os procedimentos 

utilizados para coleta e análise dos dados da pesquisa empírica.  

  



3. METODOLOGIA  
 

No capítulo de metodologia, são definidos e explicados pontos que norteiam a 

pesquisa a ser realizada como a técnica de coleta de dados, a amostra ideal e a formação 

do questionário da pesquisa. Por fim são esclarecidos como foram feitos o tratamento 

e a análise de dados. 

 

3.1. Abordagem  

 

O modelo de pesquisa deste trabalho será a pesquisa conclusiva descritiva 

transversal (Malhotra, 2011). A pesquisa conclusiva parte do princípio que o 

pesquisador já possui compreensão do problema, mas necessita de informações para 

comprovar empiricamente hipóteses e testar relações específicas (Malhotra, 2011). Esta 

abordagem metodológica também é conhecida por quantitativa. 

No caso deste trabalho, estilos de apego, preferência por aproximação e 

características de apego são constructos já estudados tanto pela psicologia quanto pelo 

marketing e as teorias abordadas neste trabalho já foram empiricamente testadas 

(Heilbrunn, 2001 e Mende et al., 2013). No entanto, algumas das relações a serem 

validadas neste trabalho não foram testadas. 

Malhotra (2001) afirma que a pesquisa conclusiva descritiva tem como “principal 

objetivo a descrição de algo – geralmente características ou funções de mercado”. Além 

disso, ele destaca que esta é indicada principalmente para problemas de pesquisa que 

visam descrever um fenômeno do mercado como indicação de relacionamento. Este 

trabalho busca primeiramente entender a relação entre insegurança e ansiedade 

relacional contra preferência por aproximação, depois identificar os estilos de apego de 

corredores amadores e, por fim, descrever as características de apego para cada estilo 

de apego identificado. 

Este problema demanda uma pesquisa conclusiva descritiva de cunho 

transversal, pois seu objetivo é avaliar o mercado em um momento único no tempo, ou 

seja, a situação como ela é hoje (Malhotra, 2011). 

Vale ressaltar que foi realizada uma entrevista com um gestor de marcas de 

artigos esportivos (Mizuno) com objetivo exploratório para conhecer suas atuais 



práticas de segmentação do público de corredores amadores, bem como suas atuais 

estratégias de marketing para este segmento. A entrevista foi realizada no mês de junho 

de 2016. O roteiro encontra-se no Apêndice A.   

 

3.2. Técnica de Coleta de Dados e Amostra 

 

O método utilizado para pesquisa foi um levantamento de campo, método no 

qual a informação é coletada via questionamento direto dos indivíduos. “Os 

levantamentos de campo são usados quando uma pesquisa envolve entrevistas com um 

grande número de pessoas e são aplicadas a elas uma série de questões” (Malhotra, 

2011, p 145).  

O método para a coleta foi eletrônico por meio de distribuição online dos 

questionários. Participantes de grupos do Facebook relacionados a prática de corrida 

foram convidados a responder voluntariamente o questionário. Para estimular os 

respondentes foram oferecidos 3 vales compras de uma loja de esportes online no valor 

de 80 reais cada, sorteados ao fim do período de coleta. 

A pesquisa por meio eletrônico apresenta vantagens e desvantagens. Por um 

lado, o respondente não sofre influência do entrevistador, o custo é baixo e é mais 

rápida; por outro, não se tem controle do ambiente e pode ser que o índice de respostas 

seja baixo (Malhotra, 2011).  

Para este trabalho foi feita esta escolha, pois atletas amadores estão agrupados, 

geralmente, quando vão treinar ou competir, sendo ocasiões de difícil abordagem 

pessoal. Com o meio eletrônico, os indivíduos escolhem o momento mais adequado 

para responder. Além disso, abordar grupos de atletas amadores em provas pode 

diminuir a variabilidade da amostra, já que, em uma prova, há limitação geográfica e são 

restringidas a distância escolhida e a modalidade praticada. 

Apesar de um índice geralmente baixo de resposta no meio eletrônico (Malhotra, 

2011), o questionário foi divulgado em grupos do Facebook relacionados a prática 

esportiva que continham alto número de participantes. Além disso, para estimular a 

participação, foi sorteado entre os respondentes vale-compras de uma loja esportiva. O 

período de coleta foi de 3 de novembro de 2017 e 28 de novembro de 2017. 



 A amostra foi não probabilística por conveniência. Para fazer as análises 

necessárias à presente pesquisa, seria necessária uma amostra de 10 vezes o número 

de variáveis do estudo (Hair et al., 2005). Considerando as 33 variáveis do estudo, seriam 

necessários pelo menos 330 respondentes válidos. Foram obtidas 340 respostas válidas 

de um total de 503 questionários coletados, portanto, com 67,6% de taxa de resposta. 

 

3.3. Questionário 

 

O questionário foi composto por escalas já validadas em estudos anteriores e 

que serão explicadas adiante. Ressalva-se que as questões foram traduzidas e adaptadas 

para o contexto tanto de atletas amadores praticantes de corrida de rua, quanto para 

marca de artigos esportivo. O questionário possuiu 36 questões divididas em quatro 

partes de acordo com o objetivo de avaliação de cada uma delas: (1) demografia e 

prática esportiva, (2) preferência por aproximação da marca, (3) estilo de apego a marca, 

(4) características de apego a marca.  

Com o objetivo de validar o entendimento do questionário pelo público alvo, 

foram realizadas 5 entrevistas pessoais com corredores amadores. Em cada uma delas 

foi pedido, primeiramente, que eles respondessem o questionário sem influência do 

pesquisador. Em seguida, o entendimento de cada questão foi averiguado, uma a uma. 

Ao fim de cada entrevista, ajustes para entendimento eram feitos antes do próximo 

corredor respondente. O questionário completo reproduzido encontra-se do Apêndice 

B.  

A seguir o detalhe de cada parte. 

 

I) Demografia e prática esportiva 

 

Esta primeira sessão do questionário possui 9 perguntas. Dentre elas estão 

perguntas básicas em relação a demografia, que será importante para a caracterização 

dos grupos de estilo de apego, perguntas que verificam o enquadramento do 

respondente no critério da amostra e perguntas sobre a prática esportiva, que também 

serão interessantes para caracterização dos grupos. 



Para serem enquadrados como amadores, os respondentes devem treinar 

corrida regularmente (toda semana), não serem corredores profissionais e correr por 

semana, em média, no mínimo 5 quilômetros, somando toda a distância percorrida nos 

sete dias. Aqueles que não atendiam a este critério não conseguiam acesso ao resto do 

questionário. Dessa forma, as questões 4, 5 e 9 funcionaram como um filtro para a 

pesquisa.  

Uma das perguntas é sobre a renda domiciliar total do respondente. As faixas de 

renda foram retiradas de um estudo publicado pela Faculdade Getúlio Vargas em 2010, 

coordenado por Marcelo Cortes Neri, chamado “A Nova Classe Média: O Lado Brilhante 

dos Pobres”.  De acordo com o estudo “os valores são calculados a partir do conceito de 

renda domiciliar per capita”. As faixas de renda são apresentadas na tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1: Definição das Classes Econômicas - Renda Domiciliar Total de Todas as Fontes 

 LIMITES 

 
INFERIOR SUPERIOR 

Classe E 0 705 

Classe D 705 1126 

Classe C 1126 4854 

Classe B 4854 6329 

Classe A 6329  

Fonte: Faculdade Getúlio Vargas, 2010 

 

A última pergunta desta parte do questionário é a seguinte questão: “Pense na 

marca que você prefere quando compra artigos esportivos para corrida, como roupas e 

tênis. Selecione a sua marca preferida abaixo”. Esta questão é importante para 

determinar qual nome de marca deve ser utilizado como texto variável nas questões 

seguintes das sessões 3, 4 e 5.  

 

II) Preferência por aproximação da marca 

 

A segunda sessão do questionário possui 8 perguntas e tem como objetivo 

avaliar a preferência do indivíduo por aproximação da marca. As 8 perguntas referem-



se à preferência por aproximação da marca. Esta escala foi retirada do estudo de Mende 

et al. (2013) que avaliou a preferência por aproximação dos clientes de uma empresa de 

serviços. A escala foi traduzida do inglês para o português e adaptações no texto 

fizeram-se necessárias devido aos diferentes objetos de estudo. O entendimento das 

perguntas pelo público alvo foi testado em entrevistas presenciais individuais com 5 

corredores amadores. 

A escala original é formada por 8 afirmações com as quais o respondente deve 

concordar ou discordar em uma escala Likert de 5 pontos. No trabalho foram utilizadas 

as mesmas 8 afirmações adaptadas para o novo contexto e empregada a mesma faixa 

de concordância.  

  

III) Estilo de apego a marca 

 

Esta sessão do questionário tem como objetivo avaliar o estilo de apego de cada 

respondente. São 8 questões. As quatro primeiras têm como objetivo medir a ansiedade 

relacional e as quatro seguintes, medir a insegurança relacional. Esta escala foi retirada 

do estudo de Mende et al. (2013) que avaliou a variação dos índices formadores do estilo 

de apego dos clientes de uma empresa de serviços. A escala foi traduzida do inglês para 

o português e adaptações no texto fizeram-se necessárias devido aos diferentes objetos 

de estudo. O entendimento das perguntas pelo público alvo foi testado em entrevistas 

presenciais individuais com 5 corredores amadores. 

A escala original é formada por 8 afirmações com as quais o respondente deve 

concordar ou discordar em uma escala Likert de 5 pontos. No trabalho foram utilizadas 

as mesmas 8 afirmações adaptadas para o novo contexto e empregada a mesma faixa 

de concordância.  

É importante destacar, que tanto na escala original quanto na utilizada neste 

trabalho, as afirmações para avaliar a insegurança são reversas, ou seja, avaliam a 

segurança relacional. Por isso, para a análise, os valores resultantes são inversos aos 

escolhidos pelos respondentes. 

 

 

 



IV) Características de apego a marca  

 

Esta parte do questionário possui 10 perguntas e tem como objetivo entender a 

importância de cada característica de apego a marca para um indivíduo. Esta escala, 

criada por Heilbrunn (2001) para avaliar a intensidade do apego dos indivíduos, foi 

encontrada no estudo de Lacoeuilhe e Belaïde (2007), a qual teve como objeto de estudo 

categorias variadas de grande consumo. A escala foi traduzida do francês para o 

português e adaptações no texto fizeram-se necessárias devido aos diferentes objetos 

de estudo. O entendimento das perguntas pelo público alvo foi testado em entrevistas 

presenciais individuais com 5 corredores amadores. 

A escala original é dividida em 6 para que possa medir as 6 facetas de apego a 

marca: a faceta hedônica, a epistêmica, a de ligação interpessoal, a de conexão 

nostálgica e, por último, a faceta de força relacional. Como foi explicitado na revisão 

teórica, para este estudo a faceta epistêmica não foi utilizada. Desta maneira, a escala 

mede 5 facetas, com duas perguntas cada. Assim como no estudo original os 

respondentes deveriam concordar ou discordar em uma escala Likert de 5 pontos das 

10 afirmações da escala.  

 

3.4. Preparação dos dados 

 

Antes de iniciar as análises dos dados coletados foi importante prepará-los de 

algumas maneiras para tornar a leitura dos dados mais intuitiva, estabelecer um padrão 

de intervalo de confiança para o estudo e respeitar a reversibilidade de determinadas 

questões.  

A utilização da escala Likert de 5 pontos para indicação de concordância a 

afirmações foi utilizada para respeitar a metodologia das escalas dos estudos dos quais 

foram retiradas, mas também para facilitar o entendimento do respondente no 

momento em que fez a pesquisa (é um tipo de escala bastante utilizada em 

questionários, portanto é mais familiar para o público). 

No entanto, para análise de dados e visualização de resultados, utilizar uma 

variação de -1 a 1 é mais vantajosa, já que é muito claro que valores negativos significam 

discordância e a proximidade de -1 indica a intensidade da discordância; ao passo que 



valores positivos indicam concordância e a proximidade de 1 indica a intensidade da 

concordância. Portanto, para facilitar a leitura dos dados, os itens foram recodificados 

para a escala likert de concordância variando de -1 (Discordo Totalmente) a 1 (Concordo 

Totalmente). 

Para analisar os dados e estabelecer intervalos de confiança padrão para ser 

aplicado em cada índice médio foi utilizado o intervalo percentílico bootstrap com 95% 

de confiança. O método bootstrap (Efron e Tibishirani, 1993) é muito utilizado na 

realização de inferências quando não se conhece a distribuição de probabilidade da 

variável de interesse. 

Por fim, como foi explicitado no capítulo de metodologia ao descrever o 

questionário, as questões responsáveis por determinar a insegurança do indivíduo são 

reversas, ou seja, avaliam a segurança relacional. Diante disso, antes de começar a 

análise dos dados fez-se necessário a inversão dos números proporcionalmente a 

resposta dada pelo respondente. 

 

3.5. Mensuração, validação e análises: técnicas estatísticas  

 

Para responder ao problema deste trabalho, foram utilizadas uma série técnicas 

estatísticas para analisar os dados coletados na pesquisa. É importante relembrar que o 

modelo conceitual é dividido em três partes e cada uma das partes demanda um tipo de 

análise estatística diferente. Diante disso, as técnicas estatísticas utilizadas serão 

apresentadas também em três partes. Cada parte inicia com uma tabela resumo das 

técnicas e em seguida há uma explicação detalhada sobre cada uma delas. O software 

utilizado nas análises foi o R (versão 3.4.1). 

 

I) Relação entre Ansiedade Relacional e Insegurança Relacional com Preferência 

por Aproximação (teste de hipóteses) 

 

O objetivo desta parte do modelo consistiu em avaliar a relação existente entre 

preferência por aproximação e as variáveis que compõem o estilo de apego e dessa 

maneira validar as hipóteses já explicadas no trabalho:  



H1a: A ansiedade relacional se relaciona positivamente a preferência por 

aproximação 

H1b: A insegurança relacional é negativamente relacionada a preferência por 

aproximação 

 Na tabela 2 há um resumo das técnicas estatísticas utilizadas nesta parte. 

 

Tabela 2: Resumo das técnicas estatísticas utilizadas na parte 1 do modelo 

OBJETIVO TÉCNICA  

Verificar a importância de cada item (perguntas) na formação 
dos constructos latentes (ansiedade e insegurança relacional e 
preferência por aproximação) 

Cargas fatoriais (C.F.) e 
pesos  

Calcular os intervalos de confiança  Método Bootstrap  

Validação convergente: avaliar o grau em os itens do mesmo 
constructo estão correlacionados 

Variância Média Extraída 
(AVE)  

Confiabilidade: medir a consistência interna entre os valores 
dos itens dos constructos 

Alfa de Cronbach (A.C.) e 
Confiabilidade Composta 
(C.C.)  

Validade discriminante: verifica o grau em que um constructo 
é verdadeiramente diferente dos demais 

Método de cargas fatoriais 
cruzadas  

Avaliar a quantidade de dimensões dos constructos Critério de Kaiser 

Avaliar a relação entre a preferência por aproximação e as 
variáveis que compõem o estilo de apego 

Modelo de equações 
estruturais com o método 
PLS (Partial Least Square) 

Medir o quanto ansiedade e insegurança relacional explicam 
preferência por aproximação 

R^2 

Validar o resultado (significância das relações)  
Valor-p (equações 
estruturais) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esta parte do estudo é composta por três construtos: preferência por 

aproximação de marca, ansiedade relacional e insegurança relacional. Para entender o 

estudo da validade dos constructos vale destacar que os três são constructos formativos, 

ou seja, eles são formados por itens, que no caso deste trabalho, são as questões 



relacionadas a cada um deles. Como foi explicitado anteriormente na descrição do 

questionário, a sessão para avaliar constructo “preferência por aproximação”, segunda 

parte do questionário, possui 8 questões (ou itens), enquanto ansiedade relacional e 

insegurança relacional possuem 4 questões (ou itens) cada. Para facilitar, as questões 

ou itens estão referenciados na Figura 8. 

 

Figura 8: Formação dos constructos pelos seus itens (representados por siglas) – Preferência por 

Aproximação, Ansiedade Relacional e Insegurança Relacional 

  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Mende et al., 2013 

 

Para, primeiramente, avaliar se todos os itens devem ser considerados para a 

análise de dados, foram calculadas as cargas fatoriais (C.F.) e pesos de cada item. Dessa 

maneira, é possível verificar a importância de cada um na formação do constructo 

latente. De acordo com Hair, et al. (2009) os itens com cargas fatoriais menores que 0,50 

devem ser eliminados, pois, ao não contribuir de forma relevante para formação da 

variável latente, prejudicam o alcance das suposições básicas para validade e qualidade 

dos indicadores criados para representar o conceito de interesse.  

O método Bootstrap (Efron e Tibishirani, 1993), como foi mencionado 

anteriormente, foi utilizado para calcular os intervalos de confiança para os pesos do 

modelo de mensuração e dos coeficientes do modelo estrutural, fornecendo 

informações sobre a variabilidade dos parâmetros estimados, provendo assim uma 

importante validação dos resultados.  

A tabela 3 mostra os resultados das cargas fatoriais, dos pesos e dos intervalos 

de confiança de cada item. Destaca-se que a sétima questão (P7) do constructo 

preferência por aproximação foi retirada do modelo final por apresentar carga fatorial 



inferior a 0,50. No modelo final, através dos intervalos de confiança (I.C. – 95%) pode-

se concluir que todos os pesos foram significativos, evidenciando assim a importância 

de todas as questões para a formação dos indicadores que representarão os 

constructos.  

 

Tabela 3: Cargas fatoriais e pesos dos itens formadores dos constructos preferência por aproximação de 
marca, ansiedade relacional e insegurança relacional 

Constructos   

          Modelo Inicial                       Modelo Final 

Peso (α) I.C. - 95% C.F. 
Peso 
(α) 

I.C. - 95% C.F. 

Preferência 
por 
Aproximação 

P1 0,19 [0,15; 0,22] 0,68 0,19 [0,16; 0,23] 0,68 

P2 0,2 [0,16; 0,23] 0,65 0,2 [0,16; 0,24] 0,64 

P3 0,16 [0,12; 0,20] 0,54 0,17 [0,12; 0,21] 0,55 

P4 0,23 [0,19; 0,26] 0,75 0,23 [0,20; 0,27] 0,75 

P5 0,23 [0,20; 0,27] 0,73 0,24 [0,20; 0,27] 0,74 

P6 0,17 [0,13; 0,20] 0,57 0,17 [0,13; 0,21] 0,57 

P7 0,09 [0,04; 0,13] 0,33 - - - 

P8 0,26 [0,23; 0,30] 0,74 0,27 [0,24; 0,31] 0,73 

Ansiedade 

A9 0,23 [0,19; 0,28] 0,62 0,23 [0,19; 0,27] 0,62 

A10 0,36 [0,33; 0,40] 0,85 0,36 [0,33; 0,40] 0,84 

A11 0,34 [0,30; 0,38] 0,82 0,34 [0,30; 0,38] 0,82 

A12 0,33 [0,29; 0,38] 0,81 0,34 [0,29; 0,38] 0,81 

Insegurança 

I13-R 0,26 [0,17; 0,36] 0,66 0,26 [0,18; 0,36] 0,66 

I14-R 0,23 [0,16; 0,29] 0,78 0,23 [0,16; 0,29] 0,78 

I15-R 0,38 [0,32; 0,44] 0,85 0,38 [0,32; 0,44] 0,85 

I16-R 0,38 [0,32; 0,43] 0,87 0,37 [0,32; 0,42] 0,86 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Para analisar a qualidade e validade dos constructos foi verificada a validade 

convergente, confiabilidade e dimensionalidade. 

Validação convergente avalia o grau em que itens do mesmo conceito estão 

correlacionados.  Nesta avaliação, utilizou-se o critério da Variância Média Extraída 

(AVE) proposto por Fornell et al. (1981), que representa o percentual médio de variância 

compartilhada entre o constructo latente e seus itens. Este critério garante a validade 

convergente para valores da AVE acima de 50% (Henseler, et al., 2009) ou 40% no caso 

de pesquisas exploratórias (Nunnaly, et al., 1994). Na tabela 4 pode-se verificar que 



todos os três constructos latentes apresentaram valores superiores a 0,40, evidenciando 

assim a validação convergente dos mesmos. 

Para verificar a confiabilidade, que mede a consistência interna entre os valores 

medidos dos itens de um constructo, foram utilizados os indicadores Alfa de Cronbach 

(A.C.) e Confiabilidade Composta (C.C.) (Chin, et al., 1998). De acordo com Tenenhaus, 

et al. (2005) os indicadores A.C. e C.C. devem apresentar valores acima de 0,70 para uma 

indicação de confiabilidade do constructo, ou valores acima de 0,60 no caso de 

pesquisas exploratórias (Hair, et al., 2009). Todos os constructos atingiram os níveis 

exigidos de confiabilidade, dado que os índices de confiabilidade A.C. e C.C. foram 

superiores à 0,60, como pode ser visto também na tabela 4. 

Para verificar a dimensionalidade dos constructos foi utilizado o critério de Kaiser 

(1958) que retorna o número de fatores que devem ser retidos na Análise Fatorial 

Exploratória, ou seja, a quantidade de dimensões do constructo. Pelo critério de Kaiser 

todos os constructos foram unidimensionais (tabela 4). 

Por fim, é importante avaliar a validade discriminante dos itens, que verifica o 

grau em que um constructo é verdadeiramente diferente dos demais, foi utilizado o 

método de cargas fatoriais cruzadas (Barclay et al.,1995).  Pelo critério das cargas 

fatoriais cruzadas, a validade discriminante é alcançada quando a carga fatorial (C.F.) do 

item é maior que todas as suas cargas fatoriais cruzadas (C.F.C.). Como pode ser visto na 

tabela 5 houve validação discriminante em todos os constructos, visto que as cargas 

fatoriais dos itens foram superiores a suas respectivas cargas fatoriais cruzadas 

máximas. 

 

Tabela 4: Validação do modelo de mensuração dos constructos preferência por aproximação de marca, 
ansiedade relacional e insegurança relacional 

Constructo Itens A.C. C.C. Dim. A.V.E. 

Preferência por aproximação 7 0,79 0,85 1 0,45 

Ansiedade 4 0,78 0,86 1 0,61 

Insegurança 4 0,80 0,87 1 0,63 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 
 

 



Tabela 5: Validação discriminante dos itens de preferência por aproximação, ansiedade relacional e 
insegurança relacional pala carga fatorial cruzada 

Constructos Questões C.F. Máx. (C.F.C.) 

Preferência por Aproximação 

P1 0,68 0,42 

P2 0,64 0,36 

P3 0,55 0,36 

P4 0,75 0,53 

P5 0,74 0,48 

P6 0,57 0,38 

P7 - - 

P8 0,73 0,63 

Ansiedade 

A9 0,62 0,38 

A10 0,84 0,60 

A11 0,82 0,57 

A12 0,81 0,56 

Insegurança 

I13-R 0,66 -0,26 

I14-R 0,78 -0,23 

I15-R 0,85 -0,36 

I16-R 0,86 -0,36 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Para testar as hipóteses, foi utilizada a técnica estatística SEM (Structural 

Equations Modeling). De acordo com Hair et al. (2009) a SEM é uma continuidade de 

algumas técnicas de análise multivariadas, principalmente da análise de regressão 

múltipla e análise fatorial. O que a difere das demais técnicas multivariadas é que a SEM 

permite examinar diversas relações de dependência ao mesmo tempo, enquanto que as 

demais técnicas são capazes de verificar e examinar um único relacionamento entre as 

variáveis de cada vez.  

O modelo de mensuração e modelo de regressão foram realizados utilizando o 

método PLS (Partial Least Square). Modelos de Equações Estruturais (SEM) são muito 

populares em muitas disciplinas, sendo a abordagem PLS uma alternativa a abordagem 

tradicional baseada na covariância. A abordagem PLS, tem sido referida como uma 



técnica de modelagem suave com o mínimo de demanda, ao se considerar as escalas de 

medidas, o tamanho amostral e distribuições residuais (Monecke et al., 2012).  

Para verificar o quanto os constructos independentes (ansiedade e insegurança 

relacional) explicam o constructo dependente (preferência por proximidade) foi 

utilizado o R² (Tenenhaus et al., 2004). No geral, valores menores que 25% representam 

capacidade explicativa fraca, ou seja, os constructos independentes não possuem tanta 

relação com o dependente, podendo existir outros constructos mais importantes para 

serem relacionados; por outro lado, valores acima de 50% evidenciam uma capacidade 

explicativa substancial, ou seja, a relação entre os constructos independentes e 

dependentes é tão forte (quanto maior o percentual, mais forte) que possivelmente 

sejam conceitos muito similares; por fim, valores entre 25% e 50% indicam capacidade 

explicativa moderada, o que é ideal para este trabalho (Hair et al., 2014). O resultado foi 

R²=47,97%. 

Além disso, para verificar se as relações de influência propostas nas hipóteses 

são significativas foi calculado o p-valor. Tradicionalmente define-se o nível de 

significância em 5%; portanto, um valor p menor do que 0,05 gera evidências para 

rejeição da hipótese nula. Para H1 o valor p foi 0,000 e para H2 foi 0,009, ou seja, existe 

influência significativa entre preferência por aproximação e as duas variáveis que 

compões o estilo de apego. 

 

II) Definição da matriz de estilo de apego 

 

A parte 2 do modelo tem como objetivo definir os estilos de apego dos 

respondentes de acordo com a variação de sua ansiedade relacional e sua segurança 

relacional. Na tabela 6 há um resumo das técnicas estatísticas utilizadas nesta parte. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 6: Resumo das técnicas estatísticas utilizadas na parte 2 do modelo 

Os itens e constructos desta parte são os mesmos da parte 1, portanto já foram validados 

OBJETIVO TÉCNICA  

Construir o Gráfico de diagrama de 
dispersão que com eixos ansiedade 
relacional e insegurança relacional  

Cada pondo do gráfico é o par dos escores 
individuais de ansiedade relacional e 
insegurança relacional 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A validação dos constructos ansiedade relacional e segurança relacional já foi 

explicitada no item anterior que também utilizou estes constructos para seu objetivo. A 

definição dos estilos de apego se deu pelo par de indicadores (ansiedade relacional; 

insegurança relacional) de cada respondente que foi inserido em uma matriz cujos eixos 

eram estes indicadores. Nesta matriz, cada ponto representa um respondente e a 

localização do ponto determina o grupo de estilo de apego a marca ao qual este 

indivíduo pertence. 

Como foi explicado no item 3.4 sobre tratamento de dados, os 5 pontos da escala 

Likert da pesquisa foram recodificados para a escala de -1 a 1. A pontuação de cada 

indivíduo para cada indicador (ansiedade relacional; insegurança relacional) foi 

determinada pela média dos itens formadores de cada constructo, considerando as 

cargas fatoriais. Indivíduos com média superior a 0 para ansiedade relacional foram 

inseridos nos quadrantes superiores, os com média inferior ficaram nos quadrantes 

inferiores. Indivíduos com média superior a 0 para insegurança relacional foram 

inseridos nos quadrantes do lado direito, os com média inferior ficaram nos quadrantes 

esquerdos. 

Cabe ressaltar que a decisão de não utilizar a média ou a mediana como divisores 

dos grupos para os dois indicativos teve como objetivo retirar a influência da amostra 

por conveniência na classificação do indivíduo dentro dos grupos de estilo de apego a 

marca. 

 

 

 

 



III) Caracterização do apego a marca de cada grupo de estilo de apego 

 

A última etapa do modelo conceitual tem como objetivo a caracterização do 

apego para cada grupo de estilo de apego. Na tabela 7 há um resumo das técnicas 

estatísticas utilizadas nesta parte. 

 

Tabela 7: Resumo das técnicas estatísticas utilizadas na parte 3 do modelo 

OBJETIVO TÉCNICA  

Verificar a importância de cada item na formação do 
constructo latente 

Cargas fatoriais (C.F.) e pesos  

Calcular os intervalos de confiança  Método Bootstrap  

Validação convergente: avaliar o grau em os itens do 
mesmo constructo estão correlacionados 

Variância Média Extraída 
(A.V.E.)  

Confiabilidade: medir a consistência interna entre os 
valores dos itens dos constructos 

Alfa de Cronbach (A.C.) e 
Confiabilidade Composta 
(C.C.)  

Calcular o escore de cada indicador de apego para cada 
estilo de apego 

Análise Fatorial 

Entender se houve diferença significativa entre os 
indicadores de apego e preferência por aproximação para 
cada estilo de apego 

Valor-p: teste Kruskal-Wallis 

Entender se houve diferença significativa entre as 
características demográficas e de prática esportiva para 
cada estilo de apego 

Valor-p: teste Kruskal-Wallis e 
Qui-Quadrado 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Assim, como para os constructos anteriores, antes de analisar o resultado de 

cada característica de apego, é importante validar a escala e a medição de das 

características, que no caso são: hedonismo, ligação interpessoal, nostalgia, 

expressividade e força da relação. 

Para entender o estudo da validade das características vale destacar que as cinco 

são constructos formativos, ou seja, elas são formadas por itens, que no caso deste 

trabalho, são as questões relacionadas a cada uma delas. Como foi explicitado 

anteriormente na descrição do questionário, a sessão para avaliar as características de 

apego, última parte do questionário, possui 10 questões (ou itens), sendo duas questões 



(ou itens) para cada característica. Para facilitar, as questões ou itens estão 

referenciados na Figura 9. 

 

Figura 9: Formação dos constructos pelos seus itens (representados por siglas) – Características de 

Apego 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Heilbrunn, 2001 

 

Assim como foi feito para os constructos anteriores, primeiramente, foi avaliado 

se todos os itens devem ser considerados para a análise de dados e, para isso, foram 

calculadas as cargas fatoriais (C.F.) e pesos de cada item. Dessa maneira, é possível 

verificar a importância de cada um na formação do constructo latente. De acordo com 

Hair, et. al. (2009) os itens com cargas fatoriais menores que 0,50 devem ser eliminados, 

pois ao não contribuir de forma relevante para formação da variável latente, prejudicam 

o alcance das suposições básicas para validade e qualidade dos indicadores criados para 

representar o conceito de interesse.  

O método Bootstrap (Efron e Tibishirani, 1993), já mencionado anteriormente, 

foi utilizado para calcular os intervalos de confiança para os pesos do modelo de 

mensuração e dos coeficientes do modelo estrutural, fornecendo informações sobre a 

variabilidade dos parâmetros estimados, provendo assim uma importante validação dos 

resultados.  

A tabela 8 mostra os resultados das cargas fatoriais, dos pesos e dos intervalos 

de confiança de cada item. Todos os itens tiveram carga fatorial superior a 0,5, portanto 

possuem importância para medição do constructo. Através dos intervalos de confiança 

(I.C. – 95%) pode-se concluir que todos os pesos foram significativos, evidenciando assim 



a importância de todas as questões para a formação dos indicadores que representarão 

os constructos. 

 

Tabela 8: Cargas fatoriais e pesos dos itens formadores dos constructos Hedonismo, Ligação 
Interpessoal, Nostalgia, Expressividade e Força da relação 

Constructos Questões C.F. Peso 

Hedonismo 
H1 0,83 0,60 

H2 0,83 0,60 

Ligação interpessoal 
LI 1 0,92 0,55 

LI 2 0,92 0,55 

Nostalgia 
N1 0,86 0,58 

N2 0,86 0,58 

Expressividade 
E1 0,89 0,56 

E2 0,89 0,56 

Força da relação 
FR1 0,88 0,57 

FR2 0,88 0,57 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Para analisar a qualidade e validade dos constructos foi verificada a validade 

convergente, confiabilidade e dimensionalidade. 

Validação convergente avalia o grau em que itens do mesmo conceito estão 

correlacionados.  Nesta avaliação, utilizou-se o critério da Variância Média Extraída 

(A.V.E.) proposto por Fornell et al. (1981), que representa o percentual médio de 

variância compartilhada entre o constructo latente e seus itens. Este critério garante a 

validade convergente para valores da AVE acima de 50% (Henseler et al., 2009) ou 40% 

no caso de pesquisas exploratórias (Nunnaly et al., 1994). Na tabela 9 pode-se verificar 

que todos os 5 constructos latentes apresentaram valores superiores a 0,40, 

evidenciando assim a validação convergente dos mesmos. 

Para verificar a confiabilidade, que mede a consistência interna entre os  itens 

de um constructo, foram utilizados os indicadores Alfa de Cronbach (A.C.) e 

Confiabilidade Composta (C.C.) (Chin et al., 1998). De acordo com Tenenhaus et al. 

(2005) os indicadores A.C. e C.C. devem apresentar valores acima de 0,70 para uma 

indicação de confiabilidade do constructo, ou valores acima de 0,60 no caso de 



pesquisas exploratórias (Hair et al., 2009). Todos os constructos atingiram os níveis 

exigidos de confiabilidade, dado que os índices de confiabilidade A.C. e C.C. foram 

superiores à 0,60, como pode ser visto também na tabela 9. 

Para verificar a dimensionalidade dos constructos foi utilizado o critério de Kaiser 

(1958) que retorna o número de fatores que devem ser retidos na Análise Fatorial 

Exploratória, ou seja, a quantidade de dimensões do constructo. Pelo critério de Kaiser 

todos os constructos foram unidimensionais (tabela 9). 

 

Tabela 9: Validação do modelo de mensuração das características de apego 

Constructos Itens AVE A.C. C.C. Dim. 

Hedonismo 2 0,69 0,54 0,72 1 

Ligação interpessoal 2 0,84 0,81 0,85 1 

Nostalgia 2 0,74 0,66 0,77 1 

Expressividade 2 0,80 0,74 0,81 1 

Força da relação 2 0,78 0,72 0,80 1 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Para criar os indicadores de Estilo de Apego foram computados os escores das 

variáveis latentes de primeira ordem a partir da Análise Fatorial com o método de 

extração das componentes principais e rotação varimax (Mingoti, 2007). Para entender 

se houve diferença significativa entre os indicadores para cada estilo de apego (valor-p), 

foi utilizado o teste Kruskal-Wallis, que compara 3 ou mais populações, avaliando se elas 

possuem funções de distribuição diferentes. Considerando que há diferença significativa 

quando o valor p é menor que 0,05, houve diferença significativa em todos os 

indicadores que caracterizam apego entre cada grupo de estilo de apego (os valores p 

para cada indicador serão explicitados no capítulo de resultados). 

Também foi analisado se há diferença significativa das características 

demográficas e de prática esportiva entre os grupos de estilo de apego. Para isto 

também foi calculado o valor p. Utilizou-se o teste Kruskal Wallis para características 

ordinais (idade, renda, tempo e distância) e o método Qui-quadrado para características 

qualitativas (sexo, modalidade esportiva e marca de preferência). Para estas 

características, todos os valores p foram superiores a 0,05, o que indica que não há 



diferença significativa entre os grupos de estilo de apego (os valores p para cada 

característica serão explicitados no capítulo de resultados). 

A seguir os resultados da pesquisa são descritos e analisados.   



4. ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados do trabalho. Primeiramente, 

mostra-se a análise descritiva dos dados da amostra com ênfase na demografia e prática 

esportiva. Esta parte tem como objetivo apenas explicitar a formação da amostra e não 

responde aos objetivos do trabalho. Em seguida são explanados os resultados de cada 

uma das partes propostas no modelo conceitual.  

O item 4.2. começa a responder responde o objetivo central do trabalho e mostra 

a relação entre os componentes de estilo de apego e a preferência por aproximação da 

marca, avaliando a validade das hipóteses traçadas na parte 1 do modelo conceitual. 

Já o item 4.3. continua a responder ao objetivo central, dividindo a população 

dos respondentes entre os 4 estilos de apego encontrados na literatura: estilo de apego 

medroso, ansioso, desconfiado e leal. Desta maneira é estabelecida a segmentação por 

estilo de apego. 

O último item deste capítulo também responde ao objetivo central mostrando 

que entre os diferentes estilos de apego há diferente preferência por aproximação. 

Além disso, este item responde ao objetivo secundário, pois fornece insumos para a 

caracterização do apego de cada estilo de apego. Ainda nesta parte, é mostrada a 

distribuição de características demográficas e de prática esportiva pelos segmentos de 

estilo de apego. 

 

4.1. Análise Descritiva das variáveis de caracterização da Amostra 

 

A primeira sessão do questionário possui como objetivo caracterizar a amostra 

em relação a demografia e a prática de esportes. Estas respostas são importantes tanto 

para entender a amostra como um todo, quanto para a caracterização dos grupos de 

estilo de apego (análise apresentada mais à frente no trabalho). 

O total de respondentes válidos dentro do critério da amostra foi 340. Destes, 

60,3% é mulher e metade (50%) possui entre 31 e 41 anos de idade. A maior parte dos 

indivíduos (42,9%) pertence à classe A (apresenta renda domiciliar superior a 6.329 reais 

mensais). 



Em relação à prática esportiva, grande parte (74,7%) dos indivíduos pratica um 

outro esporte além da corrida. A maior parte dos indivíduos (37,4%) dedica 6 a 10 horas 

semanais para treinar, mas um número também significativo de respondentes (32,7%) 

dedica 3 a 6 horas. A maioria (47,4%) corre em média acima de 20 quilômetros por 

semana, enquanto boa parte (34,2%) corre de 10 a 20 quilômetros. 

Quanto à marca preferida dos respondentes para artigos esportivos, maioria dos 

indivíduos (33,8%) indicou a marca de artigos esportivos Asics, seguida das marcas 

Adidas (25%) e Nike (18,5%). 

Os resultados numéricos podem ser conferidos nos gráficos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 

 

Gráfico 3: Demografia - Distribuição por idade da amostra 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Gráfico 4: Demografia - Distribuição por sexo da amostra 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

 

Gráfico 5: Demografia - Distribuição por classe social da amostra 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Gráfico 6: Prática esportiva - Indivíduo pratica outro esporte 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

 

Gráfico 7: Prática esportiva - Tempo dedicado a treino por semana 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Gráfico 8: Prática esportiva - Distância média corrida por semana 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

 

Gráfico 9: Prática esportiva - Marca de artigos esportivos preferida 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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4.2. Relação entre a Preferência por aproximação e as variáveis que compõem o 

estilo de apego – parte 1 do modelo conceitual 

 

O objetivo desta parte do modelo consistiu em avaliar a relação existente entre 

preferência por aproximação e as variáveis que compõem o estilo de apego e dessa 

maneira validar as hipóteses já explicadas no trabalho:  

H1a: A ansiedade relacional se relaciona positivamente a preferência por 

aproximação 

H1b: A insegurança relacional é negativamente relacionada a preferência por 

aproximação 

 

Como pode ser visto na tabela 10 e na figura 10, houve influência significativa 

(valor p=0,000) e positiva (β=0,63; [0,56; 0,71]) da ansiedade sobre a preferência por 

aproximação, logo, quanto maior a ansiedade, maior tende a ser a preferência por 

aproximação; por outro lado, houve influência significativa (valor p=0,090) e negativa 

(β=-0,12; [-0,21; -0,03]) da insegurança sobre a preferência por aproximação, logo, 

quanto maior a insegurança, menor tende a ser a preferência por aproximação. Diante 

destes resultados as hipóteses H1A e H1B foram confirmadas. 

 

Tabela 10: Resultado da relação entre Preferência por aproximação e ansiedade relacional e insegurança 
relacional 

Exógenas Endógenas β E.P.(β) I.C. - 95% Valor-p R² 

Preferência por 
Aproximação 

Ansiedade 0,63 0,04 [0,56; 0,71] 0,000 
47,90% 

Insegurança -0,12 0,04 [-0,21; -0,03] 0,009 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 



Figura 10: Modelo Estrutural da Relação entre a Preferência por Aproximação e as variáveis que 
compõem o Estilo de Apego 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora em cima do modelo conceitual feito a partir de Mende et al., 2013 e 

resultados da pesquisa. 

 

4.3. Segmentação por Estilo de apego - parte 2 do modelo conceitual 

 

A parte 2 do modelo tem como objetivo definir os estilos de apego dos 

respondentes de acordo com a variação de sua ansiedade relacional e sua segurança 

relacional. Assim como explicado no item 3.4.3., esta definição se deu pelo par de 

indicadores (ansiedade relacional; insegurança relacional) de cada respondente que foi 

inserido em uma matriz cujos eixos eram estes indicadores. Nesta matriz, cada ponto 

representa um respondente e a localização do ponto determina o grupo de estilo de 

apego a marca ao qual este indivíduo pertence.  

 O Gráfico 10 ilustra a classificação dos indivíduos conforme os indicadores de 

insegurança e ansiedade. Com este gráfico, pode-se inferir que, na amostra avaliada, os 

corredores de rua têm uma relação que tende a ser de mais desconfiança e medo em 

relação a marcas de artigos esportivos do que uma relação de lealdade. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 10: Segmentação de indivíduos por estilo de apego a marca 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de conceitos de Brennan, Clark e Shaver, 1998; Mende e Bolton, 
2011; Mende et al., 2013 e resultados da pesquisa. 

 

Cabe ressaltar que, de acordo com o referencial teórico, os indivíduos que 

apresentaram o indicador de insegurança e ansiedade menores ou iguais a 0 foram 

classificados como “Estilo de Apego Leal”, os indivíduos que apresentaram indicador de 

segurança maior que 0 e indicador de ansiedade menor ou igual a 0 foram classificados 

como “Estilo de Apego Desconfiado”, já os indivíduos que apresentaram indicador de 

segurança e ansiedade maiores que 0 foram classificados como “Estilo de Apego 

Medroso” e os indivíduos que apresentaram indicador de insegurança menor ou igual a 

0 e indicador de ansiedade maior que 0 foram classificados como “Estilo de Apego 

Ansioso”. 

 

4.4. Caracterização do apego a marca de cada grupo de estilo de apego - parte 3 do 

modelo conceitual 

 

A última etapa do modelo conceitual tem como objetivo a caracterização do 

apego de cada grupo de estilo de apego. Ao comparar os índices de cada característica 

entre os grupos de estilo de apego será possível verificar como se dá construção do 

apego de cada estilo.  



A Tabela 11 apresenta a comparação entre os indicadores de aproximação e de 

caracterização do apego entre os grupos de estilo de apego. Ou seja, esta tabela mostra 

se a média de cada um dos indicadores varia para cada grupo de estilo de apego. A 

variação entre os indicadores para cada estilo de apego foi considerada significativa já 

que os valores p de cada indicador foram menores que 0,05. Nesta tabela, destaca-se 

que: 

 Houve diferença significava (valor-p=0,000) entre a aproximação e os grupos 

de estilo, sendo que pelo teste de comparações múltiplas, o grupo de estilo 

desconfiado e leal apresentaram média significativamente menor que os 

grupos de estilo ansioso e medroso. 

 Houve diferença significativa (valor-p=0,000) do hedonismo entre os grupos 

de estilo, uma vez que pelo teste de comparação múltipla, o grupo de estilo 

desconfiado apresentou indicador significativamente menor que os demais 

indicadores. Além disso, o estilo de apego ansioso apresentou o indicador 

significativamente maior que o grupo de estilo medroso. 

 Houve diferença significativa (valor-p=0,000) entre a ligação interpessoal e 

os grupos de estilo, uma vez que pelo teste de comparação múltipla, o grupo 

de estilo ansioso apresentou o indicador significativamente maior que os 

demais grupos de estilo. Além disso, o grupo de estilo desconfiado teve o 

indicador significativamente menor que os indicadores dos estilos leal e 

medroso. 

 Houve diferença significativa (valor-p=0,001) entre nostalgia e os grupos de 

estilo, sendo que pelo teste de comparação múltipla, o grupo de estilo 

ansioso apresentou o indicador significativamente maior que o grupo de 

estilo desconfiado. 

 Houve diferença significativa (valor-p=0,000) entre a expressividade e os 

grupos de estilo, sendo que pelo teste de comparação múltipla, o grupo de 

estilo ansioso apresentou indicador significativamente maior que os demais 

indicadores. Além disso, o estilo de apego desconfiado apresentou o 

indicador significativamente menor que o grupo de estilo leal e medroso. 

 Houve diferença significativa entre a força da relação e os grupos de estilo, 

uma vez que pelo teste de comparação múltipla, o grupo de estilo 



desconfiado apresentou indicador significativamente menor que os demais 

indicadores, enquanto que o tipo de estilo ansioso teve indicador 

significativamente maior que o grupo de estilo medroso. 

Tabela 11: Comparação dos indicadores de preferência por aproximação e características de apego 
entre os grupos de estilo de apego 

Variáveis Grupo N Média Valor-p 

Aproximação 

Ansioso 79 0,43 

0,000 
Desconfiado 135 -0,06 

Leal 32 0,11 

Medroso 94 0,33 

Hedonismo 

Ansioso 79 0,60 

0,000 
Desconfiado 135 0,16 

Leal 32 0,45 

Medroso 94 0,39 

Ligação Interpessoal 

Ansioso 79 0,19 

0,000 
Desconfiado 135 -0,40 

Leal 32 -0,12 

Medroso 94 -0,19 

Nostalgia 

Ansioso 79 0,46 

0,001 
Desconfiado 135 0,20 

Leal 32 0,38 

Medroso 94 0,31 

Expressividade 

Ansioso 79 0,32 

0,000 
Desconfiado 135 -0,25 

Leal 32 0,04 

Medroso 94 -0,02 

Força da Relação 

Ansioso 79 0,23 

0,000 
Desconfiado 135 -0,33 

Leal 32 -0,02 

Medroso 94 -0,13 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 



Além da análise que compara indicadores de preferência por aproximação e 

característica de apego entre os grupos de estilo de apego, é interessante também saber 

se variáveis demográficas ou de prática esportiva possuem diferenças significativas 

entre os mesmos grupos. A tabela 12 mostra os resultados. Nenhum dos indicadores 

mostrou diferença significativa, ou seja, não há relação entre características 

demográficas ou esportivas e o estilo de apego do indivíduo. 

 

Tabela 12: Resumo dos indicadores demográficos e das características de prática esportiva por grupo de 
estilo de apego 

Grupo Sexo (fem) Idade 
Renda 

domiciliar 
total* 

Tempo de 
dedicação 

ao 
esporte* 

Quantos 
quilômetros, 

corre por 
semana* 

Pratica 
outro 

esporte 
(Sim) 

Ansioso 63,29% 38,44 3,75 2,67 3,25 77,22% 

Desconfiado 60,74% 39,39 4,04 2,5 3,3 69,63% 

Leal 71,88% 41,03 4,22 2,72 3 75,00% 

Medroso 53,19% 38,7 4,06 2,75 3,3 79,79% 

Valor p 0,253 0,560 0,076 0,206 0,300 0,335 

*médias calculadas considerando que cada opção de resposta tinha um valor progressivo de 1 a 5 para 
renda domiciliar (sendo 1, a faixa de renda mais baixa e 5 a faixa de renda mais alta); 1 a 4 para tempo 
dedicado ao esporte (sendo 1, a faixa de tempo menor e 4 a faixa de tempo maior); e 1 a 4 para 
quilômetros percorridos (sendo 1, a faixa de distância menor e 4 a faixa de distância maior) 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

4.4.1. Características discriminantes de apego entre os estilos de apego 

 

Como foi visto no item anterior, há significativas diferenças das características 

de apego e preferência por aproximação entre os grupos de estilo de apego. Na tabela 

13 há um resumo por cada estilo (colunas) para cada indicador (linhas) para que se possa 

visualizar melhor as diferenças entre elas. As setas para cima (azuis) e para baixo 

(vermelhas) mostram os indicadores em destaque quando comparados entre grupos e 

os quadrados destacam as características de apego mais relevantes para cada grupo. 

 



Tabela 13: Resumo das características de apego e preferência por aproximação por grupo de estilo de 
apego 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

I) Demografia e prática esportiva NÃO são discriminantes entre os grupos 

 

Antes de destacar as características discriminantes, vale ressaltar novamente 

aquilo que não é discriminante. Tanto os indicadores demográficos quanto as 

características de prática esportiva não mostraram diferença significativa entre os 

grupos. Isto mostra que não é possível fazer uma segmentação com base demográfica 

ou com base nas características de práticas esportivas e inferir o estilo de apego ou 

preferência por aproximação desses indivíduos. Dessa maneira não se poderia afirmar, 

por exemplo, que indivíduos que se dedicam mais ao esporte (que correm mais 

quilômetros ou separam mais tempo para o treino) teriam maior apego a marcas 

esportivas ou teriam alta preferência por aproximação. 

 

II) Preferência por aproximação: com exceção dos desconfiados, todos possuem 

preferência por aproximação positiva. 

 

O estilo desconfiado demonstra menos aderência a preferência por 

aproximação. Considerando que preferência por aproximação é negativamente 

relacionada a insegurança relacional e positivamente relacionada a ansiedade 

relacional, era de se esperar que o grupo mais inseguro e menos ansioso demonstrasse 

a menor preferência por aproximação entre os grupos.  



Da mesma maneira, o grupo ansioso, que é mais ansioso e menos inseguro, 

demonstrou forte aderência pela preferência por aproximação. Ainda neste indicador é 

interessante destacar que mesmo com índices menores, os indivíduos leais (que 

possuem baixa ansiedade e insegurança) e medrosos (que possuem alta ansiedade e 

insegurança) demonstraram uma tendência positiva em relação a preferência por 

aproximação. 

 

III) Intensidade do apego a marcas: indivíduos ansiosos tendem a se apegar com 

maior intensidade; indivíduos desconfiados tendem a se apegar menos 

 

No geral, indivíduos ansiosos demonstram mais aderência às características de 

apego, enquanto indivíduos desconfiados demonstram menos aderência. Vale destacar 

que a escala utilizada para identificação das características de apego foi, originalmente, 

desenhada para medir a intensidade do apego; portanto, apesar de este não ser um dos 

objetivos do trabalho e dos números não terem sido analisados com esse viés, pode-se 

inferir que indivíduos ansiosos tendem a se apegar com maior intensidade que 

indivíduos desconfiados. 

 

IV) Nostalgia e Hedonismo: duas características de apego que agradam até os 

menos apegados 

 

Em relação à característica hedonismo, todos os grupos mostraram uma 

avaliação bastante positiva, por isso, apesar do grupo desconfiado demonstrar o menor 

índice, ainda assim, os indivíduos desse grupo valorizam esta característica. Vale lembrar 

que a faceta hedônica está relacionada aos momentos de uso da marca e à sensação de 

prazer que o indivíduo tem ao usa-la (Heilbrunn, 2001). 

Nostalgia, da mesma maneira que Hedonismo, é valorizada por todos os grupos 

pesquisados. O ansioso a valoriza mais que os outros, mas ainda assim a aderência com 

os consumidores leais e medrosos é potencialmente alta. Enquanto isso, para os 

desconfiados, apesar de menor em comparação a outros, esta característica é a mais 

alta para eles e, por isso demonstra ser importante levando em consideração que são 



os que tem menos tendência a se apegar. Nostalgia é a faceta que reflete o tempo em 

que determinada marca acompanha o indivíduo (Heilbrunn, 2001). 

 

V) Ligação interpessoal: a característica de apego menos relevante e até rejeitada 

pelos grupos 

 

Quando se fala da Ligação Interpessoal, que se refere a ligação que o indivíduo 

faz daquela marca a pessoas próximas (Heilbrunn, 2001), somente o grupo ansioso 

possui aderência positiva a esta característica; no entanto é o indicador com o menor 

escore para este grupo que se apega com facilidade. Os demais, apesar de desgostarem 

menos do que o grupo desconfiado, que possui nesta característica o menor escore da 

tabela, demonstram uma avaliação negativa desta faceta. No geral, é o menor indicador 

dentro de cada estilo de apego. 

 

VI) Expressividade e força relacional: características importantes para ansiosos, 

mas rejeitadas por desconfiados 

 

Já a característica expressividade, que avalia a proximidade de valores entre o 

indivíduo e a marca (Heilbrunn, 2001) é importante somente para o grupo ansioso. 

Apesar da média também positiva no grupo Leal, o índice é muito próximo a zero e o 

erro padrão é de 0,05; portanto pode ser considerado um indicador neutro para este 

grupo. Isto acontece de maneira similar para o grupo medroso, que possui um índice 

negativo, mas muito pouco negativo. Por outro lado, a média para o grupo desconfiado 

é altamente negativa.  

Por último, a característica força relacional, que avalia a proximidade de visão de 

mundo e identidade entre marca e indivíduo (Heilbrunn, 2001), aparece como 

importante também somente para o grupo ansioso e relativamente neutra para o grupo 

leal. Para os medrosos e, principalmente, para os desconfiados, esta característica não 

é importante. 

 

 

 



4.4.2. Os diferentes grupos de estilo de apego e suas características  

 

Após a análise dos indicadores, tanto em relação a preferência por aproximação 

e características de apego, quanto a demografia e prática esportiva, comparados entre 

os grupos é relevante para as empresas de bens de consumo, em especial para marcas 

de artigos esportivos, a avaliação desses indicadores dentro do próprio grupo. A seguir 

cada um dos grupos de estilo de apego são explorados em detalhes conforme os 

resultados obtidos e utilizando, também como insumo, a literatura base deste trabalho:  

 

I) Estilo de Apego Ansioso 

 

Os indivíduos com estilo de apego ansioso possuem alta ansiedade relacional e 

baixa insegurança relacional, ou seja, eles querem uma relação duradoura com a marca 

e precisam que a marca reafirme esta relação constantemente e, ao mesmo tempo, não 

desconfiam das intenções da marca. Eles anseiam por estarem próximos às marcas e 

querem sentir que são importantes para ela. Eles possuem tendência a desenvolver o 

apego a uma marca, portanto devem ser os mais receptivos a ações de marketing de 

relacionamento de longo prazo.  

No entanto, deve-se ressaltar que satisfação e ansiedade relacional são 

negativamente relacionadas (Mende e Bolton, 2011), então são consumidores que, por 

ansiar muito essa relação, são difíceis de serem satisfeitos. Para eles, as características 

mais importantes de apego são nostalgia e hedonismo; portanto, são interessantes 

mensagens que reforcem o tempo que o consumidor e a marca estão juntos ou o quanto 

prazer a marca lhes proporciona.  

Vale adicionar que, de acordo com Mende et al. (2013), indivíduos com alta 

ansiedade relacional desejam alto nível de intimidade no relacionamento, demonstram 

procura por carinho e demandam alto grau de responsividade e apoio emocional (Hazan 

e Shaver, 1994). Eles adotam uma estratégia hiperativa de apego de busca constante 

em ser apreciado e valorizado pelo parceiro (Mikulincer e Shaver 2007). 

 

 

 



II) Estilo de Apego Desconfiado 

 

Os indivíduos com estilo de apego desconfiado possuem alta insegurança 

relacional e baixa ansiedade relacional, ou seja, são indivíduos que duvidam da boa 

intenção da marca e preferem manter uma distância emocional pelo receio de se 

decepcionar. Isto pode ser claramente visto nos números que mostram que estes 

indivíduos não querem aproximação da marca. Além disso, pontuam baixos índices nas 

características que apego, o que demonstra baixa tendência a criar esta ligação 

emocional. De acordo com Mende et al. (2013), eles adotam uma estratégia desativa de 

apego que é resultado de uma negação de suas necessidades de apego. 

Estes indivíduos, portanto, devem ser abordados, primeiramente, com ofertas 

de benefício palpável, financeiro (Mende e Bolton, 2011). Destaca-se que, assim como 

os com alta ansiedade, estes indivíduos são difíceis de satisfazer (Mende e Bolton, 2011). 

No entanto, se uma marca quiser incentivar esta relação emocional deve focar em 

mensagens que se relacionem às duas únicas características de apego que são 

positivamente avaliadas por esse grupo: hedonismo, o prazer em usar a marca, e 

nostalgia, o tempo que existe essa relação.  

 

III) Estilo de Apego Leal  

 

Indivíduos com estilo de apelo Leal possuem baixa ansiedade relacional e baixa 

insegurança relacional. Desta maneira, eles não duvidam das boas intenções da marca 

em estabelecer uma relação, ao mesmo tempo que não possuem uma angústia pela 

possibilidade do fim da relação. Isso é evidenciado pelo indicador de preferência por 

aproximação que é positivo, mas não tão positivo quanto o índice de um indivíduo com 

alta ansiedade relacional (ansiosos e medrosos), ou seja, o leal deseja uma relação, mas 

não força a existência dela. 

Diferentemente daqueles que possuem altos índices de ansiedade ou 

insegurança relacional, eles não constroem objetivos de relação surreais e são mais 

facilmente satisfeitos, já que satisfação e indicadores de estilo de apego são 

positivamente relacionados (quanto menor o índice em qualquer dos componentes de 

estilo de apego, maior a satisfação) (Mende e Bolton, 2011). 



De acordo com Mende e Bolton (2011) estes são os consumidores considerados 

mais fiéis, são receptivos para programas de fidelidade a longo prazo e são mais fáceis 

de serem satisfeitos. Para aproveitar essa receptividade e construir uma relação de 

apego, empresas devem focar suas mensagens nas características de apego mais bem 

avaliadas por esses indivíduos: hedonismo e nostalgia. Expressividade teve um índice 

neutro, então também pode mostrar um caminho a ser utilizado. 

 

IV) Estilo de Apego Medroso 

 

 Indivíduos com estilo de apego medroso possuem alta ansiedade relacional e alta 

insegurança relacional. Desta maneira, ao mesmo tempo que anseiam e dependem de 

uma relação, eles duvidam que esta relação possa ser verdadeira e trazer felicidade. Em 

uma relação entre pessoas, eles flutuam e demonstram características de ambas as 

dimensões: eles desejam proximidade mas temem as potenciais consequências 

negativas de dependerem dos outros, eles prefeririam não ter que se sentir desta 

maneira (Mikulincer e Shaver, 2007). 

 Este desejo por criar uma relação é demonstrado pelo alto índice em preferência 

por aproximação (quase tão alto quanto o índice dos ansiosos), ao mesmo tempo que 

os indicadores de característica de apego são baixos (quase tão baixos quanto o dos 

desconfiados), mostrando uma baixa tendência a formar relações de apego a marca. 

Deve-se levar em consideração que há uma relação positiva entre satisfação e qualquer 

um dos indicadores de apego (Mende e Bolton, 2011). Assim, com os dois indicadores 

altos, atingir a satisfação destes clientes é mais difícil em relação aos dos outros grupos.  

 Ainda assim, são indivíduos que gostariam de construir uma relação, então são 

receptivos a iniciativas de marketing de relacionamento. Se uma marca objetivar gerar 

apego nestes clientes deve focar suas mensagens nas duas características de apego mais 

valorizadas por eles: hedonismo e nostalgia. 

  



5. CONCLUSÃO  
 

Este trabalho teve origem com a inquietude da autora em relação a como as 

marcas de artigos esportivos se relacionavam com o grupo de atletas amadores. Sendo 

uma triatleta amadora, a autora não se identificava com as ações realizadas por grandes 

empresas de artigos esportivos e se perguntava como essas empresas não enxergavam 

as diferenças existentes dentro do grupo de atletas amadores. A partir daí, identificou-

se o crescente número de corredores amadores no Brasil, o que mostrou esta 

oportunidade de estudo. 

O trabalho teve como problema de pesquisa a pergunta:   

Quais são os estilos de apego à marca de artigos esportivos por corredores 

amadores e de que forma esses estilos afetam a preferência por aproximação às marcas? 

Para responder esta pergunta, este trabalho se iniciou com uma revisão 

bibliográfica para entendimento dos novos conceitos dentro de marketing de 

relacionamento que foram trazidos da psicologia: o apego a marca (brand attachment) 

e os estilos de apego a marcas (brand attachment styles). Com base neste 

conhecimento, utilizando escalas encontradas nesta bibliografia, foi realizado um 

estudo de campo. 

Com os resultados obtidos a partir desta pesquisa de campo foi possível 

responder o problema de pesquisa. Assim como na população geral, dentro do grupo 

corredores amadores existem diferentes estilos de apego a marca. O estilo de cada um 

influencia significativamente na preferência por aproximação de marcas e nas 

características de formação do apego. De maneira objetiva, a resposta da pergunta, 

portanto, é a segmentação de corredores amadores por estilo de apego detalhada no 

item anterior. Em resumo, destaca-se que: 

 Os estilos de apego a marca são: estilo de apego a marca ansioso, estilo 

de apego a marca leal, estilo de apego a marca medroso e estilo de apego 

a marca desconfiado. 

 Na amostra avaliada, infere-se que os corredores de rua tendem a ter 

uma relação de maior ansiedade e medo em relação a marcas de artigos 

esportivos do que uma relação de lealdade. 

 Não se pode inferir um estilo de apego a marca de um indivíduo por suas 



características demográficas ou de prática esportiva já que estas não 

possuem variação significativa entre os estilos de apego. 

 Com exceção dos indivíduos com o estilo de apego a marca desconfiado, 

corredores de rua procuram aproximação com a marca de artigos 

esportivos. 

 Indivíduos com estilo de apego a marca ansioso tendem a se apegar com 

maior intensidade, enquanto os desconfiados se apegam menos. 

 Em relação a características de apego, nostalgia e hedonismo agradam 

indivíduos de todos os estilos de apego a marca; enquanto ligação 

interpessoal é a característica menos relevante (ou rejeitada). 

Além de responder esta pergunta, este trabalho traz contribuições acadêmicas e 

implicações gerenciais que serão abordadas nos itens a seguir. 

 

5.1.  Contribuições teóricas, limitações e futuras pesquisas 

 

Para listar as contribuições acadêmicas faz-se necessário relembrar os resultados 

do trabalho. Com a base de informações da coleta, os estudos estatísticos foram 

realizados em três partes, que respondiam, cada uma, as três etapas do modelo 

conceitual: entender a relação entre a preferência por aproximação e as variáveis que 

compõem o estilo de apego; segmentar por estilo de apego os corredores amadores; e 

caracterizar o apego a marca de cada grupo de estilo de apego. 

Na primeira etapa, entender a relação entre a preferência por aproximação e as 

variáveis que compõem o estilo de apego, foram confirmadas as duas hipóteses do 

estudo: quanto maior a ansiedade relacional, maior a preferência por aproximação 

(relação positiva); e quanto maior a insegurança relacional, menor a preferência por 

aproximação (relação negativa). Estas hipóteses foram confirmadas originalmente por 

Mende et al. (2013) em um estudo com uma empresa de serviços; portanto, este 

trabalho possui como primeira contribuição acadêmica a adaptação do estudo e a 

confirmação destas hipóteses para o setor de bens de consumo. 

A segunda contribuição acadêmica ocorre na segunda etapa ao segmentar por 

estilo de apego os corredores amadores. Apesar dos grupos de estilo de apego serem 

citados nas referências teóricas (Brennan, Clark e Shaver, 1998; Mende e Bolton, 2011; 



Mende et al., 2013), não foi encontrado na revisão bibliográfica nenhum estudo 

quantitativo que, de fato, construiu um diagrama de dispersão e segmentou indivíduos 

por estilo de apego a marcas.   

Na última etapa dos resultados existem algumas contribuições acadêmicas. 

Assim como não foi encontrado uma segmentação de indivíduos por estilo de apego na 

bibliografia, tampouco foi encontrado estudos que caracterizassem estes segmentos de 

acordo com suas características de apego. Portanto, a segmentação de estilo de apego 

de corredores amadores com informações sobre características de apego e preferência 

por aproximação é uma das contribuições acadêmicas do trabalho.  

Além disso, ainda na última etapa de análise de resultados, foi constatado que 

tanto fatores demográficos (sexo, idade e renda domiciliar), quanto práticas esportivas 

de corrida de rua, não possuem diferenciação significativa entre os grupos de estilo de 

apego. Na bibliografia estudada as variáveis demográficas foram utilizadas somente 

como variáveis controle. Portanto, considera-se também esta conclusão como uma 

contribuição acadêmica deste trabalho. 

Além das contribuições faz-se necessário apontar as limitações deste estudo. A 

primeira delas é relacionada ao entendimento das questões pelos respondentes devido 

a tradução, adaptação e linguagem. As escalas utilizadas foram traduzidas do inglês e do 

francês e a limitação linguística com vocabulários diferentes pode influenciar no 

entendimento. As questões foram criadas referindo-se a outras categorias de consumo 

e foi necessário adaptá-las ao contexto de artigos esportivos, o que levou a alterações 

nas mesmas. Por fim, a linguagem utilizada nas perguntas pode confundir o respondente 

que não está familiarizado com algumas expressões como “ser amigo da empresa” ou 

“valores da empresa”. Para minimizar esta limitação, foram feitos testes presenciais 

com atletas amadores sobre o entendimento das questões. 

Por não ter sido encontrado outro estudo que segmentasse numericamente por 

estilo de apego, não havia referência sobre qual deveria ser a altura numérica da divisão 

dos quadrantes da segmentação, ou seja, a partir de que escore o indivíduo ficaria acima 

do corte de ansiedade e à direita do corte de insegurança. Foi decidido utilizar a o centro 

da escala Likert (ou a metade da pontuação possível) já que a utilização da média ou da 

mediana do escore geral poderia ser influenciada pela amostra não probabilística 

utilizada.  



Ainda sobre a segmentação, o segmento leal ficou com uma amostra pequena 

(32 indivíduos), o que pede que se tenha cuidado ao tirar conclusões numéricas internas 

do grupo.  

O conceito apego a marca ainda é considerado novo dentro do campo de 

administração e marketing e, por isso, ainda existe um campo vasto para pesquisa. Seria 

interessante aplicar o conceito da segmentação por estilo de apego a outros mercados 

de bens de consumo e entender se um indivíduo varia de estilo de apego dependendo 

da categoria de produto estudada. Outro ponto interessante seria entender se, assim 

como nos relacionamentos interpessoais (Mikulincer e Shaver, 2007), um indivíduo 

pode mudar seu estilo de apego ao longo do tempo. Ainda em relação a futuros estudos, 

sugere-se que a segmentação de estilo de apego a marca seja aplicada em uma amostra 

probabilística para que se possa entender a distribuição percentual de cada estilo de 

apego em uma população. 

 

5.2. Implicações gerenciais 

 

Considerando que relacionamentos duradouros entre empresa e consumidor 

são mais lucrativos (Reichheld e Sasser, 1990), é do interesse de gestores de marketing 

entender qual a melhor maneira de construí-los. Criar apego é uma forma de construir 

relacionamento duradouro entre consumidor e marca (Thomson, Maclnnis e Park, 

2005). No entanto, deve-se ter cuidado pois as preferências relacionais e características 

de apego podem variar entre indivíduos (Mende e Bolton, 2011; Mende et al. 2013). 

Diante deste cenário, os resultados dessa pesquisa contribuem com empresas de 

artigos esportivos pois provém insumos sobre o estilo de apego e preferências 

relacionais de um de seus principais públicos, os corredores amadores. Com a 

segmentação por estilo de apego e as descrições de cada grupo, as empresas de artigos 

esportivos poderão desenhar melhor suas ações de marketing de relacionamento, 

podendo ter mais sucesso na criação de relações duradouras com seus consumidores.  

É importante destacar para os gestores destas empresas que os estilos de apego 

não possuem discriminação significativa por características demográficas ou de prática 

esportiva; portanto, se estas empresas buscam relacionamentos duradouros, devem 

procurar entender como identificar seus consumidores por estilo de apego e trata-los 



da maneira como o segmento demanda. 

Mesmo que a empresa não consiga identificar a qual grupo de estilo de apego 

determinado consumidor pertence, ela pode focar nas duas características de apego 

que os consumidores mais valorizam que são hedonismo e nostalgia. Ainda 

considerando que não se sabe o grupo ao qual pertence o indivíduo, deve-se evitar as 

características que são rejeitadas por alguns grupos, como ligação interpessoal. 

Considerando que se sabe a qual grupo de estilo de apego os indivíduos 

pertencem, as possibilidades de uma relação duradoura são muito maiores. Por 

exemplo, um indivíduo desconfiado não deseja aproximação, mas pode ser receptivo a 

comunicação de um benefício tangível como oferta de preço. O estilo de apego 

interpessoal pode mudar ao longo do tempo dependendo do interlocutor (Mikulincer e 

Shaver, 2007), talvez o consumidor se torne mais aberto a aproximação ao longo o 

tempo.  

Uma ação que pode ser tomada quando se sabe que um consumidor é do grupo 

ansioso, por exemplo, é dar prioridade a respostas para ele, já que ele exige um nível de 

responsividade grande em uma relação. Além disso, para poupar recursos, a empresa 

pode priorizar a construção de apego com os grupos que são mais suscetíveis a ter esta 

relação duradoura, que são os ansiosos e os leais. Como esses exemplos, existem várias 

outras ações que podem ser realizadas com base nessa segmentação. 

Não menos importante é a contribuição deste estudo para o consumidor. A 

existência de uma relação duradora entre empresa e indivíduo não é lucrativa apenas 

para a indústria, mas também para o consumidor, já que ele não gasta recursos (como 

tempo e dinheiro) na busca de uma nova oferta toda vez que utiliza determinado 

produto ou serviço (Grönross, 1994). Além disso, entender o estilo de apego a marca de 

seus consumidores faz com que as empresas tenham insights para respeitar os 

interesses de seus consumidores, deixando de praticar atividades que podem ser vistas 

por determinados indivíduos como invasivas.  
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APÊNDICE A: ROTEIRO ENTREVISTA COM GESTOR DE MARCA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 
 

OBJETIVO: Entender como a Mizuno estuda hoje o consumidor de artigo esportivos e, 

principalmente, se o atleta amador está inserido nesse contexto. 

 

DESAFIOS DA INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS NO BRASIL 

 Como a Mizuno (e a Alpargatas) enxergam o potencial de consumo do atleta amador no 

Brasil?  

 A marca é patrocinadora do principal evento de triatlo do país e dos principais atletas. 

Entendendo que o triatlo, apesar de estar em crescimento, ainda possui número de 

adeptos menor que outros esportes, por que isto é importante? 

 O que você enxerga como desafio da indústria para conquistar este público e o que a 

Mizuno tem feito para isso? 

 

SEGMENTAÇÃO DE CONSUMIDORES: 

 Como a Mizuno entende o consumidor de artigos esportivos no Brasil? 

 Existe uma segmentação de consumidores? Como é construída essa segmentação? Ela 

é focada no Brasil? Quais aspectos do consumidor (demografia, psicografia, 

comportamento) são componentes da segmentação? 

 Pensando na segmentação atual como ela poderia ser melhor? Ela atende a todas as 

necessidades comerciais para definição de estratégias? 

  



APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO 
 

Q1 Qual a sua idade? 
  Pergunta aberta 

Q2 Qual seu sexo? 
  Masculino 
  Feminino 

Q3 
Em qual das seguintes faixas de valores se enquadra a sua renda domiciliar total 
(considerando todas as fontes)? 

  0 a 705 reais por mês 
  705 a 1.126 reais por mês 
  1.126 a 4.854 reais por mês 
  4.854 a 6.329 reais por mês 
  acima de 6.329 reais por mês 

Q4 Você pratica corrida com regularidade (mais de uma vez por semana)? 
  Sim 
  Não - SE NÃO, ENCERRA 

Q5 Você compete profissionalmente? 
  Sim - SE SIM, ENCERRA 
  Não 

Q6 Você pratica algum esporte além da corrida? 
  Sim - SE SIM, SEGUE PARA A PRÓXIMA PERGUNTA 
  Não - SE NÃO, SEGUE PARA A PERGUNTA Q8 

Q7 Se sim, qual? 
  Pergunta aberta 

Q8 
Quanto tempo por semana (incluindo fim de semana), em média, você dedica ao esporte 
(treinamento de todos os esportes mencionados anteriormente)? 

  Até 3 horas semanais  
  De 3 a 6 horas semanais  
  De 6 a 10 horas semanais  
  Mais de 10 horas semanais 

Q9 
Em relação à corrida, quantos quilômetros, em média, você corre por semana (incluindo fim 
de semana)? Ou seja, somando todos os seus treinos de corrida, quantos quilômetros você 
percorre em uma semana?  

  Menos de 5 quilômetros por semana – SE ESTA, ENCERRA 
  5 quilômetros por semana 
  De 5 a 10 quilômetros por semana  
  De 10 a 20 quilômetros por semana  
  Acima de 20 quilômetros por semana 

Q10 
Pense na marca que você prefere quando compra artigos esportivos para corrida, como 
roupas e tênis. Selecione a sua marca preferida abaixo.  

  Nike 
  Adidas 
  Asics 
  Mizuno 
  Puma 
  Reebok 
  Under Armour 
  New Balance 
  Olimpykus 
  Outra - O RESPONDENTE ESCREVE A MARCA 

 Nas próximas perguntas, a marca escolhida pelo respondente aparece no lugar do texto 
variável "${custom1} 



P1 

Avalie cada frase abaixo de "discordo totalmente" a "concordo totalmente": A ${custom1} 
deveria me convidar para seus eventos pelo menos a cada 3 meses.(ex de eventos: atividades 
esportivas da marca como palestras, lançamento de loja, lançamento de produto, treino com 
especialistas, etc) . 

P2 
Normalmente eu dedico uma boa parte do meu tempo procurando notícias e novidades sobre 
a ${custom1}, visitando seu site ou indo a algum evento ou loja da marca. 

P3 Eu gostaria se a ${custom1} orientasse ou guiasse meus treinos 

P4 
A ${custom1} deve ativamente me oferecer produtos esportivos que se encaixem no meu 
estilo de vida. 

P5 Eu gosto quando a ${custom1} me pede para recomenda-la para outras pessoas  

P6 Se a ${custom1} me perguntasse, eu falaria minha opinião sobre seus produtos 

P7 
Eu prefiro comprar produtos na loja própria ou no site da ${custom1} a comprar em lojas e 
sites generalistas 

P8 Eu gostaria de me sentir mais próximo a ${custom1} do que eu me sinto agora 

A1 
Eu tenho receio de que a ${custom1} mude a maneira como me trata sem motivo aparente 
(R) 

A2 Eu me importo que a ${custom1} me veja como um representante de seus valores (R)  

A3 Eu me importo que a ${custom1} me veja como um cliente importante para ela (R)  

A4 
Eu gostaria que a ${custom1} se preocupasse comigo o mesmo tanto que me preocupo com 
ela (R)  

I1 Me sinto tranquilo em depender da ${custom1} 

I2 Sinto que posso contar com a ${custom1} quando eu precisar 

I3 Me sinto tranquilo por sentir que tenho uma relação com a ${custom1} 

I4 É fácil me sentir acolhido e ser amigo da ${custom1} 

H1 A ${custom1} é uma marca que tenho prazer em usar 

H2 A ${custom1} é uma marca que me proporciona momentos de prazer 

L1 Eu associo a ${custom1} a uma pessoa querida 

L2 A ${custom1} me faz lembrar de amigos próximos . 

N1 Eu conheço a ${custom1} há muito tempo 

N2 A ${custom1} me acompanha há muito tempo 

E1 Eu assossio a ${custom1} a valores que são importantes para mim 

E2 A ${custom1} representa valores que me emocionam de alguma maneira 

FR1 A ${custom1} me ajuda me definir um pouco melhor 

FR2 A ${custom1} tem uma visão de mundo próxima a minha 

 


