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RESUMO 

A estratégia de co-branding consiste na aliança entre duas marcas para desenvolver um 

produto, que é rotulado e identificado simultaneamente por ambas, com o fim de fortalecer a 

competitividade e oferecer mais valor aos clientes por meio das associações de marca. Este 

trabalho tem como objetivo identificar se a avaliação do produto em situação de co-branding 

é diferente quando a aliança é formada por marcas muito e pouco conhecidas, e se há 

diferença entre a avaliação de consumidores de estrato socioeconômico superior e inferior. 

Esse processo de avaliação do produto pode ser entendido sob a ótica da ancoragem, que 

consiste na adoção de um referencial que direciona a escolha dos indivíduos. Em estudos 

anteriores, verificou-se que consumidores acumulam conhecimento das marcas e utilizam 

essas informações na avaliação de produtos co-branded; os resultados indicam que, numa 

aliança de co-branding, um estímulo constituinte (marca) deve servir como âncora e pode 

afetar a avaliação do produto como um todo. Nesta dissertação, diferente dos trabalhos que 

serviram como base teórica, o produto avaliado (notebook) é resultado de uma co-branding 

com marca ingrediente (Intel) – aquela que age como modificadora da marca de acolhimento 

e adiciona valor a ela. Para investigar tais questões, foram realizados três experimentos com 

865 estudantes de graduação de diferentes instituições de ensino superior de São Paulo. Os 

projetos experimentais foram do tipo between e within-subject, e as análises foram conduzidas 

por meio de testes t de comparação de médias e de modelos lineares gerais (GLM). A variável 

dependente foi avaliação do produto e as variáveis independentes foram marca (muito e pouco 

conhecida), co-branding (presença e ausência) e estrato socioeconômico (superior e inferior). 

Verificou-se que notebooks, tanto de marcas muito conhecidas quanto de marcas menos 

conhecidas, são mais bem avaliados quando estão em aliança de co-branding. Não foram 

encontradas evidências para sustentar a ideia de que a diferença na avaliação obtida entre os 

produtos com e sem co-branding seja maior entre os respondentes de classe socioeconômica 

inferior, na comparação com respondentes de classe socioeconômica superior. Este estudo 

contribui para preencher uma lacuna na literatura em ancoragem, uma vez que aborda 

cenários não numéricos e compara os comportamentos de consumidores de diferentes classes 

sociais. Identificou-se que a teoria da ancoragem parece ser insuficiente para explicar as 

diferenças na avaliação de produtos com e sem co-branding. Por fim, são propostas 

oportunidades de novas pesquisas sobre o tema co-branding. 

 

Palavras-Chave: Co-branding; Comportamento do Consumidor; Estrato Socioeconômico; 

Marca; Marketing Internacional. 



 

 

 
 

ABSTRACT 

The co-branding strategy consists of an alliance between two brands for the development of a 

product that is labeled and identified simultaneously by both, in order to reinforce 

competitiveness and to offer more value for customers through brand associations. This study 

aims to identify whether consumers evaluate co-branded products differently depending on 

the brand’s knowledge level, and if the evaluation varies among consumers from both higher 

and lower socioeconomic strata. The product’s evaluation process can be understood from the 

perspective of the anchoring theory, which is the adoption of a framework that guides 

individual’s choice. Previous studies investigated how consumers accumulate knowledge 

about brands and apply this information to evaluate the co-branded products. Results 

indicated that in a co-branding alliance a constituent stimulus (brand) should serve as an 

anchor and can affect the evaluation of the product as a whole. In this study, differently from 

previous work, the evaluated product (a laptop) is the result of a co-branding strategy with an 

ingredient brand (Intel) – one that acts as a modifier of the host brand and adds value to it. To 

investigate these questions, three experiments were carried out with 865 undergraduate 

students from different higher education institutions located in São Paulo. The experimental 

projects were of within and between-subject designs, and the data collected were analyzed 

using t-tests for comparison of means and general linear models (GLM). The dependent 

variable was the product evaluation and the independent variables were brand (low and high 

brand awareness), co-branding (presence and absence) and socioeconomic strata (lower and 

higher). The laptops of both well-known brands and less-known brands were better evaluated 

when the co-branding alliance was present. No evidence was found to support the assumption 

that the difference in evaluation between products with and without co-branding is higher 

among respondents from lower socioeconomic stratum, compared to respondents of higher 

socioeconomic stratum. This study contributes to cover a gap in the literature on anchoring 

because it addresses non-numerical scenarios and compares the behaviors of consumers from 

different social classes. It was found that the theory of anchoring seems to be insufficient to 

explain the difference in the evaluation of a product when the co-branding strategy is adopted. 

Finally, opportunities for further research on the co-branding topic are proposed. 

 

Keywords: Co-branding; Consumer Behavior; Socioeconomic Stratum; Brand; International 

Marketing. 
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1 INTRODUÇÃO 

No contexto da integração de mercados, uma das maneiras de fortalecer a competitividade e 

oferecer mais valor aos clientes é por meio de alianças estratégicas, que consistem em 

parcerias entre empresas para elevar seus negócios (Yoshino & Rangan, 1996).  

Um exemplo desse tipo de aliança é a co-branding: parceria entre duas marcas para 

desenvolver um produto, que é rotulado e identificado simultaneamente por ambas, e que 

permite às empresas oferecer aos clientes um conjunto de benefícios a um baixo custo 

adicional, já que dividem os gastos entre si (Leuthesser, Kohli, & Suri, 2003; Geylani, Inman, 

& ter Hofstede, 2008; Helmig, Huber, & Leeflang, 2008). 

Numa aliança de co-branding, as marcas mais conhecidas tendem a melhorar a avaliação do 

produto e seus atributos de qualidade e credibilidade são compartilhados e estendidos à marca 

menos conhecida (Hillyer & Tikoo, 1995; Washburn, Till, & Priluck, 2000; Tam, 2008; Lin, 

2012).  

Esse processo de avaliação do produto pode ser entendido sob a ótica da ancoragem, que 

consiste na adoção de um referencial que direciona a escolha dos indivíduos (Luppe & 

Angelo, 2010). No trabalho de Esch, Schmitt, Redler e Langner (2009) tal processo é 

investigado na perspectiva da ancoragem de marca. Os autores pesquisaram como os 

consumidores acumulam conhecimento das marcas e utilizam essas informações na avaliação 

de produtos co-branded e afirmaram que, numa aliança de co-branding, um estímulo 

constituinte (marca) deve servir como âncora e afetar a avaliação do produto como um todo. 

Pesquisas mostram que os efeitos de ancoragem são observados não apenas quando âncoras 

são explicitamente fornecidos, mas que os indivíduos também podem gerá-los e utilizá-los 

durante o julgamento de produtos (Yadav, 1994; Epley & Gilovich, 2001; Esch et al., 2009). 

Dessa forma, parece plausível que um fator moderador dos efeitos da ancoragem seja o nível 

de conhecimento do indivíduo, de tal modo que pessoas com muito conhecimento sobre o 

item avaliado seriam menos influenciadas por âncoras do que pessoas com pouco 

conhecimento (Sugden, Zheng, & Zizzo, 2013). No entanto, outras pesquisas recentes 

sugerem que pessoas com níveis alto e baixo de conhecimento são igualmente influenciadas 

por âncoras (Englich, 2008; Englich & Soder, 2009; Smith, Windschitl, & Bruchmann, 2013). 
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Embora os estudos sobre o efeito da ancoragem sejam robustos e tenham sido observados em 

uma ampla variedade de domínios (Mussweiler & Strack, 2001; Smith et al., 2013; Sugden et 

al., 2013), ainda há poucos trabalhos que investigam esse efeito no contexto de marcas (Esch 

et al., 2009). 

Além disso, não se tem conhecimento de estudos sobre como se dá o processo de ancoragem 

na avaliação de produtos entre consumidores de classes sociais diferentes. Esse problema 

parece ser importante, já que na área de Comportamento do Consumidor é sabido que a classe 

social é um preditor significativo da importância dos critérios de avaliação para diferentes 

categorias de produtos e marcas, e que as pessoas pertencentes a estratos sociais diferentes 

tendem a apresentar padrões psicológicos e comportamentais distintos (Fisher, 1987; 

Williams, 2002).  

De tal modo, o problema deste trabalho é entender, sob a ótica da ancoragem, se uma aliança 

de co-branding pode alterar a avaliação de notebooks de marcas muito e pouco conhecidas 

entre consumidores de estratos socioeconômicos diferentes. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo desse estudo é identificar se a avaliação do produto em situação de co-branding é 

diferente quando a aliança é formada por marcas muito e pouco conhecidas, e se há diferença 

entre a avaliação de consumidores de estrato socioeconômico superior e inferior.  

Diante do exposto, os objetivos específicos são: 

1) identificar se os produtos de marcas muito e pouco conhecidas são mais bem avaliados 

quando possuem co-branding com uma marca muito conhecida (Intel); 

2) observar se o efeito da co-branding ocorre com a mesma intensidade na avaliação de 

produtos de marcas muito e pouco conhecidas; 

3) verificar se o efeito da co-branding é mais evidente entre respondentes de estrato 

socioeconômico inferior do que entre os de estrato superior. 
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1.2 Justificativa 

Embora as alianças de marca estejam presentes numa série de categorias de produto, ainda há 

pouca pesquisa acadêmica sobre o impacto da co-branding na tomada de decisão do 

consumidor e na avaliação do produto (Keller & Lehmann, 2006; Lin, 2012; Thompson & 

Strutton, 2012). Este estudo colabora para diminuir essa lacuna na literatura ao avaliar a 

contribuição individual de cada marca por meio do conhecimento do consumidor e da 

avaliação que este faz do produto com e sem a co-branding.  

De acordo com Esch et al. (2009), uma oportunidade para verificar o efeito da ancoragem de 

marca em co-branding é numa aliança com marca ingrediente, já que são mais comuns 

estudos com ambas as marcas constituintes (as duas marcas estão no mesmo nível e nenhuma 

delas domina esta relação). Neste trabalho, o produto avaliado é resultado de uma co-

branding com marca ingrediente – aquela que age como modificadora da marca de 

acolhimento e adiciona valor a ela (Park, Jun, & Shocker, 1996). Desta forma, essa pesquisa 

cobre uma lacuna nos estudos de comportamento do consumidor e efeito da ancoragem 

associados à estratégia de co-branding. 

Um exemplo desse tipo de aliança pode ser observado no mercado de computadores. De 

acordo com Leuthesser et al. (2003), um fabricante do computador escolhe fazer co-branding 

com a Intel porque seus clientes acreditam no desempenho e na credibilidade oferecidos pelos 

microprocessadores desta marca; por isso, nesse tipo de aliança, o cliente está intimamente 

ligado a ambas as marcas, mas, em muitos casos, está mais associado à Intel do que à marca 

do computador.  

Baseado no que foi exposto, foi escolhido o notebook para ser avaliado nesse estudo, um 

produto co-branded resultante da aliança com uma marca ingrediente. A escolha também se 

justifica pela contribuição significativa do Brasil no número de vendas de eletroeletrônicos, já 

que é o terceiro maior mercado de computadores pessoais do mundo e concentra 

aproximadamente 50% das vendas de PCs na América Latina (IDC – International Data 

Corporation, 2012). Além disso, o dispositivo já está presente em 56% e 22% dos lares das 

classes C e D, respectivamente (Intel, 2011), estratos que correspondem a uma parte do 

público dessa pesquisa. 
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A participação do Brasil na economia não está concentrada apenas no consumo de 

eletrônicos. O potencial econômico dos países do BRIC – Brasil, Rússia, Índia e China – já é 

responsável por 21% do PIB mundial e 53% do PIB dos mercados emergentes. Junto a esse 

crescimento, acompanha-se a formação da nova classe média, com suas características 

peculiares de consumo. Nesse sentido, é importante desenvolver estratégias de produtos e 

marcas que incorporem os desejos e valores desses consumidores. Conhecer os critérios de 

compra, características sociodemográficas e estilos de vida torna-se relevante para 

desenvolvimento de oportunidade nesses mercados (Boumphrey & Bevis, 2013). 

Uma vez que 80% dos consumidores mundiais vivem em mercados emergentes (Burgess & 

Steenkamp, 2006), observa-se um gap teórico de pesquisas do comportamento do consumidor 

em relação a esse público, pois 86% das pesquisas de marketing são realizadas na Europa, 

Japão e Estados Unidos (Craig & Douglas, 2005). Portanto, estudos empíricos mostram-se 

relevantes, pois as teorias estabelecidas e as generalizações empíricas decorridas de dados 

extraídos em países desenvolvidos não são necessariamente aplicáveis ao contexto desses 

mercados (Steenkamp, 2005). 

 

1.3 Procedimentos metodológicos 

Neste estudo, foi empregado o método da experimentação, que permite testar hipóteses e 

inferir causalidade entre as variáveis estudadas. Foram conduzidos três experimentos de 

design fatorial (between e within-subject) entre os meses de março e outubro de 2013. A 

coleta dos dados ocorreu por meio de questionário impresso e online. 

Ao todo, 865 estudantes de graduação participaram do estudo, sendo 30 na pesquisa 

exploratória, 30 na fase de pré-teste, 290 no experimento 1, 210 no experimento 2 e 305 no 

experimento 3. Os participantes foram distribuídos aleatoriamente entre os grupos 

experimentais. As escalas utilizadas para medir as variáveis independentes e dependente de 

interesse passaram por procedimentos de análise de validade e de confiabilidade.  

Foi utilizado o modelo linear geral (GLM – General Linear Model) para verificar a 

associação entre as variáveis do estudo, que são: avaliação de produto (dependente), marca, 

co-branding e estrato socioeconômico (independentes). 
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1.4 Estrutura do trabalho 

O trabalho está dividido em cinco seções, além desta introdução, a saber: 

Capítulo 2 – Revisão da literatura: esse capítulo apresenta um resumo sobre os temas 

abordados na pesquisa, as definições e os conceitos utilizados no trabalho, e a formulação das 

proposições verificadas. 

Capítulo 3 – Metodologia: essa seção aborda os procedimentos metodológicos, com descrição 

dos experimentos, definição da amostra, operacionalização das variáveis e técnicas estatísticas 

empregadas para verificar as proposições formuladas. 

Capítulo 4 – Análise dos resultados: o capítulo detalha a análise dos dados coletados nos três 

experimentos, os testes de hipótese e os resultados encontrados. 

Capítulo 5 – Considerações finais: a seção apresenta as conclusões do estudo, contribuições 

acadêmicas e gerenciais, limitações e sugestão de futuras pesquisas sobre o tema. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo, são apresentados os principais conceitos adotados na pesquisa, a relação entre 

eles e a formulação das proposições testadas. 

 

2.1 Conhecimento de marca e brand equity 

A marca pode ajudar os consumidores na avaliação de produtos e serviços, afetar a confiança 

na decisão de compra e oferecer vantagem competitiva à empresa (Aaker, 1998; Keller, 

2008).  

Entender como as associações da marca estão desenvolvidas na memória do consumidor, a 

partir do conhecimento que acumulam, pode ajudar na definição da estratégia de marketing. 

Já que o consumidor, mesmo sem conhecer o produto, estará mais propenso a comprá-lo se 

tiver referências positivas da marca, beneficiam-se as empresas que têm marcas familiares 

(Heilman, Bowman, & Wright, 2000; Engel, Blackwell, & Miniard, 2000; Caputo, Monteiro, 

& Nogueira, 2008). 

O processo de escolha do consumidor tem sido objeto de estudo nas áreas de Marketing e 

Comportamento do Consumidor e está relacionado ao conhecimento prévio, à experiência do 

indivíduo e a como ele utiliza as informações disponíveis na memória para avaliar produtos e 

marcas (Leavitt, 1954; Bettman & Park, 1980; Rao & Monroe, 1988; Peracchio & Tybout, 

1996; Hoch, 2002; Brakus, Schmitt, & Zarantonello, 2009).  

A memória desempenha papel importante no processo de decisão. As inferências elaboradas 

por meio de publicidade e outros estímulos sobre produtos e marcas são fortemente 

dependentes das informações que estão na memória e como elas são organizadas (Bettman, 

1979). Nesse sentido, as décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por estudos sobre as 

associações feitas na memória e seu impacto na escolha do consumidor, realizada por meio de 

heurísticas de decisão. 

Autores como Bettman e Park (1980), Simonson, Huber e Payne (1988), e Rao e Monroe 

(1988) investigaram como a experiência do indivíduo e a seleção das informações disponíveis 

no ambiente de compra interferiam no seu processo de decisão. Por meio de experimentos, 

observou-se que o consumidor elabora heurísticas a partir do seu repertório e que esses 
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atalhos podem variar de um indivíduo a outro: um consumidor inexperiente pode gastar mais 

tempo para avaliar os atributos de um produto, ao passo que um consumidor com mais 

conhecimento e experiência já desenvolveu seus critérios de escolha.  

Com base nesses argumentos, diferentes autores afirmam que o conhecimento e a 

familiaridade com a marca são componentes chave para o consumidor mensurar o valor de 

produtos, aspecto que influencia sua preferência por uma entre várias marcas concorrentes 

(Aaker, 1991; Keller & Lehmann, 2006; Hakala, Svensson, & Vincze, 2012; Huang & 

Sarigöllü, 2012). Nesse contexto, foi desenvolvido o conceito de brand equity baseado no 

consumidor, a fim de entender o quanto o nível de conhecimento e a familiaridade de uma 

marca podem interferir na decisão de compra do consumidor e melhorar a percepção de seus 

produtos em relação aos da concorrência (Aaker, 1991; Keller, 2008; Besharat, 2010).  

Embora não seja um conceito com definição fechada, o brand equity e seu efeito sobre o 

comportamento de compra são temas amplamente discutidos na área de Marketing (Buil, 

Martínez, & de Chernatony, 2013). Desde a década de 1980, os estudos sobre o brand equity 

têm investigado aspectos sobre intenção de compra, preferência do consumidor e aliança de 

marca (Washburn et al., 2000).  

De acordo com Keller (1993), o brand equity é definido como o valor a mais que o 

conhecimento de uma marca ocasiona na resposta do consumidor em relação às suas ações de 

marketing. Segundo o autor, o conhecimento de marca pode ser entendido como os links na 

memória em que as associações das várias características de uma marca estão ligadas.  

No modelo proposto por Keller (1993), o conhecimento de marca é o primeiro passo para a 

criação de brand equity, impactando significativamente a escolha do consumidor. É formado 

pelas dimensões lembrança de marca e imagem de marca. A lembrança de marca está 

relacionada ao reconhecimento e à recordação, que constitui a capacidade de um comprador 

reconhecer ou lembrar que uma marca pertence à determinada categoria de produto (Aaker, 

1998). Já a imagem da marca refere-se às associações vinculadas à marca mantidas na 

memória do consumidor (Keller, 1993; Caputo et al., 2008).  

No modelo de Aaker (1991), o brand equity é composto pelas dimensões: lealdade à marca, 

conhecimento de marca, qualidade percebida, associações de marca e outros ativos da marca. 

Para o autor, brand equity é “um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome 
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e símbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço 

para uma empresa” (Aaker, 1991, p. 15). 

Esse conhecimento pode oferecer vantagem para a marca em sua categoria de produto e, 

assim, aumentar seu desempenho de mercado. Desta forma, é mais provável que uma marca 

bem conhecida tenha melhores resultados de mercado em comparação a uma marca menos 

conhecida (Keller, 2008; Huang & Sarigöllü, 2012). Isso se dá porque os consumidores mais 

familiarizados com a marca mantêm uma rede de associações forte e única; essa familiaridade 

é mais limitada para marcas desconhecidas e mais forte e acessível para marcas mais 

familiares (Campbell & Keller, 2003; Delgado-Ballester, Navarro, & Sicilia, 2012).  

As dimensões que formam o brand equity podem variar de um estudo para outro, porém nota-

se que qualquer medida para esse conceito inclui tanto conhecimento/familiaridade quanto 

associações da marca (Stahl, Heitmann, Lehmann, & Neslin, 2012). Dadas as suas 

características, o conhecimento de marca é uma medida comum em estudos que buscam 

medir avaliação de produto e marcas em diferentes contextos (Aaker, 1991, 1998; Keller, 

1993; Berry, 2000; Yoo & Donthu, 2001; Washburn & Plank, 2002; Buil et al., 2013).  

 

2.1.1 Definições e estratégias de mensuração dos conceitos 

O conceito de conhecimento de marca utilizado nesse estudo consiste na “capacidade que um 

comprador potencial tem de reconhecer ou de se recordar de uma marca como integrante de 

uma categoria de produtos” (Aaker, 1998, p. 64) e foi medido por meio da escala 

desenvolvida no trabalho de Yoo e Donthu (2001). 

Numa perspectiva comportamental baseada no consumidor, Yoo e Donthu (2001), com base 

nos trabalhos de Aaker (1991) e Keller (1993), definem brand equity como o diferencial na 

resposta do consumidor entre um produto com e sem marca, quando ambos têm o mesmo 

nível de estímulos de marketing e os mesmos atributos; a diferença na resposta do consumidor 

pode ser atribuída à marca.  

Yoo e Donthu (2001) desenvolveram uma medida multidimensional de brand equity baseada 

no consumidor, nomeada de Multidimensional Brand Equity (MBE). A pesquisa contou com 

a participação de 1.530 respondentes nos Estados Unidos e na Coréia do Sul. A escala 
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construída para medir o construto passou por procedimentos de validação e de análise de 

confiabilidade e consistência interna que evidenciaram suas propriedades psicométricas; tais 

características sugerem que a escala seja aplicável (sujeita a possíveis ajustes) a outras 

culturas e categorias de produtos. A escala é formada por 10 itens, medidos em escala Likert 

de 5 pontos, divididos em três dimensões – lealdade à marca, qualidade percebida e 

conhecimento/associações à marca – e está apresentada na Tabela 1: 

Tabela 1 – Multidimensional Brand Equity (MBE) 

Brand loyalty 

I consider myself to be loyal to X.
a
 

X would be my first choice. 

I will not buy other brands if X is available at the store. 

Perceived quality 

The likely quality of X is extremely high. 

The likelihood that X would be functional is very high. 

Brand awareness/associations 

I can recognize X among other competing brands. 

I am aware of X. 

Some characteristics of X come to my mind quickly. 

I can quickly recall the symbol or logo of X. 

I have difficulty in imagining X in my mind. (r)
b 

Notas:
 a
 X indica o nome da marca. 

                          b
 (r) indica item de sentido reverso. 

Fonte: Yoo e Donthu (2001). 

No trabalho de Washburn e Plank (2002), a escala MBE foi testada no contexto de co-

branding. Os autores tinham como objetivo entender o impacto que uma marca exerce numa 

parceria, melhorando ou não a avaliação do produto. Observou-se que a escala apresentou 

bom ajuste.   

Na seção seguinte, o tema co-branding é apresentado com mais detalhes para melhor 

entendimento de como o conhecimento de marca pode influenciar a avaliação de produtos 

pelos consumidores. 
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2.2 Co-branding e ancoragem de marca 

Estudos evidenciam que a aliança entre duas ou mais marcas pode induzir mudança na 

percepção dos consumidores sobre qualidade, preço, gosto, performance, bem como sobre a 

possibilidade de compra e recompra (Simonin & Ruth, 1998; McCarthy & Norris, 1999; 

Wanga & Muehling, 2010). Nesse contexto, o tema co-branding tem recebido atenção nos 

estudos da área de Marketing e desenvolvimento de produtos, mas ainda não há consenso 

quanto aos seus desdobramentos (Keller & Lehmann, 2006; Walchli, 2007; Bouten, Snelders, 

& Hultink, 2011).  

Entende-se como co-branding a aliança entre duas marcas para desenvolver um produto, que 

é rotulado e identificado simultaneamente por ambas (Leuthesser et al., 2003; Helmig et al., 

2008; Geylani et al., 2008). Essa estratégia é utilizada para transferir as associações positivas 

de uma marca para outra, ou seja, criar sinergia com o fim de angariar benefícios (Chang, 

2009).  

O aumento do número de alianças estratégicas em forma de co-branding (Spethmann & 

Benezra, 1994; Keller & Lehmann, 2006) sugere preocupação das empresas em melhorar a 

percepção dos consumidores em relação aos seus produtos e a sua imagem, considerando-se 

que a associação a uma marca bem conhecida melhora a avaliação que consumidores fazem 

de produtos de marcas desconhecidas (Levin, Davis, & Levin, 1996; Harben & Forsythe, 

2011).  

Desta forma, as empresas podem aumentar as vendas, penetrar novos mercados, expandir a 

carteira de clientes, definir preços mais altos devido ao valor adicionado pela co-branding, 

além de aumentar a reputação e a credibilidade das suas marcas (Votola & Unnava, 2006; 

Rodrigues, Souza, & Leitão, 2011).  

 

2.2.1 O papel das marcas na aliança de co-branding 

Os consumidores desenvolvem uma variedade de associações com nomes de marcas, que 

podem ser emparelhadas em situações nas quais o produto co-branded é novo para eles, 

embora os nomes das marcas constituintes não sejam. Esses consumidores podem usar tais 

marcas para fazer julgamentos sobre o produto na ausência de informações e podem fazer 
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determinações sobre qual parceiro é o principal responsável pelo bom desempenho do produto 

(Washburn, Till, & Priluck, 2004; Votola & Unnava, 2006). 

Um estudo realizado por Sreejesh (2012) mostrou que não é necessário que as marcas 

parceiras sejam percebidas como de alta qualidade e reputação para formar uma co-branding. 

O autor observou que, em uma aliança entre uma marca de alto valor e reputação e uma marca 

menos conhecida, o produto co-branded é avaliado com base na marca percebida como de 

alta qualidade e de renome. Essa pesquisa pode ser corroborada pelos estudos de Mandler 

(1982 citado em Sreejesh, 2012) e Walchli (2007), de que um nível moderado de 

desigualdade entre as marcas pode ser ideal para influenciar a avaliação do consumidor para 

um produto ou serviço, como numa aliança entre uma marca mais e outra menos conhecida, 

por exemplo.  

Numa situação de co-branding, os consumidores têm mais dificuldade em acessar 

informações sobre a marca menos conhecida; eles estão mais propensos a usar associações da 

marca mais familiar e julgar o produto com base no seu conhecimento (Bouten et al., 2011). 

Nesse sentido, uma marca mais conhecida tende a influenciar mais a intenção de compra e a 

melhorar a avaliação do produto, e os consumidores tendem a ampliar a rede associativa da 

primeira marca para o segundo parceiro (Washburn et al., 2004; Lin, 2012).  

As marcas possuem associações únicas, parcialmente derivadas de características do produto 

– por exemplo, preço elevado e design diferenciado (Broniarczyk & Alba, 1994) – que podem 

ser utilizadas pelo consumidor para julgar um produto co-branded (Bouten et al., 2011). Desta 

forma, o conhecimento das marcas participantes é utilizado como uma fonte de informação 

para avaliar o produto co-branded e também pode servir como uma heurística de decisão 

(Besharat, 2010). 

No trabalho de Esch et al. (2009) foi utilizada a teoria da ancoragem em alianças de co-

branding. Os autores mostraram que uma marca de alto conhecimento deve servir como 

âncora e afetar a imagem do produto co-branded como um todo, ou seja, à medida que as 

estruturas de conhecimento associadas às marcas fornecem informações relevantes ao 

consumidor, a avaliação de produtos pode variar de acordo com as marcas que o rotulam. 

Evidenciou-se que marcas bem conhecidas são mais fáceis de serem acessadas na memória do 

consumidor, servindo como âncora numa situação de co-branding.  
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A Tabela 2 apresenta um resumo de trabalhos que abordaram o tema co-branding, com 

descrição da categoria de produto avaliado, método e principais resultados: 



 

 

 
  

 2
5
 

Tabela 2 – Estudos sobre co-branding 

Estudo Aspecto avaliado 
Categoria de 

produto 
Método Principais resultados 

(1) Washburn et al. 

(2000, 2004) 

 

(2) Geylani et al. 

(2008) 

Impacto da co-branding 

na imagem das marcas 

(1) Batatas fritas com 

molho barbecue, 

toalhas de papel com 

antibacteriano 

(2) Pasta para 

documentos  

(1) Experimento 

between-subject e 

within-subject com 

139/134 estudantes 

(2) Experimento 

between-subject com 

261 estudantes 

(1) As marcas que rotulam o produto, mesmo que tenham valores 

distintos de brand equity e que não façam parte da mesma 

categoria de produto (ou seja, tenham diferentes ajustes), se 

beneficiam da co-branding. 

(2) Co-branding pode não ser a saída ideal para melhorar o 

desempenho da marca, mas a percepção de produtos co-branded 

vai melhorar quando a aliança for com um parceiro de alta 

performance. 

(1) Leuthesser et al. 

(2003) 

 

(2) Helmig et al. 

(2008) 

Revisão da literatura ______ 
Levantamento 

bibliográfico 

(1) Proposição de um framework para estratégias de co-branding. 

(2) Proposição de um modelo teórico para produtos co-branded. 

Ambos sugerem avaliar se uma co-branding é a melhor estratégia 

a ser usada. 

Wright, Frazer e 

Merrilees (2007) 

Crescimento da rede de 

franchising McCafe 
Fast food Estudo de caso 

Proposição de um modelo teórico de co-branding para franquia. 

Existem diferentes motivações e barreiras para realizar uma co-

branding nesse tipo de negócio.  

Esch et al. (2009) 
Ancoragem de marca em 

aliança de co-branding 

Creme dental e 

chocolate 

Experimento between-

subject com 240 

estudantes. 

A avaliação do produto co-branded entre uma marca mais 

conhecida e outra menos conhecida é influenciada pela marca 

com alto nível de conhecimento, ao passo que o efeito da 

ancoragem não é verificado quando a co-branding é entre duas 

marcas fortes. 

Wanga e Muehling 

(2010) 

Co-branding em 

anúncios televisivos: 

efeito sobre a intenção de 

compra, associação da 

marca 

principal/periférica e 

atitude do consumidor 

Cartão de crédito e 

produtos esportivos 

Experimento between-

subject com 242 

estudantes. 

A atitude em relação a um anúncio co-branded media o efeito da 

associação da marca sobre a intenção de compra da marca 

principal, enquanto a associação da marca tem um efeito direto 

sobre a intenção de compra da marca periférica. 

Fonte: Elaboração própria.                                                                                                                                                                                                                        (continua) 
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Tabela 2 – Estudos sobre co-branding (continuação) 

Estudo Aspecto avaliado 
Categoria de 

produto 
Método Principais resultados 

Baghi e Gabrielli 

(2013) 

Co-branding em 

campanhas de marketing 

de causa  

Marcas de caneta 

apoiando uma 

campanha a favor da 

alfabetização de 

crianças no terceiro 

mundo 

Experimento between-

subject com 105 

estudantes. 

A ação conjunta de marcas com e sem fins lucrativos, em relação 

a ações isoladas, produz resultados mais elevados em termos de 

atitudes em relação ao produto e ao preço esperado.  

(1) Walchli (2007) 

(2) Sreejesh (2012) 

(3) Bouten et al. 

(2011) 

(4) Thompson e 

Strutton (2012) 

Influência do ajuste entre 

as marcas parceiras e 

suas categorias de 

produto na avaliação de 

um novo produto co-

branded 

(1) Revistas  

(2) Impressoras, CD-

player e refresco 

(3) Assento de 

bicicleta para 

crianças pequenas e 

aspirador de pó a 

pilhas 

(4) Bebida esportiva 

(1) Experimento 

between-subject com 

80 estudantes 

(2) Experimento 

between-subject com 

130 estudantes 

(3) Experimento 

between-subject com 

210 participantes. 

(4) Experimento 

between-subject com 

308 estudantes. 

(1 e 2) A avaliação de produto é otimizada quando as marcas 

parceiras são moderadamente incongruentes em alguma dimensão 

(valor de marca ou categoria de produto).  

 

(3 e 4) O novo produto co-branded é mais bem avaliado quando 

ele se encaixa na imagem de pelo menos uma das marcas da 

aliança. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Observa-se que a estratégia de co-branding tem sido utilizada em diferentes categorias de 

produto, podendo apresentar resultados distintos em cada contexto. Em alguns casos 

(Washburn et al., 2000, 2004; Geylani et al., 2008; Esch et al., 2009), a aliança traz benefícios 

para os parceiros por meio do conhecimento e das associações que o consumidor faz com os 

nomes das marcas mais conhecidas.   

Ressalta-se que é importante ter objetivos bem estabelecidos ao definir uma estratégia de co-

branding. As empresas buscam alcançar os melhores resultados para suas marcas e, para tal, 

devem conhecer o potencial do seu parceiro. Desta forma, foram propostos modelos que 

apresentam elementos para traçar uma estratégia de co-branding adequada, avaliando as 

marcas envolvidas e a categoria do produto co-branded. A seguir, é apresentado o modelo de 

Leuthesser et al. (2003). 

 

2.2.2 Modelo para definição da estratégia de co-branding 

Alguns exemplos de alianças estratégicas ilustram o tema co-branding: chá Nestea (parceria 

entre Coca-Cola e Nestlé), laptop Acer-Ferrari, tênis Adidas Add Racer (desenvolvido pelas 

empresas Adidas e Goodyear), entre outros.  

Nesses exemplos, as marcas envolvidas pretendiam aumentar vendas, penetrar novos 

mercados ou fortalecer suas imagens. Com o objetivo de esclarecer os desdobramentos de 

uma co-branding e ajudar na escolha do parceiro, trabalhos como o de Leuthesser et al. 

(2003) propõem modelos para definição da estratégia a partir dos resultados procurados. 

O modelo proposto pelos autores destaca as vantagens e desvantagens da estratégia e foi 

elaborado com base num levantamento que gerou quatro conclusões: i) a estratégia de co-

branding pode ser atrativa para uma extensão de marca; ii) a percepção sobre o produto co-

branded pode gerar efeitos sobre as marcas e as menos conhecidas tendem a ser as mais 

afetadas; iii) emparelhar marcas muito e pouco conhecidas não é necessariamente prejudicial 

à marca de alto status; e iv) cada parceiro traz uma base de clientes que é potencialmente 

disponível para o outro.   
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Com base nessas conclusões, foram identificadas duas dimensões que compõem a estratégia 

de co-branding: 1) a complementariedade das marcas, que diz respeito ao valor que cada uma 

pode adicionar à aliança; e 2) o mercado alvo, que pode ser um mercado já existente (para 

penetração) ou novo (desenvolvimento de novo mercado).  

A complementariedade das marcas é analisada a partir da perspectiva do produto e está 

dividida em “core” e “extend”. No tipo “core”, as marcas dão contribuição significativa para 

os benefícios do produto e os atributos de ambas são necessários para seu funcionamento. No 

tipo “extend”, uma das marcas empresta seu nome para a parceira. Assim, uma marca forte e 

bem conhecida pode emprestar sua percepção de qualidade para uma marca desconhecida.  

Quanto ao mercado alvo, quando as marcas da aliança possuem bases de clientes diferentes, 

elas se unem para desenvolver um novo mercado e ter acesso ao público da marca parceira; 

quando têm uma base de clientes semelhante, o esforço da co-branding é utilizado para a 

penetração de mercado. 

Em resumo, as estratégias podem ser de quatro tipos, como observado na Figura 1: 

1) Alcance: o intuito é conquistar novos clientes no mercado atual, com a ajuda de um 

parceiro que contribua com a imagem positiva da sua marca e adicione valor ao produto co-

branded.  

2) Penetração: o objetivo é alcançar maior penetração no mercado atual e, para isso, opta-se 

por um parceiro que contribua significativamente com benefícios e funcionamento do 

produto; uma opção é criar um produto novo. 

3) Extensão: o objetivo é entrar em novos mercados; para isso, escolhe-se um parceiro que 

traga tanto imagem forte quanto acesso a novos clientes. 

4) Expansão: a intenção é explorar novos mercados com uma nova categoria de produtos, por 

exemplo; por isso, opta-se por um parceiro que contribua significativamente com benefícios 

do produto e que traga uma nova base de clientes. 
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Figura 1 – Tipos de estratégia de co-branding 

Fonte: Adaptado de Leuthesser et al. (2003). 

A partir dessas análises, percebe-se que a escolha do parceiro não pode ser feita de forma não 

planejada. Os consumidores desenvolvem associações de marcas e as utilizam durante a 

escolha, portanto, é importante entender esse processo de comparação e avaliação de produto 

por meio das associações.  

O tópico a seguir apresenta a perspectiva da teoria da ancoragem no contexto das alianças de 

co-branding, com o intuito de compreender como os consumidores utilizam o conhecimento 

de determinadas marcas para avaliar produtos co-branded.  

 

2.2.3 Processo da ancoragem de marca em aliança de co-branding 

Uma estratégia de co-branding possui atributos especialmente selecionados para evidenciar a 

contribuição de cada uma das marcas envolvidas na parceria (Kumar, 2005). Nesse sentido, as 

marcas mais conhecidas, ou seja, as que os consumidores podem acessar mais facilmente e 

processar informações por possuírem associações bem estabelecidas, tendem a melhorar a 

avaliação do produto mais do que as marcas menos conhecidas (Washburn et al., 2000, 2004; 

Tam, 2008; Lin, 2012).  
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Assim, numa situação de co-branding, espera-se que a marca com maior brand equity 

funcione como estímulo favorável e estenda seus atributos de qualidade e credibilidade à 

marca parceira, principalmente quanto esta é menos conhecida (Lin, 2012). Esse fenômeno 

pode ocorrer sob o efeito da ancoragem. 

De acordo com Tversky e Kahneman (1974), quando os indivíduos precisam julgar um 

estímulo a partir de seus atributos, mas não possuem uma referência específica em mente, 

selecionam um valor âncora aleatório e fazem os possíveis ajustes até chegar a um valor 

aceitável; a esse processo dá-se o nome de ancoragem.  

A ideia de que o processo de julgamento e avaliação pode estar sujeito aos efeitos da 

ancoragem foi introduzida por Lichtenstein e Slovic (1971), difundida por Tversky e 

Kahneman (1974), ao utilizá-la para explicar heurísticas e vieses em processos de julgamento, 

e está presente em muitas situações cotidianas, principalmente na tomada de decisão e 

julgamento (Mussweiler, Strack, & Pfeiffer, 2000).  

De acordo com Santos, Spers, Ponchio e Rocha (2010, p. 45), as heurísticas se caracterizam 

como “uma alternativa simplificadora, um atalho que se apresenta como alternativa perante os 

complexos cálculos mentais a serem aplicados nas tomadas de decisão de consumo em 

situações de incerteza”. Nesse sentido, cada indivíduo desenvolve uma heurística de decisão 

com base no seu conhecimento em relação às opções de escolha (Huang & Sarigöllü, 2012). 

No estudo de Tversky e Kahneman (1974) que difundiu a teoria da ancoragem, participantes 

de um experimento foram convidados a estimar a porcentagem de países africanos que faziam 

parte das Nações Unidas. A primeira tarefa era indicar se a porcentagem real era superior ou 

inferior a um número âncora (indicado pelos autores). Depois desta fase, os entrevistados 

deveriam estipular um valor final que acreditassem ser o correto. Os autores descobriram que 

o valor âncora apresentado na primeira fase impactava a definição do valor final indicado 

pelos participantes.  

Os estudos sobre os efeitos da ancoragem são robustos e têm sido observados em diferentes 

contextos, como estimativas numéricas (Jacowitz & Kahneman, 1995; Chapman & Johnson, 

1999; Englich, 2008; Adaval & Wyer, 2011), conhecimento gerais (Tversky & Kahneman, 

1974; Mussweiler & Strack, 2000), avaliação de produtos co-branded (Esch et al., 2009), 
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efeitos de ancoragem moderados pelo nível de conhecimento (Smith et al., 2013), avaliação 

de produto de marcas com nomes alfanuméricos (Yan & Duclos, 2013), entre outros. 

A ancoragem pode, então, ser tratada como um efeito da acessibilidade do conhecimento. 

Mussweiler e Strack (1999, 2000) propuseram um modelo de acessibilidade seletiva para 

explicar os mecanismos cognitivos envolvidos no processo de ancoragem. Para os autores, 

numa decisão de julgamento, o efeito da ancoragem é mediado pelo conhecimento acessível 

sobre o âncora (que pode ser um número, preço, marca, etc.), que exerce influência sobre o 

alvo a ser avaliado. Assim, o indivíduo o compara com o âncora e testa a possibilidade de que 

o valor do alvo seja igual ao valor deste (Mussweiler et al., 2000). 

Desta forma, a avaliação será feita com base nas informações que estão mais acessíveis na 

memória: se o estímulo que serve como âncora estiver mais acessível na memória, essa 

informação servirá como padrão de julgamento (Mussweiler & Strack, 2000). Espera-se que, 

numa aliança de co-branding, a imagem da marca mais conhecida esteja mais acessível e 

possa ser utilizada para avaliar o produto co-branded. 

As funções ativadas durante o curso de pensamento sobre o produto âncora também são 

aplicáveis ao produto alvo e são percebidas como uma base válida para avaliá-lo (Adaval & 

Wyer, 2011).  

O trabalho de Smith et al. (2013) abordou a relação entre o nível de conhecimento e o efeito 

da ancoragem em processos de julgamento. Por meio de quatro experimentos, os autores 

fornecem evidências de que os efeitos de ancoragem são moderados pelo nível de 

conhecimento do indivíduo em diferentes situações. 

Na pesquisa de Esch et al. (2009) foi investigado o efeito da ancoragem de marca em alianças 

de co-branding, caracterizado pela formação de imagens de marcas por um consumidor, que 

nesse processo as compara a partir de seu conhecimento. O estudo comparou alianças de 

marcas com diferentes ajustes e testou se, em uma situação de co-branding, uma marca 

constituinte serve como âncora e interfere na imagem do produto co-branded. Os autores 

utilizaram alianças nas quais duas marcas criaram o produto e estavam presentes e 

identificadas na embalagem (como por exemplo, creme dental Colgate/Sensodine); como 

resultado, identificaram que a percepção de marcas em uma aliança entre uma marca mais 
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conhecida e outra menos conhecida é influenciada pela marca com alto nível de 

conhecimento, ao passo que o efeito da ancoragem não é verificado quando a co-branding é 

entre duas marcas fortes. 

Se o conhecimento de marca indica a força da sua rede de associações na memória do 

consumidor, ele passa a servir como âncora numa aliança de co-branding e a avaliação do 

produto poderá ser feita com base nas informações que estão mais acessíveis. Nesse sentido, 

espera-se que marcas com alto nível de conhecimento sejam avaliadas com mais facilidade e 

influenciem o julgamento do produto co-branded (Esch et al., 2009).  

 

2.3 Consumo e estrato socioeconômico 

A globalização de mercados é uma realidade tanto para empresas internacionais quanto locais. 

Ao desenvolver uma estratégia de marca para garantir a preferência do consumidor, a empresa 

deve levar em consideração diferentes aspectos do seu público alvo. Estudos mostram que 

características sociodemográficas, tais como escolaridade, renda e número de pessoas que 

compõem uma família, influenciam atitudes em relação a produtos e marcas, e podem ser 

utilizadas para segmentar mercados (Wedel & Kamakura, 2000; Williams, 2002; 

Diamantopoulos, Schlegelmilch, Sinkovics, & Bohlen, 2003; Kamakura & Mazzon, 2013a). 

De acordo com Williams (2002), a classe social é um indicador significativo do 

comportamento de consumo em relação a produtos e serviços, já que a diferença nos estratos 

sociais pode dar origem a uma série de atitudes, valores e comportamentos de compra 

diferenciados. Segundo Fisher (1987), variações na educação e estilos de vida entre os 

consumidores pertencentes a estratos sociais inferiores e superiores podem implicar diferença 

no processamento da informação e afetar a tomada de decisão. 

Resultados de trabalhos anteriores indicam que consumidores de estratos sociais distintos 

apresentam diferença no comportamento em relação à escolha de produtos e marcas 

(Steenkamp & de Jong, 2010), tendência à inovação e aversão ao risco (Kanwar & Pagiavlas, 

1992; Morgado, 2003), lealdade à marca e sensibilidade ao preço (Botelho & Urdan, 2005), 

consumo de produtos verdes (Diamantopoulos et al., 2003), satisfação e percepção de valor 

hedônico (Brandão, 2012), entre outros. 
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Em relação aos consumidores de classes sociais inferiores, ou de baixa renda, um dos 

aspectos que levanta diferentes visões é a escolha de produtos, já que esse público busca 

diminuir os riscos e realizar a melhor escolha custo-benefício, levando em consideração 

durabilidade, preço e marca (Kanwar & Pagiavlas, 1992). Assim, tendem a ser fiéis a algumas 

marcas, geralmente líderes na categoria do seu produto, e são mais propensos a comprar 

marcas que vêm de fabricantes confiáveis e têm uma forte reputação de qualidade (Prahalad, 

2005; Barki & Porto, 2008; Chauvel & Mattos, 2008; Boumphrey & Bevis, 2013). 

Com base no argumento de que atitudes, valores, padrões e busca de informação variam de 

acordo com as classes às quais o consumidor faz parte, Williams (2002) propõe que a 

importância dos critérios de avaliação de compra para um produto também varia. O autor 

sugere que outros trabalhos que compreendam o comportamento de compra e processamento 

de informação na avaliação de produtos sejam feitos em diferentes países e em classes 

socioeconômicas diferentes. 

Kamakura e Mazzon (2013b), por meio de uma pesquisa realizada com 597 respondentes da 

cidade de São Paulo, sugerem que consumidores de estratos socioeconômicos diferentes 

apresentam atitudes e opiniões distintas. Desse modo, cabe investigar como esses 

consumidores avaliam produtos, como percebem as estratégias de marca utilizadas pelas 

empresas e como decidem suas compras. 

Sabendo que, no Brasil, as classes de baixa renda representam quase 70% da população e são 

responsáveis por mais da metade do mercado de produtos eletrônicos (Barki & Parente, 

2006), Nogami, Vieira e Medeiros (2012) fizeram um estudo sobre o mercado de notebooks 

para consumidores de baixa renda. Os autores identificaram que esses consumidores escolhem 

seus portáteis pela facilidade de pagamento (prazo) e geralmente fazem suas pesquisas em 

lojas de departamento. Para eles, o notebook é visto sob os aspectos funcionais, de 

entretenimento, praticidade e utilidade nos estudos, ao contrário do que os autores 

acreditavam ser um elemento de status e sofisticação. 

No Brasil, os estudos de classes sociais na área de Marketing apresentam duas características: 

1) falta de padrão para as definições operacionais de classe social tanto na área acadêmica 

quanto no mercado; 2) busca da compreensão de como essa diferença entre classes interfere 

no consumo (Mattoso, 2006).  
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2.3.1 Modelo de estratificação socioeconômica 

A estratificação social sempre esteve presente na sociedade (Coleman, 1983; Williams, 2002; 

Kamakura & Mazzon, 2013a, 2013b) servindo como indicador de poder, estilo de vida e 

contexto de consumo. Assim, a definição de estratos sociais serve como ferramenta para 

elaboração de políticas governamentais, estratégias de marketing, segmentação de mercado, 

entre outros. 

No Brasil, os critérios utilizados para classificação da população não são comparáveis e 

apresentam fraquezas metodológicas (Mattoso, 2013). Dentre esses, o mais utilizado é o 

Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) da Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa (ABEP).  

Para pesquisadores da área (Mattar, 1995; Kamakura & Mazzon, 2013b), o CCEB apresenta 

algumas carências: utiliza uma definição arbitrária do número de classes que separam um 

estrato socioeconômico do outro, não leva em conta aspectos geodemográficos, como 

localização e composição da família, possui indicadores defasados, além de não suportar 

dados faltantes.  

Diante dessas lacunas, seria necessário desenvolver um modelo mais preciso. Desta forma, 

Kamakura e Mazzon (2013b) propuseram um novo critério de estratificação socioeconômica, 

baseado no conceito de classes sociais e de renda permanente, para estratificar com mais rigor 

metodológico a sociedade brasileira. 

Para os autores, a classe social ou status socioeconômico “define a posição de um indivíduo 

ou de uma família dentro de um sistema social estratificado, revelando o contexto em que 

ocorre o consumo de bens (...) enquanto a renda permanente mede a capacidade do domicílio 

de ter e manter certo padrão de vida” (Kamakura & Mazzon, 2013a, p. 37). 

Para construir o novo modelo, que passará a ser utilizado pela ABEP a partir de 1º de janeiro 

de 2014, foi utilizada a base de dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-

2009, disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que combina 

informações geodemográficas, indicadores socioeconômicos e orçamento familiar.  
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Os autores optaram por utilizar o modelo estatístico de classes latentes ordinais, que permite 

trabalhar, simultaneamente, escalas de diferentes tipos (nominal, ordinal, intervalar, contagem 

e razão), além de ser robusto a dados faltantes (Kamakura & Mazzon, 2013b). 

A divisão da população em estratos foi feita com base na renda permanente, num total de 

vinte percentis. Posteriormente, esses percentis foram agrupados em sete estratos 

socioeconômicos, que vão de 1 (mais elevado) a 7 (mais baixo), de acordo com suas 

similaridades em termos de indicadores de renda permanente, perfil de consumo, composição 

familiar e localização do domicílio. 

A validação do modelo se deu por meio de uma pesquisa realizada na cidade de São Paulo, 

com a finalidade de mostrar como a estratificação socioeconômica impacta distintamente um 

conjunto de atividades, interesses e opiniões (AIO) dos consumidores (Kamakura & Mazzon, 

2013b). O estudo mostrou que o perfil dos estratos é distinto em relação aos estilos de vida 

dos consumidores. Para os autores, os resultados evidenciam consistência lógica e adequação 

teórica ao estudo de segmentação e comportamento do consumidor.  

Tendo em vista as propriedades diversificadas e a robustez do modelo – que pode ser 

encontrado em três tipos de classificadores – ele foi utilizado nesse estudo em sua versão 

simplificada, disponível no site da ABEP. Os indicadores necessários para alocar o 

respondente em uma das classes são: posse de itens, grau de instrução do chefe de família e 

acesso a serviços públicos. A divisão se dá de acordo com a pontuação apresentada na Tabela 

3 e pode ser encontrada de forma detalhada no Apêndice A: 

Tabela 3 – Cortes do Critério Brasil 

Classe Pontos 

A 43 – 100 

B1 37 – 42 

B2 26 – 36 

C1 19 – 25 

C2 15 – 18 

D 11 – 14 

E 0 – 10 

Fonte: ABEP (2013). 
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2.4 Proposições do estudo 

Como exposto nas seções anteriores, quando executada corretamente, a aliança de co-

branding pode ser um meio de alavancar o valor das marcas parceiras.  

Estudos anteriores (Washburn et al., 2000, 2004; Esch et al., 2009; Sreejesh, 2012) mostram 

que, nas situações em que há um produto co-branded, o consumidor faz associações com os 

nomes das marcas e utiliza o conhecimento que tem delas para avaliar o produto como um 

todo. 

Essa extensão de atributos de uma marca a outra pode ser interpretada sob a ótica da 

ancoragem. Numa co-branding, o consumidor utiliza-se das associações da marca que estão 

mais acessíveis na memória para avaliar produtos. Nesse caso, marcas com maior nível de 

conhecimento tendem a servir como âncora e a influenciar a avaliação do produto em geral 

(Esch et al., 2009).  

Adicionalmente, também é possível interpretar os ganhos sob o argumento de 

complementariedade das marcas, ou seja, as duas marcas da aliança possuem um conjunto de 

atributos relevantes que juntos melhoram a avaliação do produto, que se beneficia das 

características positivas de ambas as marcas que o constituem (Park et al., 1996; Bouten et al., 

2011). 

Destarte, são lançadas as seguintes proposições: 

Proposição 1a: Dada uma marca de notebook pouco conhecida, o consumidor avaliará melhor 

seu produto quando houver co-branding com uma marca ingrediente muito conhecida. 

Proposição 1b: Dada uma marca de notebook muito conhecida, o consumidor avaliará melhor 

seu produto quando houver co-branding com uma marca ingrediente muito conhecida. 

Considerando que a soma das características positivas das marcas em uma aliança de co-

branding pode diminuir o riscos (financeiro e de desempenho) associados à escolha de um 

produto, e que esses riscos são mais acentuados entre pessoas de classes socioeconômicas 

inferiores (Prahalad, 2005; Barki & Porto, 2008), especula-se que: 
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Proposição 2: Espera-se que a diferença na avaliação obtida entre os produtos com e sem co-

branding seja maior entre os respondentes de classe socioeconômica inferior, na comparação 

com respondentes de classe socioeconômica superior.  
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa: método 

escolhido, origem dos participantes, descrição dos experimentos conduzidos e forma de 

operacionalização das variáveis independentes e da variável dependente.  

 

3.1 Método 

Um dos principais métodos para testar hipóteses e inferir causalidade com elevado grau de 

segurança é o experimento, no qual o pesquisador pode manipular variáveis independentes e 

mensurar seus efeitos sobre as dependentes (Venkatesan, 1967; Sawyer, Worthing, & Sendak, 

1979; Pedhazur & Schmelkin, 1991; Cooper & Schindler, 2011).   

A experimentação pode ser realizada em campo ou em laboratório. No primeiro, o 

experimento é conduzido numa situação real e o pesquisador não tem controle total sobre as 

variáveis, ao passo que nos experimentos realizados em laboratório, o pesquisador tem 

controle sobre as variáveis em um ambiente criado e manipulado por ele (Aaker, Kumar, & 

Day, 2001).  

Deste modo, a experimentação em laboratório é uma alternativa para obter avaliações dos 

consumidores sobre atributos de produtos e preferência por marcas, por exemplo, já que 

simula o ambiente real e desta forma pode ser uma fonte útil de informação sobre a tomada de 

decisão (Sawyer et al., 1979).  

No Brasil, a pesquisa de marketing começou a destacar a metodologia experimental a partir 

dos anos 2000, com a influência de periódicos como Journal of the Academy of Marketing 

Science e Journal of Marketing Research, mas ainda é pouco explorada nos estudos da área 

(Sampaio & Perin, 2006; Sampaio et al., 2012). 

De acordo com levantamento realizado por Mazzon e Hernandez (2013) sobre a produção 

científica brasileira da área de Marketing entre os anos 2000 e 2009, observou-se que, dos 

1.272 artigos analisados, apenas 4,5% dos estudos empíricos utilizaram dados coletados em 

experimentos de laboratório. Sampaio et al. (2012) também realizaram um levantamento da 

publicação brasileira na área de Marketing em dois períodos, 1999 a 2005 (517 artigos) e 



39 

 

 
  

 2
5
 

2000 a 2010 (1.317 artigos), e encontraram que existe crescimento da aplicação da 

metodologia experimental no Brasil, embora seja pequena em relação à produção 

internacional.  

Dadas as suas características, a metodologia experimental está adequada aos objetivos desse 

estudo e mostra-se relevante quanto a sua aplicação e o seu desenvolvimento no País, tendo 

em vista que é uma das principais fontes de dados dos trabalhos publicados em periódicos 

internacionais de referência na área, como Journal of Consumer Research e Journal of 

Marketing Research (Tellis, Chandy, & Ackerman, 1999) e tem recebido incentivo por parte 

de periódicos voltados para a área de Marketing Internacional, tais como o International 

Marketing Review (Malhotra, Wu, & Whitelock, 2013). 

 

3.2 Participantes dos experimentos 

Foram convidados estudantes de graduação de São Paulo para participar dos experimentos 

conduzidos nesta pesquisa. O uso de amostras de estudantes se justifica quando o objetivo do 

trabalho é testar hipóteses teóricas em vez de determinar generalizações absolutas (Koschate-

Fischer, Diamantopoulos, & Oldenkotte, 2012). Nesse grupo, a variância de certas variáveis 

de controle entre os sujeitos é pequena e, deste modo, aumenta a probabilidade de garantir 

dados de uma amostra equivalente e comparável (Hult et al., 2008). 

Outro motivo se dá pelo produto testado nas análises – notebook. De acordo com pesquisa de 

Diaz e Cano (2012), os gastos com computador em famílias cujo chefe tem até 25 anos de 

idade são expressivos. Segundo uma sondagem realizada pelo Núcleo de Mídia da Editora 

Abril – Njovem – com 1.197 jovens de 15 a 24 anos, aparelhos eletrônicos são itens 

indispensáveis no estudo e no consumo de informações para esse público. Entre os itens mais 

desejados, o notebook é a preferência da maioria, sendo almejado por 92% dos entrevistados 

(Njovem, 2012). 
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3.3 Descrição dos experimentos 

Foram realizados três experimentos para testar as proposições do estudo. De um para outro, 

foram acrescentados elementos que dessem mais evidências de validade aos resultados 

encontrados. Os próximos tópicos apresentam o resumo de cada etapa realizada, que seguiu o 

cronograma apresentado na Tabela 4: 

Tabela 4 – Cronograma de execução das etapas da pesquisa 

 Mar/13 Abr/13 Ago/13 Set/13 Out/13 

 Semanas 

1/2 

Semanas 

2/3 

Semanas 

1/2 

Semanas 

3/4 

Semana 

1 

Semanas 

1/2 

Pesquisa exploratória (n = 30) X      

Pré-teste (n = 30)  X     

Experimento 1 (n = 290)   X    

Experimento 2 (n = 210)    X X  

Experimento 3 (n = 305)      X 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.3.1 Pesquisa exploratória 

O produto escolhido para o estudo foi notebook. Desta forma, foi realizada uma pesquisa 

exploratória com intuito de identificar marcas com maior e menor nível de conhecimento por 

parte da população de referência a ser estudada. Foram selecionados 30 alunos do curso de 

Administração para essa etapa.  

Como resultado, foram escolhidas, a princípio, as marcas Dell (mais conhecida) e Lenovo 

(baixo nível de conhecimento) para compor os cenários dos experimentos 1 e 2.  

A Intel foi a marca ingrediente escolhida para este estudo por ser mencionada em diferentes 

trabalhos sobre co-branding (Washburn et al., 2000; Leuthesser et al., 2003; Esch et al., 2009; 

Wang & Muehling, 2010), ser considerada a maior fabricante mundial de microprocessadores 

(Interbrand, 2013), além de possuir marca e imagem fortes e compensar vantagem de preço e 

desempenho da sua principal concorrente (Leuthesser et al., 2003). 
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3.3.2 Pré-teste  

Foi realizado um pré-teste do instrumento de coleta com 30 estudantes de Administração.  

Esse teste teve como objetivo alinhar o projeto experimental e evitar falhas na condução do 

experimento principal (Perdue & Summers, 1986). 

Os estudantes deram feedback sobre clareza dos itens do questionário aplicado e se houve 

alguma dificuldade na avaliação. Foram realizados ajustes na redação de alguns itens das 

escalas e selecionadas as marcas. A marca de menor conhecimento foi a Lenovo, porém, 

nesse estudo piloto, os estudantes relataram dificuldade em avaliar seus produtos. Daí a opção 

de utilizar a marca Acer, de nível médio de conhecimento, mas não apontada como marca 

muito conhecida. 

 

3.3.3 Experimento 1 (E1) 

O experimento 1 teve design fatorial 2 x 2 e as variáveis manipuladas foram marca de 

notebook (mais e menos conhecida) e co-branding (presença e ausência). O estudo contou 

com 290 participantes, que receberam a versão impressa do questionário. O projeto 

experimental foi do tipo within-subject, portanto, cada respondente avaliou um produto com e 

outro sem um tratamento. O grupo de controle foi do tipo pós-teste. Esse estudo teve como 

objetivo principal testar a adequação das escalas de avaliação de produto e conhecimento de 

marca. 

 

3.3.3.1 Estímulo e medida 

As variáveis coletadas foram: 

a) conhecimento das marcas Acer ou Dell, e Intel (cinco indicadores medidos em escala 

Likert de 5 pontos); 

b) avaliação de um notebook da marca Acer ou Dell sem co-branding com a Intel e avaliação 

do mesmo produto, mas com co-branding com a Intel. As configurações e as apresentações 

dos dois produtos avaliados eram idênticas, a não ser pela ausência ou presença do selo da 
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marca Intel (cada uma dessas variáveis foi mensurada por meio de cinco indicadores em 

escala Likert de 5 pontos). 

As ilustrações adotadas para representar os produtos foram idênticas e a apresentação de suas 

características seguiu padrões usualmente adotados em propagandas em mídias impressas, 

como observado nas Figuras 2 e 3. O questionário completo pode ser consultado no Apêndice 

B. 

AVALIAÇÃO DE PRODUTO (1) 

Como você avalia o produto abaixo?  

 

  
 

Não aprovo esse produto 1  2  3  4  5 Aprovo esse produto 

Esse produto não é atrativo 1  2  3  4  5 Esse produto é atrativo 

Esse produto é ruim 1  2  3  4  5 Esse produto é bom 

Não me sinto bem em relação ao produto 1  2  3  4  5 Me sinto bem em relação ao produto 

Não gosto desse produto 1  2  3  4  5 Gosto desse produto 

Figura 2 – Produto sem estímulo de co-branding – E1 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notebook Dell 
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AVALIAÇÃO DE PRODUTO (2) 

Como você avalia o produto abaixo?  

 

 
 

Não aprovo esse produto 1  2  3  4  5 Aprovo esse produto 

Esse produto não é atrativo 1  2  3  4  5 Esse produto é atrativo 

Esse produto é ruim 1  2  3  4  5 Esse produto é bom 

Não me sinto bem em relação ao produto 1  2  3  4  5 Me sinto bem em relação ao produto 

Não gosto desse produto 1  2  3  4  5 Gosto desse produto 

Figura 3 – Produto com estímulo de co-branding – E1 

Fonte: Elaboração própria. 

Para cada um desses dois cenários, foram montadas quatro versões de questionários, 

alternando-se de um para outro a ordem de apresentação das questões e dos indicadores das 

escalas de conhecimento de marca e de avaliação de produto. Esse cuidado foi tomado para 

permitir levantar mais evidências de validade de face do instrumento de coleta de dados. 

 

3.3.4 Experimento 2 (E2) 

O experimento 2 teve design fatorial 2 x 2, com manipulação das mesmas variáveis do 

experimento anterior. Nessa etapa, 210 respondentes responderam ao questionário na versão 

online. O projeto experimental foi do tipo between-subject, ou seja, cada respondente foi 

exposto a um tratamento e avaliou apenas um produto. O objetivo desse estudo foi garantir a 

Notebook Dell 

Memória: 4GB 

HD: 500GB 

Tela: 15” 

Processador Intel 
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validade das escalas de conhecimento de marca e avaliação de produto e comparar os 

resultados encontrados com os do experimento 1. 

 

3.3.4.1 Estímulo e medida 

Nesta fase, o questionário foi online para que não houvesse influência do pesquisador e nem 

diferença na aplicação entre os grupos, com o objetivo de dar mais evidência de validade 

interna (Cooper & Schindler, 2011).  

Os tratamentos e os grupos de controle foram atribuídos de forma aleatória. O grupo de 

controle foi do tipo pós-teste. As configurações e as apresentações dos dois produtos 

avaliados foram as mesmas do experimento 1. Foi utilizado o recurso de randomização de 

questões e itens de resposta oferecido pelo Qualtrics, plataforma online com ferramentas para 

construção de questionários, distribuição, controle das respostas recebidas e o tratamento dos 

dados. O questionário completo pode ser observado no Apêndice C. 

 
Figura 4 – Produto sem estímulo de co-branding – E2 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 5 – Produto com estímulo de co-branding – E2 
Fonte: Elaboração própria. 

As escalas de conhecimento de marca e avaliação de produto foram medidas da mesma forma 

que no experimento 1, porém com ajustes provenientes daquele estudo. Os processos de 

construção e validação das escalas de avaliação de produto e de conhecimento de marca são 

relatados nas seções 3.4.1 e 3.4.2.1, respectivamente. 

 

3.3.5 Experimento 3 (E3) 

O experimento 3 contou com a participação de 305 estudantes, que responderam a um 

questionário online.  O design experimental foi 2 x 2 x 2, e a variável socioeconômica foi 

acrescentada para teste da proposição 2. O projeto experimental foi do tipo within e between-

subject para comparar os resultados desse estudo com os dos anteriores e dar mais evidências 

de validade interna (Charness, Gneezy, & Kuhn, 2012).  
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3.3.5.1 Estímulo e medida 

Quanto às marcas de notebook avaliadas, optou-se por não utilizar apenas uma marca com 

alto ou baixo nível de conhecimento, mas as três marcas que apareceram na pesquisa 

exploratória para cada nível, foram elas: Dell, HP e Sony (mais conhecidas) e Asus, CCE e 

Lenovo (menos conhecidas). Foi utilizado o recurso de randomização das questões e dos itens 

de resposta gerado pelo Qualtrics. O questionário completo pode ser observado no Apêndice 

C. 

As variáveis conhecimento de marca e avaliação de produto foram medidas por meio das 

respectivas escalas apresentadas nas Tabelas 8 e 13. O estrato socioeconômico foi medido por 

meio do modelo da CCBE, conforme Tabela 3. As demais questões permaneceram iguais às 

do experimento 2. A Tabela 5 apresenta um resumo dos três experimentos. 

 
Figura 6 – Opções de marca para responder ao questionário – E3 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 7 – Escala de conhecimento de marca (Dell) – E3 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 8 – Produto com estímulo de co-branding – E3 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 5 – Resumo dos experimentos 

 Número de 

respondentes 

Projeto 

experimental 

Variável 

dependente 

Variáveis 

independentes 
Níveis Questionário Análise 

Experimento 1 

290 estudantes de 

graduação em 

Administração das 

IES: ESPM, FGV e 

USP. 

Within-subject 
Avaliação 

do produto 

Marca 

 

Co-branding 

Menos (Acer) e mais (Dell) 

conhecida 

 

Ausência e presença 

Impresso 

Testes t de 

comparação de 

médias  

Experimento 2 

210 estudantes de 

graduação em 

Administração das 

IES: ESPM, FGV e 

USP. 

Between-subject 
Avaliação 

do produto 

Marca  

 

Co-branding 

Menos (Acer) e mais (Dell) 

conhecida 

 

Ausência e presença 

Online 
GLM – modelo 

linear geral 

Experimento 3 

305 estudantes de 

graduação em 

Administração e em 

Comunicação das 

IES: Anhanguera, 

Anhembi-Morumbi, 

ESAGS, ESPM, 

Estácio, FGV, 

Sebrae, Uninove, 

Unip, USP. 

Within e 

between-subject 

Avaliação 

do produto 

Marca  

 

Co-branding  

 

Estrato 

socioeconômico 

Menos (Asus, CCE e Lenovo) e 

mais (Dell, HP e Sony) conhecida 

 

Ausência e presença 

 

Inferior (B1, B2, C1 e C2) e 

superior (A) 

Online 

 

Testes t de 

comparação de 

médias (within-

subject) e 

GLM – modelo 

linear geral 

(between-subject) 

 

 

Fonte: Elaboração própria.
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3.4 Operacionalização das variáveis 

A seguir, são apresentadas as variáveis estudadas e como cada uma foi medida. A variável 

dependente é avaliação de produto. As variáveis independentes são marca, co-branding e 

estratificação social. 

 

3.4.1 Variável dependente: avaliação de produto  

A avaliação de produto é a variável dependente do estudo. A escala adotada para medir esse 

construto foi adaptada do trabalho de Shamdasani, Stanaland e Tan (2001), que verificaram o 

impacto da propaganda na avaliação de produtos de baixo e alto envolvimento.  

A medida original é composta por sete itens numa escala de diferencial semântico de 5 

pontos, como mostra a Tabela 6: 

Tabela 6 – Escala original de avaliação de produto 

Attitude toward the brand 

This is a bad/good product. 

I dislike/like the product. 

I feel negative/positive toward the product. 

The product is awful/nice. 

The product is unpleasant/pleasant. 

The product is attractive/unattractive. 

I approve/disapprove the product. 

Fonte: Shamdasani et al. (2001). 

Os itens passaram por procedimento de tradução reversa e por julgamento de dois 

especialistas em Comportamento do Consumidor para verificar clareza, adaptação ao contexto 

da pesquisa e apresentação da questão para garantir a validade de translação (conteúdo e 

face). Como resultado, foram realizados ajustes na redação de alguns itens.  

No experimento 1, cinco itens – indicados pelos especialistas – foram submetidos a uma 

análise fatorial exploratória com extração de fatores por componentes principais.  De acordo 

com a literatura, obteve-se evidência de unidimensionalidade desse construto: os cinco 

indicadores apresentaram cargas fatoriais elevadas com o 1º fator extraído (o menor valor foi 
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0,79) e a solução unifatorial explicou 69,5% da variabilidade original dos dados; o coeficiente 

alfa de Cronbach, calculado para os cinco itens, foi 0,888 e não teria sofrido acréscimo com a 

exclusão de qualquer deles; e a matriz de correlação linear entre os itens conteve valores 

moderados (de 0,50 a 0,71). Relatórios estatísticos acerca dessas análises estão disponíveis no 

Apêndice D. 

A partir dos dados obtidos no experimento 2, a escala com cinco indicadores foi submetida a 

uma análise fatorial confirmatória (AFC), com auxílio do pacote estatístico LISREL 16.0, 

para testar sua consistência interna. Foi adotada apenas uma resposta à escala por respondente 

para marca e produto avaliado, num total de 210 observações. A Figura 9 apresenta os 

resultados da AFC (saída com cargas padronizadas) e a Tabela 7 contém alguns índices de 

ajuste. 

 
Figura 9 – AFC para a escala de avaliação de produto – E2 
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Tabela 7 – Ajustes da escala de avaliação de produto – E2 

Teste Ideal Encontrado 

Goodness-of-Fit (GFI) > 0,9 0,995 

Comparative Fit Index (CFI) > 0,9 1,000 

Normed Fit Index (NFI)                                 > 0,95 0,997 

Raiz do erro quadrático médio aproximado (RMSEA) < 0,08 0,000 

χ2/df < 5 0,574 

Alfa de Cronbach > 0,7 0,904 

Fonte: Elaboração própria. 

Após esses procedimentos, a escala foi finalizada com cinco itens, que foram utilizados no 

experimento 3, como apresentado na Tabela 8: 

Tabela 8 – Escala adaptada de avaliação de produto 

Avaliação de produto 

Não me sinto bem em relação ao produto / Me sinto bem em relação ao produto  

Esse produto é horrível / Esse produto é ótimo  

Esse produto não me agrada / Esse produto me agrada  

Esse produto não é atrativo / Esse produto é atrativo 

Não aprovo esse produto / Aprovo esse produto 

Fonte: Adaptado de Shamdasani et al. (2001). 

Com os dados obtidos no experimento 3, realizou-se outra análise fatorial confirmatória da 

escala para verificar os índices de ajuste. Foi adotada apenas uma resposta à escala por 

respondente para marca e produto avaliado, num total de 305 observações. A Figura 10 

apresenta os resultados da AFC (saída com cargas padronizadas) e a Tabela 9 apresenta os 

ajustes. 
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Figura 10 – AFC para a escala de avaliação de produto – E3 

 

Tabela 9 – Ajustes da escala de avaliação de produto – E3 

Teste Ideal Encontrado 

Goodness-of-Fit (GFI) > 0,9 0,996 

Comparative Fit Index (CFI) > 0,9 1,000 

Normed Fit Index (NFI)                                 > 0,95 0,998 

Raiz do erro quadrático médio aproximado (RMSEA) < 0,08 0,000 

χ2/df < 5 0,63 

Alfa de Cronbach > 0,7 0,909 

Fonte: Elaboração própria. 

Como validade de critério da escala de avaliação do produto, foi adotada uma questão sobre a 

marca de notebook que o pesquisado tinha e sua satisfação com o mesmo. Era esperado que 

pessoas que possuíssem Dell (ou Acer) e estivessem satisfeitas, avaliassem os notebooks Dell 

(ou Acer) melhor do que quem não estava satisfeito. Apenas 24 respondentes possuíam 

notebook Dell e avaliaram os produtos dessa marca. Desses, 19 afirmaram estar satisfeitos e 

apenas cinco insatisfeitos. Embora não haja número suficiente de observações para realizar 

testes estatísticos, a Tabela 10 apresenta indícios de que esta ideia esteja correta.  
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Tabela 10 – Validade de critério da escala de avaliação de produto – E2 

  CM_Dell CM_lntel Dell_com co-branding Dell_sem co-branding 

Satisfeitos 4,72 4,22 4,29 4,15 

Insatisfeitos 4,80 4,70 3,52 3,40 

Notas: CM_Dell = conhecimento da marca Dell; CM_Intel = conhecimento da marca Intel. 

         Dell_com co-branding = avaliação do produto da marca Dell com co-branding com a Intel. 

            Dell sem co-branding = avaliação do produto da marca Dell sem co-branding com a Intel. 

Fonte: Elaboração própria. 

Não foi possível verificar a marca Acer, pois apenas dois respondentes possuíam notebook 

desta marca. No conjunto dos testes realizados, a escala mostrou-se adequada ao estudo. 

 

3.4.2 Variáveis independentes 

As variáveis independentes do estudo são: marca (muito e pouco conhecida), co-branding 

(presença ou ausência) e estrato socioeconômico (inferior e superior). 

 

3.4.2.1 Marca: alto e baixo nível de conhecimento 

A escala de mensuração do conhecimento de marca foi adaptada do estudo de Yoo e Donthu 

(2001). Selecionou-se a dimensão Brand awareness/associations da escala MBE, pois ela 

representa o quanto o consumidor conhece e associa a marca dentre as concorrentes, e está 

adequada ao objetivo desse estudo. Foi utilizada para medir quanto o respondente conhecia as 

marcas de notebook que avaliou e a marca Intel. 

A escala original é formada por cinco itens medidos em escala Likert de 5 pontos, que estão 

apresentados na Tabela 11:  
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Tabela 11 – Dimensão Brand awareness/associations da escala MBE 

Brand awareness/associations 

I can recognize X among other competing brands. 

I am aware of X. 

Some characteristics of X come to my mind quickly. 

I can quickly recall the symbol or logo of X. 

I have difficulty in imagining X in my mind. (r)
b 

Notas:
 a
 X indica o nome da marca. 

                b
 (r) indica item de sentido reverso.  

Fonte: Yoo e Donthu (2001). 

Os itens passaram por procedimento de tradução reversa e análise de clareza feita por dois 

especialistas em Comportamento do Consumidor, para dar evidências de validade de 

translação (conteúdo e face). Após essa etapa, foram realizados ajustes em alguns itens.  

No experimento 1, os cinco indicadores – indicados pelos especialistas – foram submetidos a 

uma análise fatorial exploratória com extração de fatores por componentes principais. 

Conforme exposto na literatura, o construto mostrou-se unidimensional e reflexivo. Dois dos 

itens apresentaram cargas fatoriais baixas no primeiro fator e, por esse motivo, foram 

excluídos das análises. Para os três indicadores restantes, a solução unifatorial explicou 65,8% 

da variabilidade original dos dados, o coeficiente alfa de Cronbach foi 0,739, e a matriz de 

correlação linear entre os itens apresentou valores moderados (ordem de 0,50). Imagina-se 

que os dois indicadores descartados continham problemas de redação pouco clara (um item, 

que foi reformulado para aplicação no experimento 2) e dificuldade de resposta por ter sido 

apresentado na ordem inversa (o outro item, descartado e não aproveitado nos experimentos 2 

e 3). Relatórios estatísticos acerca dessas análises estão disponíveis no Apêndice D. 

A partir dos dados obtidos no experimento 2, quatro indicadores da escala foram submetidos a 

uma análise fatorial confirmatória (AFC) para testar sua consistência interna. Foi adotada 

apenas a resposta à escala em relação à marca Intel, num total de 210 observações. A Figura 

11 apresenta os resultados da AFC (saída com cargas padronizadas) e a Tabela 12 contém 

alguns ajustes. 
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Figura 11 – AFC para a escala de conhecimento de marca – E2 

 

Tabela 12 – Ajustes da escala de conhecimento de marca – E2 

Teste Ideal Encontrado 

Goodness-of-Fit (GFI) > 0,9 0,991 

Comparative Fit Index (CFI) > 0,9 0,984 

Normed Fit Index (NFI)                                 > 0,95 0,971 

Raiz do erro quadrático médio aproximado (RMSEA) < 0,08 0,072 

χ2/df < 5 2,8 

Alfa de Cronbach > 0,7 0,666 

Fonte: Elaboração própria. 

Após esses procedimentos, a escala final foi formada por quatro indicadores medidos em 

escala Likert de 5 pontos, como mostra a Tabela 13: 
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Tabela 13 – Escala final de conhecimento de marca 

Conhecimento de marca 

Sou capaz de reconhecer essa marca entre outras marcas concorrentes. 

Conheço a marca. 

Algumas características da marca vêm rapidamente a minha mente. 

Posso lembrar facilmente o símbolo ou logotipo da marca. 

Fonte: Adaptada de Yoo e Donthu (2001). 

Com os dados obtidos no experimento 3, realizou-se outra análise fatorial confirmatória da 

escala para verificar os índices de ajuste encontrados nos experimentos anteriores. Como na 

AFC anterior, foi adotada apenas a resposta à escala em relação à marca Intel, num total de 

305 observações. A Figura 12 apresenta os resultados da AFC (saída com cargas 

padronizadas) e a Tabela 14 apresenta os ajustes. 

 
Figura 12 – AFC para a escala de conhecimento de marca – E3 
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Tabela 14 – Ajustes da escala de conhecimento de marca – E3 

Teste Ideal Encontrado 

Goodness-of-Fit (GFI) > 0,9 0,995 

Comparative Fit Index (CFI) > 0,9 0,998 

Normed Fit Index (NFI) > 0,95 0,996 

Raiz do erro quadrático médio aproximado (RMSEA) < 0,08 0,044 

χ2/df < 5 1,60 

Alfa de Cronbach > 0,7 0,882 

Fonte: Elaboração própria. 

A validade discriminante, que se refere ao grau em que duas medidas designadas para medir 

construtos distintos são realmente diferentes, pode ser evidenciada quando os dois construtos 

distintos apresentam correlações baixas (Campbell & Fiske, 1959; Costa, 2011).  Desta forma, 

a validade discriminante foi medida por meio da correlação entre a escala de conhecimento de 

marca e a dimensão Happiness da escala de Materialismo de Richins (2004). Como esperado, 

a correlação foi baixa, com coeficiente de correlação linear de Pearson igual a 0,232 

(significante ao nível de 0,01), dando evidências de validade discriminante da escala de 

conhecimento de marca.  

Alternativas tomadas como referência para validade discriminante são: a comparação da 

variância extraída de um construto com a variância compartilhada com os demais; ou, ainda, a 

matriz multitraço-multimétodo (MTMM), que serve para conferir as validades convergente e 

discriminante de um construto (Campbell & Fiske, 1959; Costa, 2011). No entanto, ambas as 

abordagens são recorrentes na literatura quando os construtos verificados são 

multidimensionais, e não foram construídas nesse estudo por ser a escala de conhecimento de 

marca unidimensional. 

 

3.4.2.2 Co-branding 

A variável co-branding tem dois níveis, presença ou ausência, e foi atribuída de forma 

aleatória entre os participantes. O tratamento estava presente tanto nos produtos de marca com 
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alto nível de conhecimento quanto de baixo nível de conhecimento e era representado pelo 

selo do Processor Intel Core i5 Segunda Geração e pelo nome Processador Intel na descrição 

do produto.  

A linha Core i é composta por três tipos de processadores para computadores: i3, i5 e i7. Foi 

selecionado o processador da família i5 por ele ser o mais recomendado para consumidores 

finais, indicado para processar com rapidez vídeos, fotos, arquivos de Word ou Excel 

(www.intel.com.br e www.tecmundo.com.br). É o processador com mais presença nos 

anúncios de computadores. 

 

3.4.2.3 Estrato socioeconômico  

O estrato socioeconômico foi medido por meio do modelo de Kamakura e Mazzon (2013b) 

que está disponível no portal da ABEP, cujos itens são: posse de bens (0 a 87 pontos), 

escolaridade do chefe de família (0 a 7 pontos) e acesso a serviços essenciais (0 a 6 pontos). 

Os pontos foram distribuídos da seguinte maneira entre as classes: A (43-100), B1 (37-42), 

B2 (26-36), C1 (19-25), C2 (15-18), D (11-14), E (0-10).  

Nesse estudo, foi definido que o estrato superior é formado pela classe A e o estrato inferior é 

formado pelas classes B1, B2, C1 e C2.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção, são apresentadas as análises e a discussão sobre os resultados obtidos nos três 

experimentos. 

 

4.1 Experimento 1 

O experimento 1 foi do tipo within-subject; cada respondente avaliou produtos da marca 

(mais ou menos conhecida) com e sem co-branding.  

Na amostra de participantes, houve predominância de respondentes do sexo masculino 

(57,9%). A idade média foi de 19,5 anos, com variação entre 17 e 26 anos, e concentração de 

respondentes na faixa dos 17 aos 22 anos. Quanto à renda, houve predominância de 

estudantes com renda familiar mensal acima de R$ 13.560. No questionário, também era 

perguntado se o participante já fez uma compra de notebook (a compra não necessariamente 

precisava ter sido realizada com dinheiro próprio); no total, 267 pesquisados (92,1%) já 

haviam comprado um notebook e 23 (7,9%) não o fizeram. A Tabela 15 contém estatísticas 

descritivas dessa amostra. 
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Tabela 15 – Estatísticas descritivas da amostra – E1 

 Acer (% na coluna) Dell (% na coluna) Total (% na linha) 

 (n = 148) (n = 142) (n = 290) 

Gênero    

Feminino 66 (44,6) 56 (39,4) 122 (42,1) 

Masculino 82 (55,4) 86 (60,6) 168 (57,9) 

Idade     

17-18 45 (30,4) 28 (19,7) 73 (25,2) 

19-20 70 (47,3) 77 (54,2) 147 (50,7) 

21-22 26 (17,6) 32 (22,5) 58 (20,0) 

23-24 5 (3,4) 4 (2,8) 9 (3,1) 

25-26 2 (1,4) 1 (0,7) 3 (1,0) 

Renda    

Até R$ 1.356 1 (0,7) 1 (0,7) 2 (0,7) 

De R$ 1.357 a R$ 3.390 1 (0,7) 2 (1,4) 3 (1,0) 

De R$ 3.391 a R$ 6.780 6 (4,1) 11 (7,7) 17 (5,9) 

De R$ 6.781 a R$ 13.560 27 (18,2) 21 (14,8) 48 (16,5) 

Acima de R$ 13.560 113 (76,4) 107 (75,4) 220 (75,9) 

Ocupação    

Estuda 94 (63,5) 107 (75,4) 201 (69,3) 

Trabalha e estuda 54 (36,5) 35 (24,6) 89 (30,7) 

Já comprou notebook?    

Sim 133 (89,9) 134 (94,4) 267 (92,1) 

Não 15 (10,1) 8 (5,6) 23 (7,9) 

Fonte: Elaboração própria. 

Nesse estudo, a pontuação de conhecimento de marca, para cada marca avaliada por 

respondente, foi definida como a média das respostas aos três indicadores (expostos na Tabela 

16). A pontuação de avaliação de produto foi obtida para cada produto avaliado por 

respondente e foi definida como a média das respostas aos cinco indicadores (expostos na 

Tabela 17). As Tabelas 16 e 17 apresentam as estatísticas descritivas dos itens de 

conhecimento das marcas e avaliação dos produtos, respectivamente: 
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Tabela 16 – Estatísticas descritivas dos itens da escala de conhecimento de marca – E1 

 Acer (n = 148) Dell (n = 142) Intel (n = 290) 

 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad 

Sou capaz de reconhecer a 

marca entre outras marcas 

concorrentes 

3,05 1,43 4,27 0,98 3,94 1,27 

Algumas características da 

marca vêm a minha mente 

rapidamente 

2,18 1,22 3,40 1,30 3,60 1,34 

Posso lembrar rapidamente o 

símbolo ou logotipo da marca 
3,11 1,47 4,48 0,91 4,20 1,14 

TOTAL 2,78  4,05  3,91  

Nota: 148 respondentes avaliaram as marcas Acer e Intel; outros 142 respondentes avaliaram as marcas 

Dell e Intel. 

Fonte: Elaboração própria.  

Tabela 17 – Estatísticas descritivas dos itens da escala de avaliação de produto – E1 

 
Acer sem Intel  

(n = 148) 

Acer com Intel  

(n = 148) 

Dell sem Intel  

(n = 142) 

Dell com Intel  

(n = 142) 

 Média 
Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 

Aprovo esse produto 3,07 0,91 3,61 0,93 3,32 0,99 3,90 0,92 

Esse produto é 

atrativo 
2,64 1,05 3,05 1,12 2,96 1,09 3,58 1,03 

Esse produto é bom 3,05 0,93 3,51 0,90 3,44 1,03 4,01 0,86 

Me sinto bem em 

relação ao produto 
2,84 0,93 3,34 0,99 3,22 1,03 3,73 0,94 

Gosto desse produto 2,81 0,95 3,25 0,97 3,26 1,03 3,63 1,00 

TOTAL 2,88  3,35  3,24  3,77  

Nota: 148 respondentes avaliaram o produto da marca Acer, com e sem co-branding com a Intel; outros 142 

respondentes avaliaram o produto da marca Dell, com e sem co-branding com a Intel. 

Fonte: Elaboração própria.  

Com estes resultados, foi possível validar a suposição de que a Dell é uma marca mais 

conhecida do que a Acer. Um teste de hipótese de comparação de médias nessa variável, 

entre amostras independentes, foi conduzido. As hipóteses nula e alternativa foram as 

seguintes:  

𝐻 : µ         − µ         = 0  

𝐻 :µ         
− µ

         
> 0 



63 

 

 
  

 
4
9
 

O valor-p desse teste de hipótese de comparação de duas médias, com amostras 

independentes, foi aproximadamente 0,00; logo, há forte evidência estatística de que a média 

de conhecimento da marca Dell seja maior que a média de conhecimento da marca Acer.  

Testes de comparação de médias também foram desenvolvidos para o conhecimento das 

marcas Intel e Acer (Intel é mais conhecida; valor-p do teste igual a 0,004) e para o 

conhecimento das marcas Intel e Dell (nesse caso, a média de conhecimento da Dell é maior; 

no entanto, a diferença é pequena – 12,1 versus 11,5). Com esses testes, pode-se confirmar a 

validade da fase exploratória, da qual foram extraídas as marcas mais e menos conhecidas.  

Também foi verificado se as marcas se beneficiam da estratégia de co-branding com a Intel, 

testando as proposições 1a e 1b, a partir dos seguintes testes: 

𝐻 :µ             
− µ

             
= 0 

𝐻 :µ             
− µ

             
> 0 

 

𝐻 :µ             
− µ

             
= 0 

𝐻 :µ             
− µ

             
> 0 

 

Em que µ
             

   µ
             

 representam as avaliações médias do notebook da 

Acer com e sem co-branding com a Intel, respectivamente, e 

µ
             

   µ
             

 representam as avaliações médias do notebook da Dell com e 

sem co-branding com a Intel. Os resultados de ambos os testes de comparação de médias com 

amostras dependentes (emparelhadas) estão sintetizados na Tabela 18: 

Tabela 18 – Testes das hipóteses – E1 

 H1 (n = 148) H2 (n = 142) 

t observado 10,10 8,67 

t crítico (α = 5%, unicaudal) 1,65 1,65 

Graus de liberdade 147 141 

Valor-p 0,000 0,000 

Fonte: Elaboração própria.  

Em ambos os testes, há fortíssima evidência de que, dada uma marca de notebook pouco 

conhecida, o consumidor avaliará melhor seu produto quando houver co-branding com uma 
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marca ingrediente forte (Intel), e que, dada uma marca de notebook muito conhecida, o 

consumidor avaliará melhor seu produto quando houver co-branding com uma marca 

ingrediente forte (Intel). 

Nesse estudo, a diferença de avaliação em H1a foi de 2,35 (as médias de avaliação de produto 

foram de 16,76 e 14,41 para a marca Acer com e sem co-branding, respectivamente) e a 

diferença de avaliação em H1b foi de 2,65 (as médias de avaliação de produto foram de 18,85 

e 16,20 para a marca Dell com e sem co-branding, respectivamente). Cabe ressaltar que, em 

termos percentuais, ambas as marcas (Acer e Dell) ganharam cerca de 16,3% de melhora na 

avaliação do produto ao passar do cenário sem co-branding para o cenário com co-branding. 

 

4.1.1 Discussão dos resultados 

Nesse estudo, foram encontradas evidências de que: (i) uma marca menos conhecida (Acer) 

de notebooks tem seu produto melhor avaliado quando este contém co-branding com uma 

marca forte (Intel); (ii) embora uma marca muito conhecida (Dell) tenha seus produtos bem 

avaliados isoladamente, ela também se beneficia da aliança de co-branding com uma marca 

forte (Intel); e (iii) a avaliação do notebook de uma marca pouco conhecida em aliança com a 

Intel foi pior que a avaliação de produto análogo de marca muito conhecida em aliança com a 

Intel. 

A pesquisa de Esch et al. (2009) mostra que em situações em que o produto é resultado de co-

branding entre duas marcas fortes e bem conhecidas, a diferença na avaliação não pode ser 

identificada por meio da ancoragem de marca. No presente estudo, observou-se que a marca 

Dell é a mais conhecida dentre as três apresentadas e, mesmo sendo mais conhecida e mais 

bem avaliada, também se beneficiou do co-branding com a Intel. Talvez este efeito seja 

atribuível à complementariedade das características das duas marcas, que se somam em um 

produto co-branded, e à característica da marca ingrediente (no caso, a Intel) em adicionar 

valor ao produto. 
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4.2 Experimento 2 

O experimento 2 foi do tipo between-subject; cada participante avaliou apenas um produto da 

marca (mais ou menos conhecida) com ou sem co-branding. A Tabela 19 apresenta a divisão 

dos grupos: 

Tabela 19 – Divisão dos grupos experimentais – E2 

Marca Co-branding Número de observações 

– – 41 

– + 43 

+ – 64 

+ + 62 

Nota: Marca: ( – )  Acer; ( + )  Dell; Co-branding: ( – ) ausência; ( + ) presença. 

Fonte: Elaboração própria. 

Na amostra, houve predominância de respondentes do sexo masculino (57,6%). A idade 

média foi de 20,5 anos, variando de 17 a 42 anos, com predominância de respondentes na 

faixa dos 19 aos 22 anos. Quanto à renda, houve predominância de estudantes com renda 

familiar mensal acima de R$ 13.560. No total, 200 respondentes (95,2%) já compraram um 

notebook e apenas 10 (4,8%) não o fizeram. As estatísticas descritivas da amostra estão 

apresentadas na Tabela 20: 
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Tabela 20 – Estatísticas descritivas da amostra – E2 

 Acer (% na coluna) Dell (% na coluna) Total (% na linha) 

 (n = 84) (n = 126) (n = 210) 

Gênero    

Feminino 34 (40,5) 55 (43,7) 89 (42,4) 

Masculino 50 (59,5) 71 (56,3) 121 (57,6) 

Idade     

17-18 23 (27,4) 9 (7,1) 32 (15,2) 

19-20 40 (47,6) 63 (50,0) 103 (49,0) 

21-22 16 (19,0) 43 (34,1) 59 (28,1) 

23-24 3 (3,6) 9 (7,1) 12 (5,7) 

25-42 2 (2,4) 2 (1,6) 4 (1,9) 

Renda    

Até R$ 1.356 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

De R$ 1.357 a R$ 3.390 4 (4,8) 1 (0,8) 5 (2,4) 

De R$ 3.391 a R$ 6.780 6 (7,1) 8 (6,3) 14 (6,7) 

De R$ 6.781 a R$ 13.560 14 (16,7) 15 (11,9) 29 (13,8) 

Acima de R$ 13.560 60 (71,4) 102 (81,0) 162 (77,1) 

Ocupação    

Estuda 69 (82,1) 73 (57,9) 142 (67,6) 

Trabalha e estuda 15 (17,9) 53 (42,1) 68 (32,4) 

Já comprou notebook?    

Sim 81 (96,4) 119 (94,4) 200 (95,2) 

Não 3 (3,6) 7 (5,6) 10 (4,8) 

Fonte: Elaboração própria. 

Nesse estudo, a pontuação de conhecimento de marca, para cada marca avaliada por 

respondente, foi definida como a média das respostas aos quatro indicadores (expostos na 

Tabela 21) e pôde variar de 1 a 5 pontos. A pontuação de avaliação de produto foi obtida para 

cada produto avaliado por respondente e foi definida como a média das respostas aos cinco 

indicadores (expostos na Tabela 22). Poderia variar, portanto, de 1 a 5. As Tabelas 21 e 22 

apresentam as estatísticas descritivas dos itens de conhecimento das marcas e avaliação dos 

produtos, respectivamente, para esse experimento: 
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Tabela 21 – Estatísticas descritivas da escala de conhecimento de marca – E2 

 

Acer (n = 84) Dell (n = 126) Intel (n = 210) 

Média 
Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad 

Sou capaz de reconhecer a 

marca entre outras marcas 

concorrentes 

3,27 1,43 4,55 0,72 4,14 1,04 

Conheço a marca 3,36 1,44 4,67 0,58 4,50 0,81 

Algumas características da 

marca vêm a minha mente 

rapidamente 

2,11 1,20 3,99 1,05 3,64 1,21 

Posso lembrar rapidamente o 

símbolo ou logotipo da marca 
2,98 1,55 4,54 1,80 4,14 1,07 

MÉDIA 2,93  4,44  4,11  

Nota: 84 respondentes avaliaram as marcas Acer e Intel; outros 126 respondentes avaliaram as marcas Dell e 

Intel. 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 22 – Estatísticas descritivas da escala de avaliação de produto – E2 

 

Acer sem Intel  

(n = 41) 

Acer com Intel  

(n = 43) 

Dell sem Intel  

(n = 64) 

Dell com Intel  

(n = 62) 

Média 
Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 

Gosto desse 

produto 
3,05 0,95 3,28 1,01 3,64 1,03 4,11 0,85 

Me sinto bem em 

relação ao produto 
3,29 0,68 3,49 0,63 3,63 0,97 3,98 0,82 

Esse produto é 

ótimo 
2,93 1,13 3,26 1,14 3,58 1,08 4,00 0,89 

Esse produto me 

agrada 
2,93 1,25 3,42 1,01 3,55 1,02 4,06 0,88 

Aprovo esse 

produto 
3,27 0,95 3,63 0,87 3,98 0,90 4,27 0,75 

MÉDIA 3,09  3,41  3,68  4,09  

Nota: 41 respondentes avaliaram o produto da marca Acer sem co-branding com a Intel; 43 respondentes 

avaliaram o produto da marca Acer com co-branding com a Intel; 64 respondentes avaliaram o 

produto da marca Dell sem co-branding com a Intel; outros 62 respondentes avaliaram o produto da 

marca Dell com co-branding com a Intel. 

Fonte: Elaboração própria. 

Para analisar os dados obtidos no experimento 2, adotou-se o modelo linear geral (GLM) com 

uma única variável dependente (a variável avaliação de produto). As análises do modelo 

foram realizadas com ajuda do pacote estatístico SPSS 22.0. Foram gerados dois ajustes do 

modelo. O primeiro, apresentado na Tabela 25, teve dois fatores de efeito fixo: marca (cujos 
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níveis são: menos conhecida, Acer; e mais conhecida, Dell) e co-branding com a Intel (cujos 

níveis são: ausência ou presença). O modelo foi construído de forma a incorporar o efeito de 

interação entre marca e co-branding. A saída completa do modelo pode ser observada no 

Apêndice E. 

São pressupostos do modelo linear geral que os resíduos sejam independentes, possuam 

variabilidade constante entre as células do experimento e estejam normalmente distribuídos 

com valor esperado igual a zero. Para isso, o teste de Levene para homogeneidade de 

variância dentro dos grupos (o valor-p igual a 0,373 permite afirmar que não há evidência 

estatística para rejeitar a hipótese nula de variâncias de erro da variável dependente iguais 

entre grupos) e a análise visual da distribuição dos resíduos sugerem que os pressupostos do 

modelo adotado estejam respeitados. O Teste de Levene, as estatísticas descritivas e a saída 

de interação entre assuntos do modelo estão apresentados nas Tabelas 23, 24 e 25 

respectivamente: 

Tabela 23 – Teste de Levene – Modelo 1 – E2 

Z df1 df2 Sig. 

1,046 3 206 ,373 

Design: Interceptação + MARCA + CO_B + MARCA * CO_B 

 

Tabela 24 – Estatísticas descritivas – Modelo 1 – E2 

Marca constituinte Presença de co-branding Média Desvio Padrão N 

Acer 

sem co-branding 3,0927 ,84628 41 

com co-branding 3,4140 ,77508 43 

Total 3,2571 ,82174 84 

Dell 

sem co-branding 3,6750 ,83229 64 

com co-branding 4,0871 ,68771 62 

Total 3,8778 ,78911 126 

Total 

sem co-branding 3,4476 ,88122 105 

com co-branding 3,8114 ,79413 105 

Total 3,6295 ,85643 210 
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Tabela 25 – Saída de interação entre assuntos – Modelo 1 – E2 

Origem 
Tipo III Soma dos 

Quadrados 
Df 

Quadrado 

Médio 
Z Sig. 

Eta 

parcial 

quadrado 

Modelo corrigido 26,928
a
 3 8,976 14,632 ,000 ,176 

Interceptação 2564,188 1 2564,188 4179,999 ,000 ,953 

MARCA 19,851 1 19,851 32,360 ,000 ,136 

CO_B 6,774 1 6,774 11,042 ,001 ,051 

MARCA * CO_B ,104 1 ,104 ,169 ,681 ,001 

Erro 126,369 206 ,613    

Total 2919,720 210     

Total corrigido 153,297 209     

Nota: 
a
 R Quadrado = ,176 (R Quadrado Ajustado = ,164).  

Verifica-se que existe associação entre as variáveis marca e avaliação do produto, bem como 

entre co-branding e avaliação do produto (valores-p próximos a 0,000), muito embora os 

percentuais de variabilidade explicada da variável dependente (R², R² ajustado e Eta parcial 

quadrado) sejam baixos.  

Especificamente, há evidência de que: 1) o produto da marca Dell é, em média, mais bem 

avaliado que o produto da marca Acer; 2) produtos com presença de co-branding com a 

marca Intel foram mais bem avaliados, em média, do que os produtos sem co-branding.   

Não houve efeito significante de interação entre os efeitos fixos (marca e co-branding), 

conforme se observa na Tabela 25 (valor-p igual a 0,681). As retas (quase) paralelas 

evidenciam a ausência do efeito de interação, conforme Figura 13: 
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Figura 13 – Médias marginais estimadas para avaliação de produto – Modelo 1 – E2 

Um novo modelo foi obtido incorporando-se, ao modelo descrito anteriormente, o fator de 

efeito fixo sexo e as covariáveis conhecimento da marca constituinte (Acer ou Dell, conforme 

o caso) e conhecimento da marca Intel.  

Como no modelo 1, foi feito o teste de Levene (com valor-p igual a 0,166). Pode-se afirmar 

que não há evidência estatística para rejeitar a hipótese nula de variâncias de erro da variável 

dependente iguais entre grupos. Os resultados do teste de Levene, as estatísticas descritivas e 

a saída de interação entre assuntos do modelo estão apresentados nas Tabelas 26, 27 e 28 

respectivamente: 

Tabela 26 – Teste de Levene – Modelo 2 – E2 

Z df1 df2 Sig. 

1,507 7 202 ,166 

Design: Interceptação + CM_CONST + CM_INTEL + MARCA + CO_B + Sexo + MARCA * CO_B + 

MARCA * Sexo + CO_B * Sexo + MARCA * CO_B * Sexo 
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Tabela 27 – Estatísticas descritivas – Modelo 2 – E2 

Marca 

constituinte 

Presença de            

co-branding 
Sexo Média Desvio Padrão N 

Acer 

sem co-branding 

feminino 3,0300 ,81117 20 

masculino 3,1524 ,89421 21 

Total 3,0927 ,84628 41 

com co-branding 

feminino 3,3429 ,63937 14 

masculino 3,4483 ,84118 29 

Total 3,4140 ,77508 43 

Total 

feminino 3,1588 ,75121 34 

masculino 3,3240 ,86745 50 

Total 3,2571 ,82174 84 

Dell 

sem co-branding 

feminino 3,7143 ,73923 28 

masculino 3,6444 ,90725 36 

Total 3,6750 ,83229 64 

com co-branding 

feminino 3,9556 ,78903 27 

masculino 4,1886 ,59000 35 

Total 4,0871 ,68771 62 

Total 

feminino 3,8327 ,76668 55 

masculino 3,9127 ,80975 71 

Total 3,8778 ,78911 126 

Total 

sem co-branding 

feminino 3,4292 ,83436 48 

masculino 3,4632 ,92594 57 

Total 3,4476 ,88122 105 

com co-branding 

feminino 3,7463 ,78997 41 

masculino 3,8531 ,80019 64 

Total 3,8114 ,79413 105 

Total 

feminino 3,5753 ,82507 89 

masculino 3,6694 ,88004 121 

Total 3,6295 ,85643 210 
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Tabela 28 – Saída de interação entre assuntos – Modelo 2 – E2 

Origem 
Tipo III Soma dos 

Quadrados 
df 

Quadrado 

Médio 
Z Sig. 

Eta parcial 

quadrado 

Modelo corrigido 31,413
a
 9 3,490 5,727 ,000 ,205 

Interceptação 42,161 1 42,161 69,183 ,000 ,257 

CM_CONST 1,776 1 1,776 2,915 ,089 ,014 

CM_INTEL ,379 1 ,379 ,622 ,431 ,003 

MARCA 4,754 1 4,754 7,801 ,006 ,038 

CO_B 5,933 1 5,933 9,735 ,002 ,046 

Sexo ,226 1 ,226 ,370 ,544 ,002 

MARCA * CO_B ,104 1 ,104 ,171 ,680 ,001 

MARCA * Sexo ,012 1 ,012 ,020 ,887 ,000 

CO_B * Sexo ,235 1 ,235 ,386 ,535 ,002 

MARCA * CO_B * Sexo ,314 1 ,314 ,516 ,473 ,003 

Erro 121,884 200 ,609    

Total 2919,720 210     

Total corrigido 153,297 209     

Nota: 
a 
R Quadrado = ,205 (R Quadrado Ajustado = ,169)  

Observa-se que existe pouca diferença entre a avaliação de produto entre mulheres e homens. 

O modelo 2 mostra que os produtos da Dell são mais bem avaliados que os da Acer, e que 

ambos são mais bem avaliados quando têm co-branding com a Intel. A saída completa do 

modelo pode ser observada no Apêndice F. 

É possível observar que existe associação entre marca e avaliação do produto (valor-p igual a 

0,006) e entre co-branding e avaliação de produto (valor-p igual a 0,002) ainda que a 

variabilidade de Y explicada pelo modelo seja baixa. Assim como no modelo anterior, a 

interação entre os efeitos fixos (marca, co-branding e sexo) não foi significante. As 

covariáveis conhecimento da marca constituinte e conhecimento da marca Intel parecem não 

influenciar a variável dependente, ambas com valores-p 0,089 e 0,431, respectivamente. Os 

gráficos estão apresentados nas Figuras 14 e 15: 
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Figura 14 – Médias marginais estimadas para avaliação de produto – separação por marca e 

sexo – Modelo 1 – E2  

 

 

 
Figura 15 – Médias marginais estimadas para avaliação de produto – separação por co-

branding e sexo – Modelo 1 – E2 
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4.2.1 Discussão dos resultados 

Os resultados do experimento 2 apresentam evidências de que a marca Dell é mais conhecida 

que as marcas Acer e Intel, e que a Intel é mais conhecida que a marca Acer. Da mesma 

forma que no experimento 1, observou-se que os notebooks de ambas as marcas (Acer e Dell) 

são mais bem avaliados quando têm o selo da Intel, evidenciando o efeito positivo da co-

branding.  

Não foi observado efeito de interação significante entre marca e co-branding. É possível 

interpretar que, independente da marca do notebook ser mais ou menos conhecida, a aliança 

de co-branding com a Intel alavanca a avaliação dos produtos. Essa observação pode ser 

sustentada pelo conhecimento generalizado da marca Intel, sendo possível constatar que a 

Intel aumenta o desempenho do produto com seu amplo conhecimento e credibilidade 

(Washburn et al., 2004). 

Conforme observado por Leuthesser et al. (2003), diferentes fabricantes de computadores 

optam por co-branding com a Intel porque seus clientes acreditam no desempenho e na 

credibilidade oferecidos pelos microprocessadores desta marca. Nesse tipo de aliança, o 

cliente, em muitos casos, pode estar mais associado à Intel do que à marca do computador. 

Assim, a marca do fabricante de computadores, seja ela muito ou pouco conhecida, pode 

utilizar a aliança para conquistar maior penetração no mercado no qual atua, aproveitando a 

vantagem oferecida pela Intel.   

Outra observação pode ser feita em relação ao sexo dos respondentes: tanto homens quanto 

mulheres avaliam melhor os produtos com co-branding, independente da marca. Portanto, a 

estratégia pode apresentar resultados positivos para diferentes segmentos de mercado. 

Esse estudo dá suporte às proposições 1a e 1b, que propõem que a avaliação de notebooks de 

marcas muito e pouco conhecidas seja melhor quando há co-branding com a marca Intel. 

 

4.3 Experimento 3 

Nesse experimento, as análises foram do tipo between e within-subject. Cada respondente 

avaliou um produto com co-branding e o mesmo produto sem co-branding. Na análise 
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between-subject, foi considerada para análise a primeira avaliação de produto feita pelo 

respondente; na análise within-subject, foram consideradas ambas as avaliações. A Tabela 29 

apresenta a distribuição dos grupos experimentais: 

Tabela 29 – Divisão dos grupos experimentais – E3 

Marca Co-branding Estrato socioeconômico Número de observações 

– – – 27 

– – + 32 

– + – 31 

– + + 31 

+ – – 41 

+ – + 66 

+ + – 29 

+ + + 48 

Nota: Marca: ( – )  Asus/CCE/Lenovo; ( + )  Dell/HP/Sony. 

Co-branding: ( – ) ausência; ( + ) presença. 

Estrato socioeconômico: ( - ) inferior/ ( + ) superior. 

Fonte: Elaboração própria. 

Na amostra de respondentes, houve predominância de participantes do sexo feminino (61%). 

A idade média foi de 22,7 anos, variando de 17 a 54 anos, com predominância de estudantes 

na faixa dos 19 aos 22 anos. Nesse estudo, cabe destacar que 21,3% dos respondentes têm 25 

anos ou mais, o que não foi observado nos estudos anteriores. Uma possível explicação é a 

classe social a qual pertence o respondente, que nos estudos anteriores estava concentrada no 

estrato mais elevado. Esse mesmo argumento pode servir como explicação para o número de 

respondentes que estudam e trabalham (63,9%), o que não foi evidenciado nos experimentos 

1 e 2. 

Nesse experimento, foi incorporada a variável estrato socioeconômico. A amostra foi bem 

dividida entre os dois estratos considerados (superior e inferior), sendo 58% dos respondentes 

pertencentes à classe A (estrato superior) e 42% pertencentes aos estratos caracterizados como 

inferiores (B1 a C2). Quanto à posse de notebook, 264 (86,6%) já compraram um portátil e 

apenas 41 (13,4%) não o fizeram. Cabe destacar que alguns dos respondentes não possuem 

notebook porque têm um desktop. A Tabela 30 apresenta estatísticas descritivas da amostra: 
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Tabela 30 – Estatísticas descritivas da amostra – E3 

 Asus/CCE/Lenovo  

(% na coluna) 

Dell/HP/Sony  

(% na coluna) 

TOTAL  

(% na linha) 

 (n = 121) (n = 184) (n = 305) 

Gênero    

Feminino 66 (54,5) 120 (65,2) 186 (61,0) 

Masculino 55 (45,5) 64 (34,8) 119 (39,0) 

Idade     

17-18 30 (24,8) 7 (3,8) 37 (12,1) 

19-20 31 (25,6) 73 (39,7) 104 (34,1) 

21-22 23 (19,0) 46 (25,0) 69 (22,6) 

23-24 11 (9,1) 19 (10,3) 30 (9,8) 

25-54 26 (21,5) 39 (21,2) 65 (21,3) 

Classe    

A 63 (52,1) 114 (62,0) 177 (58,0) 

B1 15 (12,4) 13 (7,1) 28 (9,2) 

B2 39 (32,2) 39 (21,2) 78 (25,6) 

C1 4 (3,3) 16 (8,7) 20 (6,6) 

C2 0 (0,0) 2 (1,1) 2 (0,7) 

Ocupação    

Estuda 51 (42,1) 59 (32,1) 110 (36,1) 

Trabalha e estuda 70 (57,9) 125 (67,9) 195 (63,9) 

Já comprou notebook?    

Sim 99 (81,8) 165 (89,7) 264 (86,6) 

Não 22 (18,2) 19 (10,3) 41 (13,4) 

Fonte: Elaboração própria. 

Assim como no experimento 2, a pontuação de conhecimento de marca foi definida como a 

média das respostas aos quatro indicadores (expostos na Tabela 31) e pôde variar de 1 a 5 

pontos. A pontuação de avaliação de produto foi obtida para cada produto avaliado por 

respondente e foi definida como a média das respostas aos cinco indicadores (expostos na 

Tabela 32). As Tabelas 31 e 32 apresentam estatísticas descritivas dos itens de conhecimento 

das marcas e avaliação dos produtos, respectivamente: 
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Tabela 31 – Estatísticas descritivas dos itens da escala de conhecimento de marca para 

Asus/CCE/Lenovo – E3 

 Asus (n = 40) CCE (n = 19) Lenovo (n = 62) Intel (n = 121) 

 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad 
Média 

Desv. 

Pad 

Conheço a marca 3,48 1,47 3,00 1,53 3,56 1,40 4,32 1,02 

Sou capaz de 

reconhecer a marca 

entre outras marcas 

concorrentes 

3,38 1,53 2,89 1,41 3,66 1,38 4,14 1,15 

Algumas 

características da 

marca vêm a minha 

mente rapidamente 

3,03 1,37 2,47 1,39 2,61 1,38 3,97 1,17 

Posso lembrar 

rapidamente o 

símbolo ou logotipo 

da marca 

3,20 1,65 3,42 1,50 3,66 1,51 4,26 1,15 

MÉDIA 3,27  2,95  3,38  4,17  

Nota: 40 respondentes avaliaram as marcas Asus e Intel; 19 respondentes avaliaram as marcas CCE e Intel; 

outros 62 respondentes avaliaram as marcas Lenovo e Intel.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela 32 – Estatísticas descritivas dos itens da escala de conhecimento de marca para Dell/HP/Sony – 

E3 

 Dell (n = 73) HP (n = 32) Sony (n = 79) Intel (n = 184) 

 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad 
Média 

Desv. 

Pad 

Conheço a marca 4,42 0,85 4,47 1,05 4,58 0,73 4,18 1,01 

Sou capaz de 

reconhecer a marca 

entre outras marcas 

concorrentes 

4,42 0,80 4,28 1,14 4,52 0,64 3,82 1,18 

Algumas 

características da 

marca vêm a minha 

mente rapidamente 

3,58 1,07 3,69 1,09 4,05 0,89 3,61 1,18 

Posso lembrar 

rapidamente o 

símbolo ou logotipo 

da marca 

4,47 1,01 4,63 1,01 4,44 0,96 4,14 1,16 

MÉDIA 4,22  4,27  4,40  3,94  

Nota: 73 respondentes avaliaram as marcas Dell e Intel; 32 respondentes avaliaram as marcas HP e Intel; 

outros 79 respondentes avaliaram as marcas Sony e Intel. 

Fonte: Elaboração própria. 

Observa-se que as marcas Asus, CCE e Lenovo são menos conhecidas que as marcas Dell, 

HP e Sony, o que valida a escolha dessas para compor os cenários dos experimentos. 
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Tabela 33 – Estatísticas descritivas dos itens da escala de avaliação de produto para Asus/CCE/Lenovo – E3 

 

Asus 

sem Intel 

(n = 40) 

Asus 

com Intel 

(n = 40) 

CCE 

sem Intel 

(n = 19) 

CCE 

com Intel 

(n = 19) 

Lenovo 

sem Intel 

(n = 62) 

Lenovo 

com Intel 

(n = 62) 

 Média 
Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 

Me sinto bem em 

relação ao produto 
3,33 1,10 3,70 0,97 3,32 0,95 3,26 0,99 3,55 1,11 3,73 0,96 

Esse produto é ótimo 3,55 0,78 3,78 1,07 3,32 0,89 3,37 0,90 3,35 1,06 3,44 0,95 

Esse produto me 

agrada 
3,38 1,05 3,75 1,08 3,21 0,85 3,26 1,05 3,37 1,24 3,65 1,17 

Esse produto é atrativo 3,35 1,05 3,80 0,88 3,42 0,84 3,37 1,01 3,45 1,20 3,68 1,04 

Aprovo esse produto 3,53 1,04 3,78 0,97 3,32 0,89 3,16 1,01 3,65 1,03 3,82 1,05 

MÉDIA 3,43  3,76  3,32  3,28  3,47  3,66  

Nota: 40 respondentes avaliaram o produto da marca Asus, com e sem co-branding com a Intel; 19 respondentes avaliaram o produto da marca CCE, 

com e sem co-branding com a Intel; outros 62 respondentes avaliaram o produto da marca Lenovo com e sem co-branding com a Intel. 

Fonte: Elaboração própria. 

A primeira questão do questionário pedia que o respondente indicasse qual marca considerava melhor na categoria de notebooks. Apenas 19 

escolheram a CCE – marca que teve menor pontuação na avaliação de produto. Por outro lado, a Lenovo foi a mais escolhida e apresentou 

pontuação mais alta de avaliação de produto.  
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Tabela 34 – Estatísticas descritivas dos itens da escala de avaliação de produto para Dell/HP/Sony – E3 

 

Dell 

sem Intel 

(n = 73) 

Dell 

com Intel 

(n = 73) 

HP 

sem Intel 

(n = 32) 

HP 

com Intel 

(n = 32) 

Sony 

sem Intel 

(n = 79) 

Sony 

com Intel 

(n = 79) 

 Média 
Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 
Média 

Desv. 

Pad. 

Me sinto bem em 

relação ao produto 
3,90 0,95 4,08 0,91 4,03 1,09 4,13 1,01 3,95 1,08 4,39 0,79 

Esse produto é ótimo 3,68 0,97 3,96 0,84 3,88 1,07 3,97 1,06 3,95 1,00 4,27 0,76 

Esse produto me 

agrada 
3,82 1,00 4,00 1,00 3,88 1,16 3,97 1,18 4,05 1,01 4,37 0,77 

Esse produto é atrativo 3,73 1,06 3,97 1,00 3,72 1,25 4,03 1,00 3,87 1,19 4,38 0,84 

Aprovo esse produto 4,04 0,90 4,22 0,79 4,06 1,08 4,19 1,00 4,18 1,06 4,47 0,80 

MÉDIA 3,84  4,05  3,91  4,06  4,00  4,37  

Nota: 73 respondentes avaliaram o produto da marca Dell, com e sem co-branding com a Intel; 32 respondentes avaliaram o produto da marca HP, com e 

sem co-branding com a Intel; outros 79 respondentes avaliaram o produto da marca Sony com e sem co-branding com a Intel. 

Fonte: Elaboração própria. 

As marcas Dell e Sony foram as mais indicadas como melhores na categoria de notebooks. As três marcas tiveram seus produtos mais bem 

avaliados quando havia co-branding com a marca Intel.  
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 Foi conduzido teste de comparação de médias para a avaliação de produto no tipo within-

subject. Dos 305 respondentes, 166 avaliaram primeiro o produto sem co-branding (média de 

3,78) e depois o produto com co-branding (média de 3,98). O teste apresentou significância 

ao nível de 5%, o que permite afirmar que a média de avaliação do produto com co-branding 

é maior que a média de avaliação do mesmo produto sem co-branding. 

Teste análogo foi conduzido para testar as respostas de 139 participantes que avaliaram 

primeiro o produto com co-branding (média de 3,94) e depois o produto sem co-branding 

(média de 3,66). O teste apresentou significância ao nível de 5%, permitindo afirmar, 

novamente, que a média de avaliação do produto com co-branding é maior que a média de 

avaliação do mesmo produto sem co-branding. Os testes podem ser observados na Tabela 35: 

Tabela 35 – Teste t de comparação de médias – E3 

 (n = 166) (n = 139) 

t observado -5,07 4,86 

t crítico (α = 5%, unicaudal) 1,65 1,65 

Graus de liberdade 165 138 

Valor-p 0,000 0,000 

Fonte: Elaboração própria.  

Logo, há forte evidência estatística de que a avaliação dos produtos de marcas mais e menos 

conhecidas seja melhor quando este tem co-branding com a Intel.  

Assim como no experimento 2, foi escolhido o GLM para fazer a análise dos resultados. 

Conforme proposta do experimento 3, a variável estrato socioeconômico foi incorporada ao 

modelo. Além desta, foram acrescentadas as covariáveis conhecimento da marca constituinte 

e conhecimento da marca Intel. O teste de Levene (valor-p igual a 0,657) permite afirmar que 

não há evidência estatística para rejeitar a hipótese nula de variâncias de erro da variável 

dependente iguais. O teste de Levene, as estatísticas descritivas e a saída de interação entre 

assuntos do modelo estão apresentados nas Tabelas 36, 37 e 38, respectivamente. A saída 

completa do modelo pode ser observada no Apêndice G. 
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Tabela 36 - Teste de Levene – Modelo 1 – E3 

Z df1 df2 Sig. 

,718 7 297 ,657 

Design: Interceptação + CM_Intel + CM_Const + Marca_orig + CO_B + Classe_Soc_Ec2 + Marca_orig * 

CO_B + Marca_orig * Classe_Soc_Ec2 + CO_B * Classe_Soc_Ec2 + Marca_orig * CO_B * Classe_Soc_Ec2 

 

Tabela 37 – Estatísticas descritivas – Modelo 1 – E3 

Marca 

constituinte 

Presença de        

co-branding 

Classe 

Socioeconômica 
Média Desvio Padrão N 

Asus 

CCE 

Lenovo 

sem co-branding 

inferior 3,6296 ,73318 27 

superior 3,2812 ,97035 32 

Total 3,4407 ,88027 59 

com co-branding 

inferior 3,9613 ,93726 31 

superior 3,3871 ,80156 31 

Total 3,6742 ,91202 62 

Total 

inferior 3,8069 ,85755 58 

superior 3,3333 ,88573 63 

Total 3,5603 ,90060 121 

Dell 

HP 

Sony 

sem co-branding 

inferior 3,9073 ,95927 41 

superior 4,0091 ,87032 66 

Total 3,9701 ,90233 107 

com co-branding 

inferior 4,3655 ,59778 29 

superior 4,0500 ,71993 48 

Total 4,1688 ,68982 77 

Total 

inferior 4,0971 ,85448 70 

superior 4,0263 ,80727 114 

Total 4,0533 ,82395 184 

Total 

sem co-branding 

inferior 3,7971 ,88131 68 

superior 3,7714 ,96239 98 

Total 3,7819 ,92738 166 

com co-branding 

inferior 4,1567 ,81102 60 

superior 3,7899 ,81580 79 

Total 3,9482 ,83104 139 

Total 

inferior 3,9656 ,86475 128 

superior 3,7797 ,89749 177 

Total 3,8577 ,88723 305 
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 Tabela 38 – Saída de interação entre assuntos – Modelo 1 – E3 

Origem 

Tipo III 

Soma dos 

Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
Z Sig. 

Eta 

parcial 

quadrado 

Modelo corrigido 43,959
a
 9 4,884 7,376 ,000 ,184 

Interceptação 89,194 1 89,194 134,696 ,000 ,313 

CM_Intel ,698 1 ,698 1,055 ,305 ,004 

CM_Const 9,383 1 9,383 14,169 ,000 ,046 

Marca 5,116 1 5,116 7,726 ,006 ,026 

CO_B 3,828 1 3,828 5,781 ,017 ,019 

Classe_Soc_Ec 3,941 1 3,941 5,951 ,015 ,020 

Marca * CO_B 0,000 1 0,000 ,000 ,993 ,000 

Marca * Classe_Soc_Ec ,482 1 ,482 ,728 ,394 ,002 

CO_B * Classe_Soc_Ec 1,063 1 1,063 1,605 ,206 ,005 

Marca * CO_B * Classe_Soc_Ec ,816 1 ,816 1,233 ,268 ,004 

Erro 195,345 295 ,662    

Total 4778,280 305     

Total corrigido 239,304 304     

Nota: 
a
 R Quadrado = ,184 (R Quadrado Ajustado = ,159)  

No modelo, as três variáveis independentes (marca, co-branding e estrato socioeconômico) 

apresentam associação com a variável dependente (avaliação de produto), com valores-p 

abaixo de 0,05, conforme apresentado na Tabela 38. A classe social a qual o participante 

pertence pode influenciar a avaliação de produtos de marcas muito e pouco conhecidas em 

aliança de co-branding.  

No entanto, não foi verificado efeito de interação entre as variáveis (marca, co-branding e 

estrato socioeconômico), que apresentaram valores-p não significantes ao nível de 5%. As 

Figuras 16, 17 e 18 apresentam os gráficos para efeitos interação entre as variáveis: 
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Figura 16 – Médias marginais estimadas para avaliação de produto – separação por marca e 

co-branding – E3 

 

 

 
Figura 17 – Médias marginais estimadas para avaliação de produto – separação por marca e 

estrato socioeconômico – Modelo 1 – E3 
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Figura 18 – Médias marginais estimadas para avaliação de produto – separação por co-

branding e estrato socioeconômico – Modelo 1 – E3 

Ao comparar a diferença de avaliação dos produtos entre os participantes de estratos 

inferior e superior, observa-se que os respondentes de classes inferiores apresentam maior 

diferença na avaliação dos produtos com e sem co-branding (na Figura 18, a reta azul, 

indicativa das avaliações médias de produtos com e sem co-branding entre respondentes 

de classe socioeconômica inferior, é mais íngreme do que a reta verde, correspondente às 

avaliações dos respondentes de classe socioeconômica superior). No entanto, o efeito de 

interação entre co-branding e classe socioeconômica não é significante no contexto do 

modelo formulado (valor-p igual a 0,206). Logo, não há evidência para sustentar a 

proposição 2.  

 

4.3.1 Discussão dos resultados 

O experimento 3 complementa os demais e corrobora os resultados encontrados 

anteriormente. Há evidências de que as marcas Asus, CCE e Lenovo são menos conhecidas 

do que as marcas Dell, HP e Sony – o que confirma os resultados da pesquisa exploratória que 

apontou estas marcas como adequadas ao estudo. 
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Observa-se que os produtos de ambas as marcas (mais e menos conhecidas) são mais bem 

avaliados quando têm co-branding com a Intel, confirmando as proposições 1a e 1b. 

Não ficou evidente que o estrato socioeconômico influencia a avaliação de produtos co-

branded. Foi possível observar que os respondentes pertencentes ao estrato superior avaliam 

as marcas menos conhecidas pior do que os de estrato inferior, mas essa diferença não foi 

estatisticamente significante.  

Constatou-se que os resultados são semelhantes nos estudos do tipo within e between-subject. 

Desta forma, a pesquisa atendeu à sugestão de que é relevante que um projeto experimental 

seja realizado nos dois formatos e tenham os resultados comparados para mostrar mais 

evidências de validade (Charness et al., 2012). 
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4.4 Síntese dos resultados 

Tabela 39 - Síntese dos experimentos e proposições do estudo 

Design experimental Design fatorial P1a P1b P2 

Experimento 1 

(n = 290) 

Within-

subject 

  

Marca (-) e (+)  

  

Co-branding (-) e (+) 

Confirmada com evidência de que notebooks 

de marca (-) são mais bem avaliados quando 

têm co-branding com uma marca forte. 

Análise estatística: teste t de comparação de 

médias (valor-p < 0.01). 

Confirmada com evidência de que notebooks 

de marca (+) são mais bem avaliados quando 

têm co-branding com uma marca forte. 

Análise estatística: teste t de comparação de 

médias (valor-p < 0.01). 

Não foi testada 

nesse 

experimento. 

Experimento 2 

(n = 210) 

Between-

subject 

  

Marca (-) e (+)  

  

Co-branding (-) e (+) 

P1a: Confirmada. 

P1b: Confirmada. 

Análise estatística: modelo linear geral (GLM) para “avaliação de produto” = f(marca, co-

branding, marca*co-branding). O R² foi 20% e a significância (valor-p) dos três efeitos 

foram, respectivamente, .000, .001, .681. 

Não foi testada 

nesse 

experimento. 

Experimento 3 

(n = 305) 

Between-

subject 

Marca (-) e (+)  

  

Co-branding (-) e (+) 

Estrato 

socioeconômico 

(-) e (+) 

P1a: Confirmada. 

P1b: Confirmada. 

P2: Não há evidência para sustentar a proposição 2. 

Análise estatística: modelo linear geral (GLM) para “avaliação de produto” ’ = f(marca, co-branding, estrato 

socioeconômico, marca*co-branding, marca*estrato socioeconômico, co-branding*estrato socioeconômico, 

marca*co-branding*estrato socioeconômico). O R² foi 19% e a significância (valor-p) dos efeitos foram, 

respectivamente, .006, .017, .015, .993, .394, .206, .268. 

Fonte: Elaboração própria. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta deste estudo foi verificar se alianças de co-branding alteram a avaliação de 

notebooks de marcas muito e pouco conhecidas, e se o estrato socioeconômico ao qual 

pertencem os respondentes também interfere nessa avaliação. 

Desta forma, foram traçados três objetivos específicos: i) identificar se os produtos de marcas 

muito e pouco conhecidas são mais bem avaliados quando possuem co-branding com uma 

marca muito conhecida (Intel); ii) observar se o efeito da co-branding ocorre com a mesma 

intensidade na avaliação de produtos de marcas muito e pouco conhecidas; e iii) verificar se o 

efeito da co-branding é mais evidente entre respondentes de estrato socioeconômico inferior 

do que entre os de estrato superior. 

Foram realizados três experimentos fatoriais, conduzidos entre os meses de março e outubro 

de 2013, com 865 estudantes de graduação de diferentes IES de São Paulo. Os projetos 

experimentais foram do tipo between e within-subject e as análises foram conduzidas por 

meio de testes t de comparação de médias e de modelos lineares gerais (GLM). A variável 

dependente foi avaliação do produto e as variáveis independentes foram marca (muito e 

pouco conhecida), co-branding (presença e ausência) e estrato socioeconômico (superior e 

inferior).  

O primeiro objetivo específico foi alcançado com os resultados encontrados nos três 

experimentos, que deram evidências de que tanto notebooks de marcas muito conhecidas 

quanto os de marcas menos conhecidas são mais bem avaliados quando possuem co-branding 

com a marca Intel. As diferenças de avaliação foram estatisticamente significantes, 

permitindo confirmar as proposições 1a e 1b. 

O segundo objetivo foi alcançado ao verificar que tanto marcas menos conhecidas quanto 

marcas mais conhecidas se beneficiam da co-branding com a marca Intel. Não há evidência 

de que as marcas menos conhecidas se beneficiem mais dessa aliança.  

O terceiro objetivo foi alcançado no experimento 3, ao verificar se há interação entre as 

variáveis estrato socioeconômico e avaliação do produto com e sem aliança de co-branding. 

Esse efeito não foi estatisticamente significante. 
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De acordo com tais resultados, a teoria da ancoragem parece ser insuficiente para explicar as 

diferenças na avaliação de produtos com e sem co-branding, já que em alianças entre marcas 

muito conhecidas não há evidências de qual marca serve como âncora. Desta forma, pode-se 

adotar a explicação que a melhora na avaliação de notebooks co-branded pode ser resultado 

da complementariedade das marcas.  

A combinação das marcas acrescenta informação adicional ao produto, os atributos mais 

relevantes de cada parceiro se somam e superam o efeito apenas da co-branding (Park et al., 

1996; Washburn et al., 2004; Geylani et al., 2008). Esse achado pode ser resultado do tipo de 

aliança que foi avaliada – a de marca ingrediente, que age como modificadora da marca de 

acolhimento e adiciona valor a ela (Park et al., 1996). Dessa forma, as características da Intel 

complementam o produto co-branded e adicionam valor a ele.  

Assim como em estudos anteriores (Rao & Monroe, 1988; Park et al., 1996; Washburn et al., 

2004; Besharat, 2010), alianças de co-branding devem ser investigadas sob outras teorias do 

comportamento do consumidor a fim de compreender melhor seus efeitos.  

 

5.1 Implicações teóricas e gerenciais 

O presente estudo cobriu uma lacuna na literatura sobre ancoragem observada em cenários 

não numéricos, além de complementar o único estudo encontrado sobre ancoragem de marca, 

o de Esch et al. (2009). Nos três experimentos conduzidos para esta dissertação, a variável 

marca foi manipulada. Observou-se que ela contribui de forma significante para o ajuste dos 

modelos gerados para análise (GLM).  

Outro avanço em relação aos estudos anteriores, está em relação ao tipo de aliança. São mais 

comuns pesquisas que analisam uma co-branding entre duas marcas constituintes (Walchli, 

2007; Geylani et al., 2008; Esch et al., 2009; Bouten et al., 2011), caracterizada pela presença 

de duas marcas que estão no mesmo nível e nenhuma delas domina esta relação. Aqui, foi 

avaliada uma co-branding entre uma marca constituinte e uma ingrediente. Nessas alianças, a 

marca ingrediente não toma papel principal, mas agrega valor ao produto e eleva sua 

avaliação por meio de suas associações positivas de credibilidade e qualidade, por exemplo. 
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Além disso, a incorporação da variável estrato socioeconômico cobriu uma lacuna da 

literatura ao comparar o comportamento entre consumidores de diferentes classes, que ainda é 

um campo em expansão tanto no Brasil quanto no exterior (Williams, 2002; Mattoso, 2006). 

As implicações gerenciais estão relacionadas à definição da estratégia de co-branding por 

parte da empresa interessada. Conforme proposto por Leuthesser et al. (2003), é importante 

definir a estratégia de co-branding de acordo com os objetivos pretendidos, já que a escolha 

do parceiro e do produto co-branded apresentam vantagens e desvantagens e têm 

caraterísticas diferenciadas quanto aos resultados. Adicionalmente, mostra-se importante 

conhecer o público alvo para traçar estratégias que gerem os retornos esperados, e isso só é 

alcançado por meio de pesquisa (Wedel & Kamakura, 2000). 

Embora tenha sido observada diferença na avaliação dos produtos por respondentes 

pertencentes aos estratos socioeconômicos superiores e inferiores (vide Tabela 38 – variável 

Classe_Soc_Ec, significante ao nível de 5%), o efeito de interação entre co-branding e estrato 

socioeconômico não foi significante, mas abre a interpretação de que, independente da classe 

a qual pertence o consumidor, ele avaliará melhor produtos com co-branding.  

Para as empresas que competem nesse mercado, os resultados reportados sugerem 

oportunidades: aliança entre marcas de computador, parcerias com marcas de outras 

categorias de produto (tais como smartphones, tablets, entre outros) ou até extensão de marca. 

Além disso, a marca é reconhecida entre os diferentes consumidores, sejam eles de classes 

sociais superiores ou inferiores.  

 

5.2 Limitações e recomendações para estudos futuros 

O estudo apresenta algumas limitações em relação à amostra, já que foi composta por 

estudantes e os resultados não podem ser generalizados aos demais consumidores, embora 

esse grupo possa ser adequado para testar hipóteses teóricas. Nesse sentido, é importante que 

outras pesquisas sejam realizadas não apenas com estudantes, mas entre indivíduos com 

diferentes atividades. 
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Outro fator limitador foi a condução dos experimentos: uma parte dos respondentes 

participaram da pesquisa em laboratório e outra parte responderam ao questionário via 

internet. Esses últimos poderiam não estar concentrados apenas na atividade do experimento, 

podendo ter sofrido influência de outros fatores externos ao cenário apresentado. 

Uma oportunidade de estudo está relacionada ao fato de que apenas a teoria da ancoragem 

parece ser insuficiente para explicar a contribuição das marcas em aliança de co-branding. 

Nesse sentido, faz-se necessário a realização de pesquisas para entender o motivo de as 

melhorias de avaliação decorrentes do co-branding ocorrerem.  

Em relação aos participantes de estrato socioeconômico inferior, pelo fato de que esse público 

busca diminuir os riscos e realizar a melhor escolha custo-benefício, levando em consideração 

durabilidade, preço e marca (Kanwar & Pagiavlas, 1992; Prahalad, 2005; Barki & Porto, 

2008; Boumphrey & Bevis, 2013), uma maior familiaridade e conhecimento da marca Intel 

pode reduzir a percepção de risco em relação às marcas menos conhecidas (Acer, Asus, CCE 

e Lenovo), aumentando a confiança e melhorando a avaliação (Keller, 2008; Tam, 2008). No 

entanto, são necessários estudos específicos para subsidiar essas interpretações. 

Por se tratar de um produto de alto envolvimento, é relevante que sejam realizadas pesquisas 

qualitativas, como focus group e análise de clusters, para identificar com mais precisão quais 

os critérios de escolha desse tipo de produto, a ordem de importância dos atributos avaliados e 

outros fatores que podem influenciar a avaliação. Também podem ser verificadas a intenção 

de compra e a disposição a pagar pelos respectivos produtos, e se há diferença entres os 

diferentes tipos de consumidores.  

Outra oportunidade de estudo é analisar a associação entre marcas que já tiveram algum 

problema de recall ou que não sejam vistas como as melhores de uma categoria de produto. 

Numa aliança de co-branding, essas marcas também se beneficiam ou levam a avaliação de 

produtos para baixo? 

Por fim, recomenda-se uma amostra maior de respondentes pertencentes às classes inferiores, 

já que estes, apesar de representativos no experimento 3, ainda são poucos em relação aos 

demais. Outra sugestão pode ser em relação à divisão das classes em estratos, gerando novos 

grupos para analisar a diferença entre eles. 
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APÊNDICE A 

Sistema de Pontos do Critério de Classificação Social adotado pela ABEP (2013). 

Posse de itens 

Item Quantidade 

 0 1 2 3 4 ou mais 

Banheiro 0 3 7 10 14 

Empregado doméstico 0 3 7 10 13 

Automóvel 0 3 5 8 11 

Microcomputador 0 3 6 8 11 

Lava louça 0 3 6 6 6 

Geladeira 0 2 3 5 5 

Freezer 0 2 4 6 6 

Máquina de lavar roupa 0 2 4 6 6 

Aparelho de DVD 0 1 3 4 6 

Micro-ondas 0 2 4 4 4 

Motocicleta 0 1 3 3 3 

Máquina de secar roupa 0 2 2 2 2 

 
Grau de instrução do chefe de família e acesso a serviços públicos 

Escolaridade da pessoa de referência 

Analfabeto / Fundamental I incompleto 0 

Fundamental I completo / Fundamental II incompleto 1 

Fundamental II completo / Médio incompleto 2 

Médio completo / Superior incompleto 4 

Superior completo 7 

 

Serviços públicos 

  Não Sim 

Rua pavimentada 0 2 

Água encanada 0 4 

 

Cortes do Critério Brasil 

Classe Pontos 

A 43 – 100 

B1 37 – 42 

B2 26 – 36 

C1 19 – 25 

C2 15 – 18 

D 11 – 14 

E 0 – 10 
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APÊNDICE B 

Questionário utilizado no experimento 1. Instrumento análogo foi montado para o cenário da 

marca Acer e a diferença foi apenas em relação à logomarca aplicada ao produto. 

Caro participante, 

Este trabalho consiste na observação do comportamento de compra de produtos de tecnologia. 

Os dados desta pesquisa serão analisados em sigilo, sem identificação dos respondentes, e não serão 

disponibilizados para outro fim. 

Gostaríamos da sua colaboração para responder algumas perguntas. Não existe resposta certa ou errada. 

Por favor, seja o mais sincero possível nas suas respostas. 

Obrigada pela sua participação. 

 

Atenciosamente, 

Rafaela Almeida Cordeiro (mestranda)  / Prof. Dr. Mateus Canniatti Ponchio (orientador) 

 

A questão abaixo é formada por uma escala de cinco pontos, na qual 1 significa maior concordância com 

a frase da esquerda e 5 maior concordância com a frase da direita. Circule a melhor opção para cada frase. 

AVALIAÇÃO DE PRODUTO (1) 

Como você avalia o produto abaixo?  

 

  
 

Não aprovo esse produto 1  2  3  4  5 Aprovo esse produto 

Esse produto não é atrativo 1  2  3  4  5 Esse produto é atrativo 

Esse produto é ruim 1  2  3  4  5 Esse produto é bom 

Não me sinto bem em relação ao produto 1  2  3  4  5 Me sinto bem em relação ao produto 

Não gosto desse produto 1  2  3  4  5 Gosto desse produto 

 

 

Notebook Dell 

Memória: 4GB 

HD: 500GB 

Tela: 15” 
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AVALIAÇÃO DE PRODUTO (2) 

Como você avalia o produto abaixo?  

 

 
 

Não aprovo esse produto 1  2  3  4  5 Aprovo esse produto 

Esse produto não é atrativo 1  2  3  4  5 Esse produto é atrativo 

Esse produto é ruim 1  2  3  4  5 Esse produto é bom 

Não me sinto bem em relação ao produto 1  2  3  4  5 Me sinto bem em relação ao produto 

Não gosto desse produto 1  2  3  4  5 Gosto desse produto 

 

 

A questão abaixo é formada por uma escala de cinco pontos, na qual 1 significa “discordo totalmente” e 5 

“concordo totalmente”. Circule a melhor opção para cada marca. 

CONHECIMENTO DE MARCA 

Qual seu conhecimento em relação às marcas abaixo?  

 Dell Intel 

Sou capaz de reconhecer a marca entre outras marcas concorrentes. 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Conheço, mas nunca usei nenhum produto ou serviço. 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Algumas características da marca vêm a minha mente rapidamente. 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Posso lembrar rapidamente o símbolo ou logotipo da marca. 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Eu tenho dificuldade em imaginar a marca em minha mente. 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

 

 

 

 

 

Notebook Dell 

Memória: 4GB 

HD: 500GB 

Tela: 15” 

Processador Intel 
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PERFIL DO RESPONDENTE 

Sexo:  

(   ) Feminino       (   ) Masculino 

Idade: ______ anos 

A renda mensal familiar da sua casa se aproxima de:  

(   ) Até R$ 1.356 

(   ) De R$ 1.357 a R$ 3.390 

(   ) De R$ 3.391 a R$ 6.780 

(   ) De R$ 6.781 a R$ 13.560 

(   ) Acima de R$ 13.561 

Você: 

(   ) Estuda         

(   ) Estuda e trabalha 

Você já comprou um notebook? A compra não necessariamente precisa ter sido feita com o seu 

próprio dinheiro. 

(   ) Sim                (   ) Não 
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APÊNDICE C 

Questionário utilizado nos experimentos 2 e 3. Instrumento análogo foi montado para os 

cenários das marcas Acer (experimento 2), Asus, CCE, HP, Lenovo e Sony (experimento 3), e 

a diferença foi apenas em relação à logomarca aplicada ao produto. 

No experimento 2, não foram apresentados os blocos de escolha de marca e perfil 

sociodemográfico. Os demais permaneceram iguais. 

A questão sobre satisfação com o notebook era condicional à posse. Se a resposta de posse 

fosse “não”, o bloco seguinte era “perfil do respondente”. 
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APÊNDICE D 

Análise fatorial exploratória para itens das escalas de conhecimento de marca e avaliação de 

produto – Experimento 1: 

Conhecimento de marca (para os três itens; n = 580) 

Correlation Matrix  

           CM_Acer01  CM_Acer03 

CM_Acer03      0,496 

CM_Acer04      0,479      0,484 

Cell Contents: Pearson correlation 

 

 

Item and Total Statistics 

           Total 

Variable   Count    Mean  StDev 

CM_Acer01    580   3,795  1,329 

CM_Acer03    580   3,191  1,432 

CM_Acer04    580   3,991  1,295 

Total        580  10,978  3,290 

Cronbach's Alpha = 0,7388 

 

 

Omitted Item Statistics 

            Adj.   Adj.               Squared 

Omitted    Total  Total   Item-Adj.  Multiple  Cronbach's 

Variable    Mean  StDev  Total Corr      Corr       Alpha 

CM_Acer01  7,183  2,350      0,5661    0,3204      0,6502 

CM_Acer03  7,786  2,256      0,5701    0,3251      0,6473 

CM_Acer04  6,986  2,389      0,5566    0,3099      0,6620 

 

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix 

 

Unrotated Factor Loadings and Communalities 

Variable   Factor1  Factor2  Factor3  Communality 

CM_Acer01    0,812   -0,370   -0,451        1,000 

CM_Acer03    0,815   -0,210    0,540        1,000 

CM_Acer04    0,805    0,586   -0,092        1,000 

 

Variance    1,9727   0,5239   0,5034       3,0000 

% Var        0,658    0,175    0,168        1,000 

 

 

Factor Score Coefficients 

Variable   Factor1  Factor2  Factor3 

CM_Acer01    0,412   -0,706   -0,896 

CM_Acer03    0,413   -0,400    1,073 

CM_Acer04    0,408    1,118   -0,182 
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Avaliação de produto (para os cinco itens; n = 580) 

Correlation Matrix 

              ApR_sem_ACE1  ApR_sem_ACE2  ApR_sem_ACE3  ApR_sem_ACE4 

ApR_sem_ACE2         0,594 

ApR_sem_ACE3         0,598         0,499 

ApR_sem_ACE4         0,623         0,577         0,608 

ApR_sem_ACE5         0,681         0,628         0,659         0,709 

Cell Contents: Pearson correlation 

 

 

Item and Total Statistics 

              Total 

Variable      Count    Mean  StDev 

ApR_sem_ACE1    580   3,474  0,986 

ApR_sem_ACE2    580   3,053  1,125 

ApR_sem_ACE3    580   3,495  0,990 

ApR_sem_ACE4    580   3,279  1,022 

ApR_sem_ACE5    580   3,233  1,026 

Total           580  16,534  4,286 

Cronbach's Alpha = 0,8884 

 
 

Omitted Item Statistics 

                               Adj.               Squared 

                  Adj. Total  Total   Item-Adj.  Multiple  Cronbach's 

Omitted Variable        Mean  StDev  Total Corr      Corr       Alpha 

ApR_sem_ACE1          13,060  3,505      0,7405    0,5513      0,8620 

ApR_sem_ACE2          13,481  3,450      0,6704    0,4634      0,8798 

ApR_sem_ACE3          13,040  3,543      0,6910    0,4987      0,8727 

ApR_sem_ACE4          13,255  3,469      0,7472    0,5705      0,8601 

ApR_sem_ACE5          13,302  3,416      0,8063    0,6542      0,8463 

 
 

 

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix 

 

Unrotated Factor Loadings and Communalities 

Variable      Factor1  Factor2  Factor3  Factor4  Factor5  Communality 

ApR_sem_ACE1    0,840    0,037   -0,316   -0,428   -0,100        1,000 

ApR_sem_ACE2    0,786    0,546   -0,074    0,273   -0,067        1,000 

ApR_sem_ACE3    0,805   -0,445   -0,206    0,319   -0,096        1,000 

ApR_sem_ACE4    0,846   -0,076    0,471   -0,097   -0,216        1,000 

ApR_sem_ACE5    0,887   -0,042    0,102   -0,034    0,447        1,000 

 

Variance       3,4754   0,5046   0,3800   0,3700   0,2700       5,0000 

% Var           0,695    0,101    0,076    0,074    0,054        1,000 

 
 

Factor Score Coefficients 

Variable      Factor1  Factor2  Factor3  Factor4  Factor5 

ApR_sem_ACE1    0,242    0,073   -0,831   -1,157   -0,371 

ApR_sem_ACE2    0,226    1,081   -0,194    0,738   -0,247 

ApR_sem_ACE3    0,232   -0,882   -0,543    0,862   -0,354 

ApR_sem_ACE4    0,243   -0,150    1,240   -0,263   -0,800 

ApR_sem_ACE5    0,255   -0,083    0,268   -0,091    1,655 
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APÊNDICE E 

Saída completa do modelo 1 (GLM) – Experimento 2: 

Fatores entre assuntos 

 Rótulo de valor N 

Marca constituinte 0 Acer 84 

1 Dell 126 
Presença de co-branding 0 Sem co-branding 105 

1 Com co-branding 105 

 
 
Estatísticas descritivas 

Variável dependente: Avaliação do produto  
Marca constituinte Presença de co-branding Média Desvio Padrão N 

Acer Sem co-branding 3,0927 ,84628 41 

Com co-branding 3,4140 ,77508 43 

Total 3,2571 ,82174 84 

Dell Sem co-branding 3,6750 ,83229 64 

Com co-branding 4,0871 ,68771 62 

Total 3,8778 ,78911 126 

Total Sem co-branding 3,4476 ,88122 105 

Com co-branding 3,8114 ,79413 105 

Total 3,6295 ,85643 210 

 
 
Teste de igualdade de variâncias de erro de Levene

a
 

Variável dependente:  Avaliação do produto   
Z df1 df2 Sig. 

1,046 3 206 ,373 

Testa a hipótese nula de que a variância de erro da 
variável dependente é igual entre grupos. 
a. Design: Interceptação + MARCA + CO_B + MARCA * 
CO_B 

 
 
Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente: Avaliação do produto   

Origem 
Tipo III Soma 

dos Quadrados df 
Quadrado 

Médio Z Sig. 
Eta parcial 
quadrado 

Modelo corrigido 26,928
a
 3 8,976 14,632 ,000 ,176 

Interceptação 2564,188 1 2564,188 4179,999 ,000 ,953 
MARCA 19,851 1 19,851 32,360 ,000 ,136 

CO_B 6,774 1 6,774 11,042 ,001 ,051 
MARCA * CO_B ,104 1 ,104 ,169 ,681 ,001 
Erro 126,369 206 ,613    
Total 2919,720 210     
Total corrigido 153,297 209     
a. R Quadrado = ,176 (R Quadrado Ajustado = ,164) 
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Médias Marginais Estimadas 
 
Marca Constituinte 
 
Estimativas 

Variável dependente: Avaliação do produto  

Marca constituinte Média Erro Padrão 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite inferior Limite superior 

Acer 3,253 ,085 3,085 3,422 
Dell 3,881 ,070 3,743 4,019 

 
Comparações de pares 

Variável dependente: Avaliação do produto 

(I) Marca 
constituinte 

(J) Marca 
constituinte 

Diferença 
média (I-J) 

Erro 
Padrão Sig.

b
 

95% Intervalo de Confiança para 
Diferença

b
 

Limite inferior Limite superior 

Acer Dell -,628
*
 ,110 ,000 -,845 -,410 

Dell Acer ,628
*
 ,110 ,000 ,410 ,845 

Baseado em médias marginais estimadas 
*. A diferença média é significativa no nível ,05. 
b. Ajuste para diversas comparações: Diferença Menos Significativa (equivalente a nenhum ajuste). 

 
Testes de apenas uma variável 

Variável dependente: Avaliação do produto   

 
Soma dos 
Quadrados df 

Quadrado 
Médio Z Sig. 

Eta parcial 
quadrado 

Contraste 19,851 1 19,851 32,360 ,000 ,136 
Erro 126,369 206 ,613    
Cada F testa o efeito de Marca constituinte. Este teste é baseado nas comparações entre pares 
linearmente independentes entre as médias marginais estimadas. 

 
 
Presença de co-branding 
 
Estimativas 

Variável dependente: Avaliação do produto   

Presença de co-branding Média Erro Padrão 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite inferior Limite superior 

Sem co-branding 3,384 ,078 3,229 3,538 

Com co-branding 3,751 ,078 3,597 3,904 

 
Comparações de pares 

Variável dependente: Avaliação do produto   

(I) Presença de 

co-branding 
(J) Presença de 
co-branding 

Diferença 
média (I-J) 

Erro 
Padrão Sig.

b
 

95% Intervalo de Confiança 
para Diferença

b
 

Limite inferior 
Limite 

superior 

Sem co-branding 
Com co-branding -,367

*
 ,110 ,001 -,584 -,149 

Com co-branding 
Sem co-branding ,367

*
 ,110 ,001 ,149 ,584 

Baseado em médias marginais estimadas 
*. A diferença média é significativa no nível ,05. 
b. Ajuste para diversas comparações: Diferença Menos Significativa (equivalente a nenhum ajuste). 
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Testes de apenas uma variável 

Variável dependente: Avaliação do produto   

 
Soma dos 
Quadrados df 

Quadrado 
Médio Z Sig. 

Eta parcial 
quadrado 

Contraste 6,774 1 6,774 11,042 ,001 ,051 
Erro 126,369 206 ,613    
Cada F testa o efeito de Presença de co-branding. Este teste é baseado nas comparações entre 
pares linearmente independentes entre as médias marginais estimadas. 

 
 
Marca constituinte * Presença de co-branding 

Variável dependente: Avaliação do produto   

Marca constituinte Presença de co-branding Média 
Erro 

Padrão 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite inferior Limite superior 

Acer Sem co-branding 3,093 ,122 2,852 3,334 

Com co-branding 3,414 ,119 3,178 3,649 

Dell Sem co-branding 3,675 ,098 3,482 3,868 

Com co-branding 4,087 ,099 3,891 4,283 

 
 
Diagrama de nível vs. dispersão 
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Plots de perfil 
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APÊNDICE F 

Saída completa do modelo 2 (GLM) – Experimento 2: 

 
Estatísticas descritivas 

Variável dependente: Avaliação do produto  
Marca constituinte Presença de co-branding Sexo Média Desvio Padrão N 

Acer Sem co-branding feminino 3,0300 ,81117 20 

masculino 3,1524 ,89421 21 

Total 3,0927 ,84628 41 

Com co-branding feminino 3,3429 ,63937 14 

masculino 3,4483 ,84118 29 

Total 3,4140 ,77508 43 

Total feminino 3,1588 ,75121 34 

masculino 3,3240 ,86745 50 

Total 3,2571 ,82174 84 

Dell Sem co-branding feminino 3,7143 ,73923 28 

masculino 3,6444 ,90725 36 

Total 3,6750 ,83229 64 

Com co-branding feminino 3,9556 ,78903 27 

masculino 4,1886 ,59000 35 

Total 4,0871 ,68771 62 

Total feminino 3,8327 ,76668 55 

masculino 3,9127 ,80975 71 

Total 3,8778 ,78911 126 

Total Sem co-branding feminino 3,4292 ,83436 48 

masculino 3,4632 ,92594 57 

Total 3,4476 ,88122 105 

Com co-branding feminino 3,7463 ,78997 41 

masculino 3,8531 ,80019 64 

Total 3,8114 ,79413 105 

Total feminino 3,5753 ,82507 89 

masculino 3,6694 ,88004 121 

Total 3,6295 ,85643 210 

 
 
Teste de igualdade de variâncias de erro de 
Levene

a
 

Variável dependente:   Avaliação do produto   
Z df1 df2 Sig. 

1,507 7 202 ,166 

Testa a hipótese nula de que a variância de erro 
da variável dependente é igual entre grupos. 
a. Design: Interceptação + CM_CONST + 

CM_INTEL + MARCA + CO_B + Sexo + 

MARCA * CO_B + MARCA * Sexo + CO_B * 

Sexo + MARCA * CO_B * Sexo 
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Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente: Avaliação do produto   

Origem 

Tipo III 
Soma dos 
Quadrados df 

Quadrado 
Médio Z Sig. 

Eta parcial 
quadrado 

Modelo corrigido 31,413
a
 9 3,490 5,727 ,000 ,205 

Interceptação 42,161 1 42,161 69,183 ,000 ,257 
CM_CONST 1,776 1 1,776 2,915 ,089 ,014 
CM_INTEL ,379 1 ,379 ,622 ,431 ,003 
MARCA 4,754 1 4,754 7,801 ,006 ,038 
CO_B 5,933 1 5,933 9,735 ,002 ,046 
Sexo ,226 1 ,226 ,370 ,544 ,002 
MARCA * CO_B ,104 1 ,104 ,171 ,680 ,001 
MARCA * Sexo ,012 1 ,012 ,020 ,887 ,000 
CO_B * Sexo ,235 1 ,235 ,386 ,535 ,002 
MARCA * CO_B * Sexo ,314 1 ,314 ,516 ,473 ,003 
Erro 121,884 200 ,609    
Total 2919,720 210     
Total corrigido 153,297 209     
a. R Quadrado = ,205 (R Quadrado Ajustado = ,169) 
 

 
Médias marginais estimadas 

 
Marca constituinte 

 
Estimativas 

Variável dependente: Avaliação do produto   

Marca constituinte Média Erro Padrão 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite inferior Limite superior 

Acer 3,368
a
 ,108 3,155 3,581 

Dell 3,796
a
 ,081 3,636 3,957 

a. As covariáveis que aparecem no modelo são avaliadas nos seguintes valores: Conhecimento 
da Marca Constituinte = 3,8333, Conhecimento da Marca Ingrediente = 4,1060. 

 
Comparações de pares 

Variável dependente:  Avaliação do produto   

(I) Marca 
constituinte 

(J) Marca 
constituinte 

Diferença 
média (I-J) 

Erro 
Padrão Sig.

b
 

95% Intervalo de Confiança para Diferença
b
 

Limite inferior Limite superior 

Acer Dell -,428
*
 ,153 ,006 -,730 -,126 

Dell Acer ,428
*
 ,153 ,006 ,126 ,730 

Baseado em médias marginais estimadas 
*. A diferença média é significativa no nível ,05. 
b. Ajuste para diversas comparações: Diferença Menos Significativa (equivalente a nenhum ajuste). 
 

Testes de apenas uma variável 

Variável dependente: Avaliação do produto   

 
Soma dos 
Quadrados df 

Quadrado 
Médio Z Sig. Eta parcial quadrado 

Contraste 4,754 1 4,754 7,801 ,006 ,038 
Erro 121,884 200 ,609    
Cada F testa o efeito de Marca constituinte. Este teste é baseado nas comparações entre pares 
linearmente independentes entre as médias marginais estimadas. 
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Presença de co-branding 

 
Estimativas 

Variável dependente: Avaliação do produto   

Presença de co-branding Média Erro Padrão 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite inferior Limite superior 

Sem co-branding 3,407
a
 ,079 3,251 3,563 

Com co-branding 3,758
a
 ,082 3,597 3,919 

a. As covariáveis que aparecem no modelo são avaliadas nos seguintes valores: Conhecimento da 
Marca Constituinte = 3,8333, Conhecimento da Marca Ingrediente = 4,1060. 

 
Comparações de pares 

Variável dependente: Avaliação do produto   

(I) Presença de 
co-branding 

(J) Presença de co-
branding 

Diferença 
média (I-J) 

Erro 
Padrão Sig.

b
 

95% Intervalo de Confiança 
para Diferença

b
 

Limite inferior Limite superior 

Sem co-branding Com co-branding -,351
*
 ,113 ,002 -,573 -,129 

Com co-branding Sem co-branding ,351
*
 ,113 ,002 ,129 ,573 

Baseado em médias marginais estimadas 
*. A diferença média é significativa no nível ,05. 
b. Ajuste para diversas comparações: Diferença Menos Significativa (equivalente a nenhum ajuste). 

 
Testes de apenas uma variável 

Variável dependente: Avaliação do produto   

 
Soma dos 
Quadrados df 

Quadrado 
Médio Z Sig. 

Eta parcial 
quadrado 

Contraste 5,933 1 5,933 9,735 ,002 ,046 
Erro 121,884 200 ,609    
Cada F testa o efeito de Presença de co-branding. Este teste é baseado nas comparações entre 
pares linearmente independentes entre as médias marginais estimadas. 

 
Marca constituinte * Presença de co-branding 

Variável dependente: Avaliação do produto   

Marca constituinte Presença de co-branding Média 
Erro 

Padrão 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite inferior Limite superior 

Acer Sem co-branding 3,216
a
 ,137 2,946 3,486 

Com co-branding 3,521
a
 ,142 3,241 3,800 

Dell Sem co-branding 3,597
a
 ,106 3,387 3,807 

Com co-branding 3,995
a
 ,109 3,781 4,209 

a. As covariáveis que aparecem no modelo são avaliadas nos seguintes valores: Conhecimento da Marca 
Constituinte = 3,8333, Conhecimento da Marca Ingrediente = 4,1060. 
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Diagrama de nível vs. dispersão 
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Plots de perfil 
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APÊNDICE G 

Saída completa do modelo (GLM) – Experimento 3: 

 
 
Fatores entre assuntos 

 Rótulo de valor N 

Marca ,00 Asus/CCE/Lenovo 121 

1,00 Dell/HP/Sony 184 
CO_B ,00 sem co-branding 166 

1,00 com co-branding 139 
Classe Socioeconômica ,00 inferior 128 

1,00 superior 177 

 
Estatísticas descritivas 

Variável dependente: AV_PROD   
Marca_orig CO_B Classe_Soc_Ec2 Média Desvio Padrão N 

,00 ,00 ,00 3,6296 ,73318 27 

1,00 3,2812 ,97035 32 

Total 3,4407 ,88027 59 

1,00 ,00 3,9613 ,93726 31 

1,00 3,3871 ,80156 31 

Total 3,6742 ,91202 62 

Total ,00 3,8069 ,85755 58 

1,00 3,3333 ,88573 63 

Total 3,5603 ,90060 121 

1,00 ,00 ,00 3,9073 ,95927 41 

1,00 4,0091 ,87032 66 

Total 3,9701 ,90233 107 

1,00 ,00 4,3655 ,59778 29 

1,00 4,0500 ,71993 48 

Total 4,1688 ,68982 77 

Total ,00 4,0971 ,85448 70 

1,00 4,0263 ,80727 114 

Total 4,0533 ,82395 184 

Total ,00 ,00 3,7971 ,88131 68 

1,00 3,7714 ,96239 98 

Total 3,7819 ,92738 166 

1,00 ,00 4,1567 ,81102 60 

1,00 3,7899 ,81580 79 

Total 3,9482 ,83104 139 

Total ,00 3,9656 ,86475 128 

1,00 3,7797 ,89749 177 

Total 3,8577 ,88723 305 
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Teste de igualdade de variâncias de erro de 
Levene

a
 

Variável dependente:   AV_PROD   
Z df1 df2 Sig. 

,718 7 297 ,657 

 
Testa a hipótese nula de que a variância de erro 
da variável dependente é igual entre grupos.

a
 

a. Design: Interceptação + CM_Intel + CM_Const 
+ Marca + CO_B + Classe_Soc_Ec2 + Marca * 
CO_B + Marca * Classe_Soc_Ec2 + CO_B * 
Classe_Soc_Ec2 + Marca * CO_B * 
Classe_Soc_Ec2 

 
Testes de efeitos entre assuntos  

Variável dependente: AV_PROD    

Origem 
Tipo III Soma 

dos Quadrados df 
Quadrado 

Médio Z Sig. 
Eta parcial 
quadrado 

Modelo corrigido 43,959
a
 9 4,884 7,376 ,000 ,184 

Interceptação 89,194 1 89,194 134,696 ,000 ,313 
CM_Intel ,698 1 ,698 1,055 ,305 ,004 

CM_Const 9,383 1 9,383 14,169 ,000 ,046 
Marca 5,116 1 5,116 7,726 ,006 ,026 
CO_B 3,828 1 3,828 5,781 ,017 ,019 

Classe_Soc_Ec2 3,941 1 3,941 5,951 ,015 ,020 
Marca * CO_B 0,000 1 0,000 ,000 ,993 ,000 
Marca * Classe_Soc_Ec2 ,482 1 ,482 ,728 ,394 ,002 

CO_B * Classe_Soc_Ec2 1,063 1 1,063 1,605 ,206 ,005 
Marca * CO_B * 
Classe_Soc_Ec2 

,816 1 ,816 1,233 ,268 ,004 

Erro 195,345 295 ,662    
Total 4778,280 305     
Total corrigido 239,304 304     

a. R Quadrado = ,184 (R Quadrado Ajustado = ,159) 
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Plots de perfil 
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