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RESUMO 

 

 

O objetivo do presente estudo é avaliar o que teria maior impacto na intenção de compra de 

produtos de um país: os aspectos relativos ao país de origem, tema vastamente pesquisado no 

marketing internacional, ou os aspectos relativos a marca, cuja relevância vem sendo 

apontada por autores como Samiee, Usunier e Diamantopoulos, às vezes em detrimento do 

próprio conceito de efeito país-de-origem. Para atingir esse objetivo, a revisão da literatura 

indicou como constructos relevantes para avaliar o impacto do país os de imagem de país e 

afinidade com país; para avaliar o impacto da marca, os constructos foram personalidade de 

marca e conexão do self com a marca. Esses constructos podem ser classificados como 

predominantemente afetivos (afinidade e conexão do self) e cognitivos (imagem e 

personalidade). Como país a ser avaliado, foi escolhido os Estados Unidos, pois é a origem 

das marcas mais valiosas do mundo, e muitas delas agregam à construção de sua identidade 

aspectos da cultura americana. As marcas selecionadas foram Apple, Levi’s, e McDonald’s, 

todas de alta penetração no segmento estudado (jovens), e em evidência tanto no cenário 

econômico e cultural (altas vendas, alto valor, formadoras de tendências), quanto acadêmico e 

político (artigos, livros, manifestações antiamericanas). A metodologia empregada constituiu-

se em um survey realizado com 367 estudantes universitários da cidade de São Paulo, que 

também se caracterizavam como público-alvo das marcas estudadas. O tratamento e a análise 

dos dados foram realizados mediante o uso do modelo de equações estruturais, pelo qual 

foram testadas relações de causalidade entre constructos relativos a país e marca com a 

intenção de compra dessas marcas. Os resultados demonstraram maior influência na intenção 

de compra dos constructos predominantemente afetivos e, entre estes, o constructo conexão 

do self com a marca mostrou-se especialmente forte e significativo. Constructos 

tradicionalmente estudados no marketing, como personalidade de marca e imagem de país não 

resultaram em impactos significativos na intenção de compra. Esses resultados, no entanto, 

podem variar de intensidade dependendo da marca. Assim, o trabalho conclui afirmando que a 

marca, especialmente aquelas de alto brand equity, teria maior força na determinação da 

intenção de compra do que os constructos relativos a país. A pesquisa, no entanto, não pode 

ser generalizada, pois investigou um grupo não representativo da população, mas oferece 

indicativos que podem ser ampliados em novos estudos, como a investigação de marcas de 

frágil brand-equity, de outros países, de outros segmentos de mercado e de outras categorias 

de produto. 

 

Palavras-chave: País de Origem. Afinidade com País. Personalidade de Marca. Conexão do 

self com a marca. Equações Estruturais. Marketing Internacional. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study is to assess what would have greater impact on purchase intention 

of products from one country: those aspects of the country, widely researched topic in 

international marketing, or those aspects of the brand, whose relevance has been pointed out 

by authors as Samiee, Usunier and Diamantopoulos, sometimes to the detriment of the very 

concept of country-of-origin. To achieve this goal, the literature review indicated the 

constructs of country image and country affinity as relevant to assessing the impact of the 

country. To assess the impact of the brand, the indicated constructs were brand personality 

and self-brand connection. These constructs can be classified as predominantly affective 

(affinity and connection) and cognitive (image and personality). As the country to be 

evaluated, the United States was chosen because it is the source of most valuable brands in the 

world, and many of them bring to the construction of their identity aspects of American 

culture. The selected brands were Apple, Levi's and McDonald's, all of high penetration in the 

studied segment (youngsters), and in evidence both in the economic and cultural fields (high 

sales, high value, and trendsetters), as in the academic and political scenario (articles, books, 

anti-American demonstrations). The methodology consisted of a survey conducted with 367 

university students from São Paulo, which is also characterized as the target of the brands 

studied. Data analysis was performed by using the structural equation model, for which they 

were tested causal relationships between constructs relating to the country and brand with the 

purchase intention of these brands. The results showed a greater influence on purchase 

intention of predominantly affective constructs, and among these, the construct of self-brand 

connection was especially strong and significant. Constructs studied in traditional marketing 

such as brand personality and image of the country did not result in significant impacts on 

purchase intentions. These results, however, may vary in intensity depending on the brand. 

Thus, the paper concludes by stating that the brand, especially those of high brand-equity, 

would have greater force in the determination of purchase intent than the constructs for the 

country. The research, however, cannot be generalized, since investigated a group non 

representative of the population, but provides evidence that can be expanded in future studies, 

like the investigation of brands with weak brand-equity, other countries, other segments of 

market and other product categories. 

 

Key words: Country of Origin. Country Affinity. Brand Personality. Self-brand Connection. 

Structural Equation Modeling. International Marketing. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os efeitos da imagem do país de origem de um produto em sua aceitação e volume de 

vendas em países estrangeiros intriga pesquisadores de marketing desde quando Schooler 

(1965) testou sucos e tecidos centro-americanos com estudantes guatemaltecos, e concluiu 

que a “atitude para com o povo de uma nação está relacionada a preconceitos em relação aos 

produtos desse país”. Para registrar 30 anos de pesquisa nessa área de conhecimento, Peterson 

e Jolibert (1995) conduziram uma meta-análise das publicações sobre o tema, e identificaram 

que as reais condições em que o efeito país-de-origem opera ainda não tinham sido adequada 

ou totalmente delineadas. Essa conclusão pautou as pesquisas nos anos seguintes. Em 2002, 

Papadopoulos e Heslop (2002, p. 294) apontavam a existência de mais de 750 publicações, de 

mais de 780 autores, sobre o tema. 

Nos últimos anos, no entanto, apesar do elevado número de submissões de artigos que 

tratam do tema (CADOGAN, 2011), contribuições recentes à literatura sobre efeito país-de-

origem lançaram algumas críticas às abordagens de pesquisa dominantes na área, 

questionando a sua importância (SAMIEE; SHIMP; SHARMA, 2005), a sua relevância 

(USUNIER, 2006), o design do ambiente de pesquisa (SAMIEE, 2010), a ênfase em aspectos 

cognitivos em detrimento de aspectos afetivos (ROTH; DIAMANTOPOULOS, 2009), a falta 

de segmentação de mercado (SAMIEE, 2010, ROTH; DIAMANTOPOULOS, 2010), a 

relação entre os conceitos de país de origem e origem da marca, a falta de base teórica 

(SAMIEE, 2011), o acerto do consumidor do país de origem de uma marca, e a importância 

que ele atribui a isso no momento da decisão de compra (SAMIEE; SHIMP; SHARMA, 

2005, USUNIER, 2011). Para outros autores, no entanto, o efeito país-de-origem ainda seria 
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relevante, pois afetaria as atitudes dos consumidores em relação a uma marca, mesmo que ele 

erre a sua origem (MAGNUSSON; WESTJOHN; ZDRAVKOVIC, 2011); ou seria, ainda, um 

driver importante para a construção da imagem de marca, e afetaria, portanto, as intenções de 

compra mesmo que de forma indireta (DIAMANTOPOULOS; SCHLEGELMILCH; 

PALIHAWADANA, 2011). 

De qualquer forma, o estudo do efeito país-de-origem não poderia mais ser realizado 

sem levar em consideração aspectos relativos a marca, pelo menos no que tange a bens de 

consumo e alguns serviços. Diamantopoulos, Schlegelmilch, Palihawadana (2011) 

recomendam como linha de pesquisa futura a investigação sobre o impacto do país de origem 

e da marca nas intenções de compra de marcas do mesmo país, mas de categorias de produtos 

diferentes. É exatamente esta a proposta do presente trabalho. 

O país escolhido para estudo foi os Estados Unidos. Apesar de já ser objeto constante 

de pesquisas, o interesse pelo país é justificado por dois argumentos principais. Em primeiro 

lugar, é um país que provoca sentimentos conflitantes, de amor e de ódio, animosidade e 

admiração, muitas vezes convivendo no mesmo indivíduo (RUSSELL; RUSSELL; KLEIN, 

2011). Pesquisa sobre marcas globais realizada por Holt, Quelch e Taylor (2004) concluiu que 

o sentimento de antiamericanismo não contaminaria a avaliação de marcas americanas pelo 

consumidor, mas Kapferer (2008, p. 467) assinala que, ao segmentar os consumidores desse 

mesmo estudo, a imagem americana era considerada positiva (um sonho) por 39% dos 

entrevistados, e negativa (uma maldição) por 29% deles, confirmando essa polaridade. Esse 

aspecto é relevante, pois a presente pesquisa trata, também, de componentes afetivos na 

avaliação de país. Em segundo lugar, é o país de origem das marcas mais valiosas do mundo 

(INTERBRAND, 2011), com alto reconhecimento da sua origem como americanas 

(RUSSELL; RUSSELL; KLEIN, 2011), e que associam valores emblemáticos relacionados à 

identidade dos Estados Unidos na comunicação com seus públicos-alvo (MARTIN, 2007, p. 

224), além de serem altamente consumidas pelos jovens (SUBWAY, 2011, ILEX, 2011), que 

é o segmento de interesse da pesquisa. 

1.1. Problema de pesquisa 

O problema de pesquisa, de acordo com Rudio (1978,p. 75, apud LAKATOS, 1992, p. 

161) deve 
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...dizer, de maneira explícita, clara, compreensível e operacional, qual a 

dificuldade com a qual nos defrontamos e que pretendemos resolver, limitando o seu 

campo e apresentando suas características. Desta forma, o objetivo da formulação do 
problema é torná-lo individualizado, específico, inconfundível. 

Ainda com relação ao problema de pesquisa, Martins (1994, p. 20) afirma que o 

pesquisador deverá “formular com clareza um problema concreto a ser estudado”. Martins 

(1994, p. 20) continua dizendo que “a questão de pesquisa deverá ser expressa, 

preferencialmente, em forma interrogativa, buscando o relacionamento entre variáveis”. 

Atendendo à agenda de pesquisa proposta por Diamantopoulos, Schlegelmilch, 

Palihawadana (2011), o problema de pesquisa é formulado como segue: 

 

Qual o impacto de aspectos relativos a país e a marca na intenção de compra, por um 

determinado segmento de mercado, de diferentes categorias de produtos e serviços dos 

Estados Unidos? 

 

1.2. Objetivos da pesquisa 

Em função do problema de pesquisa delimitado, a pesquisa propôs atender aos 

objetivos que seguem. 

1.2.1. Objetivo Geral 

Identificar o impacto de aspectos relativos a país e a marca na intenção de compra de 

três marcas de produtos e serviço dos Estados Unidos por consumidores universitários da 

cidade de São Paulo. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Objetivo 1: Compreender os componentes cognitivos e afetivos relativos a país e a 

marca que podem influenciar a intenção de compra; 

Objetivo 2: Analisar o impacto de componentes cognitivos e afetivos da atitude do 

consumidor em relação aos Estados Unidos na intenção de compra de marcas originadas no 

país; 
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Objetivo 3: Identificar a relação entre estes componentes na atitude do consumidor em 

relação aos Estados Unidos; 

Objetivo 4: Analisar o impacto da marca na intenção de compra de produtos 

originários dos Estados Unidos; 

Objetivo 5: Observar se o consumo etnocêntrico influencia na intenção de compra de 

marcas originárias dos Estados Unidos. 

1.3. Justificativa e relevância 

Avaliando a área de marketing como campo de estudo, Cavusgil, Deligonul e Yaprak 

(2005) colocaram a pesquisa do efeito país de origem como um estágio inicial de estudo, da 

fase das interfaces transnacionais e transculturais, hoje substituída pela fase dos estudos de 

múltiplos mercados, especialmente os emergentes. O mais significativo desenvolvimento 

desta fase foi a crescente sofisticação na definição dos temas pelos pesquisadores, bem como 

o refinamento na definição e teste de hipóteses, apesar de muitas pesquisas ainda sofrerem de 

limitações metodológicas. A relevância da presente pesquisa reside, especialmente, na 

tentativa de contornar ou superar algumas das limitações apontadas por alguns autores do 

corpo de pesquisa sobre efeito país-de-origem. Essas limitações são apontadas a seguir. 

Em primeiro lugar, a globalização dos mercados levou as empresas a deslocarem seus 

centros de produção pelo mundo, seguindo o ciclo de vida internacional do produto 

(VERNON, 1966), o que levou a uma complexidade maior para se definir qual o país de 

origem de um produto – que pode ser o país de fabricação, o país de design, país de 

montagem final, o país onde está a sede da empresa, ou o país que se quer fazer parecer que 

seja o de origem (AL-SULATI; BAKER, 1998, p. 150). Um indivíduo considerando a compra 

de um automóvel Honda pode estar mais preocupado como fato de que sua qualidade e padrão 

de manufatura são "japoneses" do que com o local da montagem final do produto (SAMIEE, 

1994 p. 589). A pesquisa recente parece apontar que o país de origem da marca tornou-se 

mais significativo para os consumidores do que o país de fabricação (USUNIER, 2006, p. 

64.). 

Um segundo aspecto crítico da pesquisa sobre efeito país de origem refere-se à 

adequação do design do ambiente da coleta de dados. Com poucas exceções, a pesquisa de 

país de origem revela ao entrevistado o local de manufatura (design, montagem, etc.) do 
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produto avaliado no projeto. Isso não representa o que acontece durante o comportamento de 

compra, quando o consumidor pode não saber a origem do produto, e nem dar conta disso 

para sua decisão; ou, então, estar consciente de que hoje os componentes de um produto são 

obtidos de múltiplas fontes, e relevar (ou não) esse fato na sua decisão de compra. Os projetos 

de pesquisa de país de origem pecariam, então, em sua maioria, por não reproduzir um 

ambiente próximo à realidade do consumidor, nem respeitar sua carga de conhecimento 

anterior sobre o produto e sobre o país em que foi fabricado (concebido, montado), nem 

avaliar o nível de importância que o consumidor atribui a esse fator (SAMIEE, 2010, p. 443). 

A presente pesquisa tratou dessa questão considerando o grau de conhecimento que os 

entrevistados revelaram sobre a origem de várias marcas, incluindo aquelas estudadas. Além 

disso, para evitar problemas de validade externa, apontados por Samiee (2010, p. 444), 

utilizou diretrizes de Feldman e Lynch (1988) para a ordenação das questões nos instrumentos 

de coleta de dados, procurando controlar a validade auto-alimentada (self-generated validity). 

Uma terceira consideração apontada no corpo de pesquisa sobre efeitos do país de 

origem dos produtos (Country of Origin – CoO) refere-se à ampliação que o conceito sofreu 

nesses anos todos de pesquisa. Originalmente, o efeito país-de-origem se referia simplesmente 

a apontar diferenças na avaliação de produtos baseadas na noção de sua origem nacional. Esse 

conceito evoluiu para um constructo mais complexo, chamado de “país de imagem” (Country 

of Image – CoI). Enquanto o tradicional estudo do efeito país-de-origem permitia aos 

pesquisadores avaliar se os consumidores preferem produtos de um país em comparação com 

produtos de outros países, o CoI enfatiza a imagem percebida dos países, permitindo aos 

pesquisadores avaliar o “porquê” dessas preferências (ROTH; DIAMANTOPOULOS, 2009, 

p. 726), ao considerar os componentes cognitivos e afetivos da formação de atitudes em 

relação a países. 

O quarto fator a ser considerado no campo de pesquisa sobre efeitos do país de origem 

seria a ausência do conceito de segmentação – a literatura sobre país de origem parece tratar 

todos os consumidores como iguais, e, tacitamente, assume que todos seriam influenciados 

pelo fenômeno do efeito país-de-origem. Etnocentrismo (SHIMP; SHARMA, 1987) e 

animosidade (KLEIN; ETTENSON; MORRIS, 1998), por exemplo, constructos que 

impactam nos efeitos do país de origem sobre a avaliação de produtos, estariam associados a 

características demográficas e socioeconômicas, mas, a maioria dos estudos empíricos de 

efeito país-de-origem ainda não teria incorporado o conceito de segmentação, apesar de sua 
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relevância para o planejamento estratégico e de marketing (SAMIEE, 2010, p. 444). Roth e 

Diamantopoulos (2010, p. 448), no entanto, afirmam concordar com a importância da 

segmentação, que se refletiria na importância / saliência do efeito país de origem no nível 

individual do consumidor, mas apontam que etnocentrismo, animosidade, além de 

nacionalismo (KOSTERMAN; FESHBACH, 1989), e cosmopolitanismo (CANNON; 

YAPRAK, 2002) seriam sentimentos sócio psicológicos dos consumidores, e não poderiam 

ser confundidos com atitudes de consumidores em relação a países – que é o constructo 

desenvolvido por eles, de país de imagem (CoI). Ainda segundo os autores, consumidores 

com alto etnocentrismo buscariam ativamente por informações sobre país de origem, pois 

precisam evitar o “erro” de comprar um produto estrangeiro, o que seria comprometedor do 

ponto de vista moral.  

Finalmente, Usunier (2006) questiona nada menos do que a relevância da pesquisa 

sobre efeito país-de-origem. Relevância é definida por ele como sendo o  

consenso em uma comunidade de pesquisa de que o problema de investigação é 
importante para os atores envolvidos; no caso de marketing, por exemplo, [os atores 

são] consumidores, empresas, autoridades de regulação do mercado, associações de 

consumidores, etc.. No entanto, a importância de uma questão de pesquisa está 

inserida em um contexto particular, aquele da época e das circunstâncias iniciais em 

que [o problema] foi identificado pela primeira vez como um objeto significativo 

para a investigação científica (USUNIER, 2006, p. 60) 

Ainda segundo Usunier (2006, p. 64), existe um abismo entre o mundo de 1968, 

quando o artigo de Schooler e Wildt (1968) deu credibilidade à questão do país de origem 

como relevante para o marketing internacional, e o mundo de hoje. O autor questiona se a 

pesquisa sobre efeito país-de-origem ainda faz sentido para a vida empresarial, se os 

consumidores ainda dão importância para o país onde o produto é fabricado, se esse campo de 

pesquisa provê os gestores com análises e recomendações relevantes para suas decisões de 

marketing, e aponta o fosso que existe entre a percepção e o comportamento do consumidor 

no que diz respeito à importância do país de origem nas decisões de compra.  

A presente pesquisa pretendeu responder a essas questões sobre a sua relevância 

trabalhando com uma situação mais próxima do "mundo real", preocupada, por um lado, com 

o processo de decisão do consumidor, e, por outro lado, com as estratégias de marketing das 

empresas. Para tanto, trabalhou com marcas reais, junto ao seu segmento de mercado alvo, 

num contexto bastante atual, traduzindo constructos para sua aplicação no dia-a-dia do 
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consumidor, buscando descobertas que poderão ser aplicadas amplamente no contexto do 

marketing internacional. 

1.4. Organização da dissertação 

Esta dissertação consta de seis capítulos, sendo que este primeiro, introdutório, 

apresenta o tema, o problema de pesquisa, os objetivos, e justifica a proposta, bem como trata 

de sua relevância. 

O segundo capítulo traz o referencial teórico utilizado, e divide-se em duas partes: a 

primeira trata da teoria relativa a país, e aborda país de origem, consumo etnocêntrico e 

sentimentos em relação a país, destacando o constructo de afinidade com país, que foi 

mensurado na pesquisa. A segunda trata da teoria relativa a marcas, e aborda conceitos de 

identidade, imagem e origem de marca, e os constructos que foram mensurados na pesquisa 

(personalidade de marca e conexão do self com a marca). 

O terceiro capítulo descreve em detalhes os procedimentos metodológicos utilizados, e 

divide-se em quatro partes. Na primeira são detalhadas as hipóteses que foram testadas para 

cumprimento dos objetivos da pesquisa. Na segunda são apresentados os elementos do projeto 

de pesquisa – método, tipo e escolha tanto dos participantes da pesquisa (população e 

amostra), quanto das marcas que foram analisadas. 

O quarto capítulo relata os resultados da pesquisa, relativos ao modelo original que foi 

testado. 

O quinto capítulo discute os resultados, apresenta propostas de melhorias no modelo 

testado, e finaliza com o teste das hipóteses do trabalho. 

O sexto capítulo apresenta as considerações finais – conclusões, contribuições, e 

limitações da pesquisa, e recomendações para pesquisa futura. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico utilizado no presente trabalho. 

Em primeiro lugar, será apresentada a revisão da literatura relativa a país, iniciando com a 

abordagem da conceituação de país de origem, um dos temas mais estudados quando se trata 

de comportamento do consumo no ambiente internacional, e seus efeitos em decisões de 

consumo. Em seguida, serão abordados os componentes afetivos e normativos das atitudes, 

tanto negativas quanto positivas, que podem ser desenvolvidas pelo consumidor em relação a 

um país; os conceitos afetivos estudados são afinidade com o país e ambivalência. Os 

normativos são animosidade e consumo etnocêntrico, finalizando com a justificativa da 

utilização do conceito de afinidade para aplicação na pesquisa. 

Em segundo lugar, será apresentada a revisão de literatura utilizada com relação a 

marcas, abordando conceitos básicos para a análise de marcas e sua relação com 

consumidores: a identidade e a imagem. Em seguida, contextualiza-se o ambiente de atuação 

para as marcas estudadas, o ambiente global. Na sequência, os constructos de interesse para o 

estudo das marca no presente trabalho são apresentados: a conexão entre o self e a marca e a 

personalidade de marca. 

2.1. País 

Roth e Diamantopoulos (2009) delimitam o início dos estudos sobre estereótipos 

nacionais e a percepção sobre as nações na década de 30, mas somente com o artigo seminal 

de Schooler (1965) foi demonstrado empiricamente que os consumidores discriminam 
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produtos que são idênticos em tudo, menos no seu país de origem, e essa informação 

influencia seu julgamento sobre um produto. É o efeito país-de-origem. A partir de então, os 

estudos foram se tornando cada vez mais complexos, evoluindo gradualmente da identificação 

de diferenças na avaliação de produtos em função de sua origem nacional, para um constructo 

mais complexo, chamado de país de imagem do produto ou serviço em consideração.  

Esse constructo seria mais bem definido, ainda segundo Roth e Diamantopoulos 

(2009), pela teoria das atitudes, que atribuiria ao constructo país de imagem três componentes: 

a) um componente cognitivo, que inclui o conjunto crenças dos consumidores sobre um 

determinado país; b) um componente afetivo, que descreve o valor emocional do país para o 

consumidor; c) um componente conativo, que captura intenções dos consumidores em relação 

ao país. Assim, "país de origem não é apenas uma referência cognitiva para a qualidade do 

produto, mas também se relaciona com as emoções, o orgulho, identidade e memórias 

autobiográficas" do consumidor (VERLEGH; STEENKAMP, 1999, p. 523). Aliás, desde sua 

origem, a teoria da imagem assume que a imagem de país tem uma estrutura com 

componentes tanto cognitivos quanto afetivos (BOULDING, 1959, p. 120). 

No entanto, ainda segundo Roth e Diamantopoulos (2009), boa parte das escalas 

disponíveis para mensurar país de imagem/ imagem de país se concentraria em aspectos 

cognitivos e existiriam poucos estudos empregando uma medida apropriada para os 

componentes afetivos em relação ao país. Dessa forma, os autores apontavam para a 

necessidade do desenvolvimento de uma escala para capturar esses componentes afetivos, o 

que teria sido suprido pela escala de afinidade com país (OBERECKER; 

DIAMANTOPOULOS, 2011). 

O próximo tópico discute as abordagens sobre imagem de país e seus efeitos nas 

decisões de consumo (efeito país-de-origem). 

2.1.1. País de origem, País de Imagem. 

Definir o país de origem de um produto tem se tornado uma tarefa nada fácil com o 

desenvolvimento de mercados globais, a internacionalização da produção e os avanços em 

logística reduzindo tempos e fazendo crescer a competição entre produtos, marcas e países. 

País de origem, portanto, pode ser definido de várias maneiras, e esse desafio pautou 

uma era na pesquisa sobre comportamento de consumo. Al-Sulati e Baker (1998, p. 150) 
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fizeram uma revisão na literatura sobre o assunto, cobrindo o período que vai de 1965 a 1997, 

e constataram as seguintes definições para país de origem: a) país onde está localizada a sede 

da empresa que comercializa o produto ou marca; b) país onde é fabricado ou onde ocorre a 

montagem final do produto, que pode – ou não – ser o país da sede da empresa; c) o país de 

origem é definido pela expressão made in, se bem que made in pode significar fabricado em, 

montado em, desenvolvido em, inventado em, feito por um fabricante sediado em, e, às vezes, 

querendo parecer ter sido fabricado em, ou, quando o produto é montado com componentes 

vindos de vários países a exatidão ou a validade da etiqueta made in pode se perder; d) ou, 

ainda, país de origem é um conjunto de barreiras intangíveis para entrada em novos mercados, 

na forma de imagem negativa do consumidor em relação a produtos importados. 

Samiee (1994) diferencia país de manufatura, conceito aplicado a empresas que 

mantêm uma ampla rede global de operações ou fazem negócios com uma variedade de 

fornecedores, especialmente fábricas terceirizadas, de país de origem, que seria característica 

inerente a algumas marcas, como a IBM é americana e a Sony é japonesa. 

Al-Sulati e Baker (1998) agruparam, ainda, os estudos analisados e as conclusões 

sobre o efeito país-de-origem em cinco áreas: a) avaliação de produtos; b) estereotipização; c) 

efeitos de fatores demográficos na percepção do consumidor em relação a produtos 

importados; d) risco percebido como determinante do efeito país-de-origem; e) efeito país-de-

origem na decisão de aquisição de serviços. Para efeito do presente estudo, interessam os dois 

primeiros grupos de análises e conclusões (avaliação de produtos, estereotipização). 

Sobre o efeito do país de origem na avaliação de produtos, Al-Sulati e Baker (1998, p. 

173) reportam que o país de origem produz efeitos na avaliação de produtos pelo comprador, 

embora ainda não se tivesse certeza de como e quanto esse efeito interferiria nessa avaliação. 

Apesar de se chegar a ponto de afirmar que o efeito país-de-origem deveria ser considerado o 

quinto elemento no marketing mix, ao lado de produto, preço, promoção e praça, atributos 

intrínsecos ao produto (sabor, design, desempenho) podem ter mais efeito sobre avaliações 

sobre qualidade do que atributos extrínsecos (preço, marca e garantias). Portanto, o país de 

origem, como atributo extrínseco teria uma influência limitada na percepção de qualidade. 

Muitos dos estudos realizados envolvem modelos de apenas um atributo (país de origem), que 

tenderiam a apresentar interferências do efeito país-de-origem nos resultados. No entanto, 
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estudos com múltiplos atributos parecem demonstrar um papel menos significativo para o país 

de origem como influenciador de avaliações de produtos pelos consumidores. 

Sobre a relação país de origem e estereotipização, Al-Sulati e Baker (1998, p. 168) 

resumem que os estereótipos sobre país de origem parecem ser bastante afetados pelo 

consumo etnocêntrico, que parece influenciar a escolha do consumidor tanto em termos de 

avaliação dos atributos do produto, quanto em relação a fatores afetivos relativos à compra em 

si. O patriotismo dos consumidores, por sua vez, afeta avaliações cognitivas de produtos, e 

afeta em grau maior ainda a intenção de compra (HAN, 1989), o que é corroborado por uma 

série de pesquisas realizadas com compradores americanos, franceses, japoneses, canadenses, 

turcos, poloneses, russos, espanhóis, mexicanos, britânicos, e europeus. 

Mesmo questionando profundamente a relevância das pesquisas sobre país de origem, 

Usunier (2006) reconhece que uma das grandes contribuições dessa linha de pesquisa para a 

compreensão do processo de compra dos consumidores foram os constructos de efeito halo e 

sumário. 

Han (1989) examinou o papel do país de origem na avaliação pelo consumidor de 

aparelhos de TV e automóveis. Uma amostra de 116 respondentes avaliou duas marcas de 

cada categoria de produto de cada um de três países (Estados Unidos, Japão e Coréia do Sul), 

utilizando uma escala de sete pontos, ancorada pelos pontos extremos “bom” e “mau”. Os 

resultados mostraram que a imagem de um país pode ser utilizada na avaliação de um produto 

de duas maneiras diferentes, sejam elas simultâneas ou não (AL-SULATI; BAKER, 1998, p. 

157): 

 Efeito halo: a imagem que o comprador faz do país de origem é usada por ele para 

avaliar produtos sobre os quais pouco conhece;  

 Efeito sumário: conforme o comprador se torna familiarizado com os produtos de um 

país, a imagem desse país se torna um constructo que resume as crenças desse 

comprador em relação a atributos de produtos e afeta diretamente sua atitude em 

relação a marcas. 

O uso de marca ou país de origem como halo pode ser baseado na falta de habilidade 

do consumidor em inferir qualidade do produto antes da compra (por exemplo: o Japão faz 

produtos de qualidade, esta câmera é japonesa, logo deve ser boa). Isso pode ocorrer porque 
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as diferenças de qualidade são difíceis de serem detectadas, ou porque o consumidor não tem 

familiaridade com o produto ou o país de fabricação. O uso do país de origem ou marca como 

sumário ocorre quando compradores têm maior conhecimento sobre classes de produto de um 

país específico, e esse conhecimento é, então, generalizado somente para aquela classe de 

produto (por exemplo: “eu sei, por experiência própria que o Japão produz vinhos de baixa 

qualidade; esse vinho é japonês, logo, não é bom”) (PECOTICH; WARD, 2007). 

O desenvolvimento das pesquisas posteriores à publicação da revisão de Al-Sulati e 

Baker (1998) foi pautado por outro desafio, que não a definição do constructo. As pesquisas 

foram feitas, em grande parte, para responder à provocação de Peterson e Jolibert (1995). Em 

uma meta-análise que contemplou mais de 1.500 artigos, os autores concluíram que “embora 

o efeito país-de-origem responda por uma parte substancial da variância na percepção de 

qualidade e confiabilidade e de intenção de compra, as condições verdadeiras dentro das quais 

esse efeito operava ainda não tinham sido adequada e completamente delineadas” 

(PETERSON; JOLIBERT, 1995, p. 895). A pesquisa nos anos seguintes se concentrou em 

buscar antecedentes para as avaliações sobre país de origem (KLEIN; ETTENSON; 

MORRIS, 1998; VERLEGH, 1999, 2001; BALABANIS et al, 2001, entre outros). As 

revisões recentes da literatura sobre país de origem caminham mais para discutir a relevância 

dessa linha de pesquisa (USUNIER, 2006), ou avançar em direção a novos constructos, como 

Country of Image (CoI) (ROTH; DIAMANTOPOULOS, 2009), ou à própria questão de 

imagem de país. 

A literatura, no entanto, traria termos associados a imagem de país que não dariam 

conta da complexidade do conceito. Percepções, impressões, associações, estereótipos, 

schemas e crenças são os termos que carregariam, cada um a seu modo, limitações para tratar 

de imagem de país (ROTH; DIAMANTOPOULOS, 2009). O único conceito que se não 

sofreria as limitações apontadas pelos autores seria a teoria da atitude, conforme utilizado nos 

artigos de Laroche et al (2005) e Pisharodi e Parameswaran (1992). Fishbein e Ajzen (1975, 

p. 6 apud ROTH; DIAMANTOPOULOS, 2009, p. 728) definem atitude como “uma 

predisposição aprendida para responder de uma maneira consistente favorável ou 

desfavoravelmente com relação a um dado objeto”. Como consequência, o conceito de atitude 

tem o poder de explicar avaliações favoráveis e desfavoráveis de países. No entanto, atitudes 

não consistem apenas de aspectos cognitivos, mas também daqueles afetivos (sentimentos e 

emoções) e conativos (comportamento pretendido). A teoria das atitudes seria uma poderosa 
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ferramenta para a análise da imagem de um país porque pode explicar: a) como os países são 

vistos pelos consumidores, ou seja, quais crenças (incluindo estereótipos e schemas) e 

emoções o consumidor dirige ao país; b) como essa informação afeta suas reações em relação 

ao país (aspecto conativo); c) como imagem de país difere de e interage com outros conceitos 

mencionados na pesquisa sobre país de origem, como consumo etnocêntrico, 

cosmopolitanismo e animosidade (ROTH; DIAMANTOPOULOS, 2009, p. 728). 

Verlegh (2001) propõe que os diferentes componentes da atitude têm funções 

diferentes no processamento da imagem do país pelo consumidor. O componente cognitivo é 

usado como um sinal genérico da qualidade do produto e de sua durabilidade, e inclui fatores 

geográficos, como clima e paisagens naturais, utilizados como referência pelo consumidor 

para avaliar produtos como alimentos, mas não para avaliar bens de alta tecnologia; e fatores 

humanos, como competência e criatividade, que podem ser utilizados para avaliar tecnologia 

empregada em bens duráveis, mas não a excelência da gastronomia de um país. O 

componente afetivo da atitude tem valor emocional e simbólico para o consumidor, e o país 

de origem atribui uma imagem que liga o produto a benefícios simbólicos, como status, por 

exemplo; os sentimentos do consumidor em relação a um país teriam, então, forte influência 

em seus juízos e crenças sobre produtos e marcas desse país, mesmo que não se chegue aos 

extremos de animosidade e admiração. O componente normativo reflete normas sociais e 

pessoais relacionadas ao país de origem, significando que o consumidor pode ver a compra de 

um produto ou marca de outro país como prejudicial à economia doméstica. 

Ayrosa (1998, 2002a, 2002b) desenvolveu uma escala para mensurar os elementos que 

contribuem para a construção da imagem de país, englobando tanto aspectos cognitivos, 

quanto afetivos. O desenvolvimento inicia-se em 1998, em um estudo que avaliava a imagem 

que os brasileiros faziam de quatro países (Alemanha, Canadá, Japão e Venezuela), quando 

Ayrosa adaptou a escala de Pisharodi e Parameswaran (1992), mas utilizando frases ao invés 

de adjetivos, buscando adequar a medição a aspectos culturais brasileiros. O estudo brasileiro 

identificou quatro dimensões, ao invés das cinco do estudo original. As dimensões 

identificadas junto aos entrevistados brasileiros foram: a) atitudes em relação a produtos e ao 

povo; b) atitudes em relação às artes; c) resposta afetiva; d) marketing. Em 2002, Ayrosa 

ampliou a amostra, e chegou a uma nova estrutura dimensional, agora com cinco itens, 

incluindo “importância na comunidade global”, e alterando a primeira dimensão para 

“atitudes em relação a produtos e serviços” (não mais em relação a pessoas). Essa escala foi 



14 

 

utilizada em outros estudos realizados no Brasil, como Strehlau, Loebel e Ponchio (2009) e 

Giraldi e Carvalho (2009), cuja tradução será utilizada na presente pesquisa. 

2.1.3. Componentes afetivos e normativos em relação ao país de imagem 

Como vimos, a pesquisa sobre efeito país-de-origem trata atitudes em relação a um 

país como um constructo univalente, variando de negativo para positivo. A literatura existente 

constata que as atitudes positivas / negativas em relação a um país podem levar os 

consumidores a fazer inferências positivas / negativas sobre a qualidade dos produtos daquele 

país, e esta inferência é refletida em compras de produtos. (RUSSELL; RUSSELL; KLEIN, 

2011). Coerente com esta abordagem univalente, o estudo original que definiu o modelo de 

animosidade em relação a um país estrangeiro (KLEIN; ETTENSON; MORRIS, 1998), e 

estudos subsequentes que o expandiram para outras amostras e situações (KLEIN, 2002; 

NIJSSEN; DOUGLAS, 2004; RIEFLER; DIAMANTOPOULOS, 2007) têm documentado 

que as opiniões negativas sobre um país, provenientes de conflitos militares, econômicos ou 

políticos, podem afetar negativamente a disponibilidade dos consumidores para comprar 

produtos de um país, provocando no consumidor um efeito de caráter normativo, dando 

rumos de ação, assim como o consumo etnocêntrico. 

No outro extremo do conceito de atitudes, as opiniões positivas sobre um país também 

podem ter impacto nas decisões de consumo. O constructo da afinidade do consumidor em 

relação a um país, que capta sentimentos favoráveis específicos para determinados países 

estrangeiros, teria mais poder do que o consumo etnocêntrico para explicar a intenção de 

compra, e é mais influente do que avaliações cognitivas sobre um país para as intenções de 

visita e de investimento (OBERECKER; RIEFLER; DIAMANTOPOULOS, 2008). O 

constructo de afinidade aponta para a importância do papel do afeto positivo na formação do 

comportamento do consumidor, complementando assim as pesquisas anteriores que se 

concentram exclusivamente sobre as implicações comportamentais e de afeto negativo (mais 

notadamente a animosidade do consumidor) (OBERECKER; DIAMANTOPOULOS, 2011). 

Para Russell, Russell e Klein (2011), ainda haveria uma terceira linha de abordagem, 

pois a literatura não teria investigado diretamente o que acontece quando os consumidores 

nutrem ambos os sentimentos (positivos e negativos) em relação a um país. O sentimento da 
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ambivalência (coexistência de ambas as visões positivas e negativas do país) teria impacto na 

intenção de compra de marcas daquele país. 

2.1.3.1. Animosidade 

O conceito de animosidade foi primeiramente formulado no contexto do estudo do 

comportamento do consumidor no marketing internacional por Klein, Ettenson e Morris 

(1998, p. 90). A definição dos autores para animosidade é: “sentimentos de antipatia 

relacionados a eventos militares, políticos ou econômicos, anteriores ou em curso”. A 

animosidade se diferencia do etnocentrismo por ser dirigida a um país específico, enquanto 

que o consumo etnocêntrico se refere a produtos estrangeiros em geral, e teria uma conotação 

mais introspectiva e abstrata do que a animosidade, que seria mais direta e ativa, provocando 

comportamentos por parte do consumidor (HUANG; PHAU; LIN, 2010, p. 910). 

Klein, Ettenson e Morris (1998) buscaram estabelecer se as atitudes em relação a um 

país, provocadas por questões militares, políticas ou econômicas, poderiam afetar a intenção 

de compra de produtos desse país. Ou seja, se a animosidade poderia ser um preditor 

importante para a compra de produtos de um país, mesmo quando esse sentimento não tenha 

nenhuma relação com a qualidade dos produtos produzidos nesse país (KLEIN; ETTENSON; 

MORRIS, 1998, p. 90).  

A pesquisa foi realizada com consumidores chineses da cidade de Nanquim, alvo de 

um massacre por tropas japonesas entre dezembro de 1937 e janeiro de 1938. O modelo 

original de animosidade (KLEIN; ETTENSON; MORRIS, 1998) utiliza-se de dois 

constructos específicos para medir a animosidade (guerra e economia) e um indicador geral. 

Sentimentos negativos associados a esse conflito político e militar foram classificados pelos 

autores como “animosidade devido a guerra”, e para medi-la é utilizada escala com três itens 

(“o Japão deveria pagar pelo que fez a Nanquim durante a ocupação”, por exemplo). Os 

autores também avaliaram fatores econômicos para a animosidade, mediante o uso de uma 

escala com seis itens (“Os japoneses estão fazendo negócios de forma desleal com a China”, 

por exemplo). O indicador para medir animosidade de forma geral é “Eu não gosto do Japão”. 

As principais conclusões de Klein, Ettenson e Morris (1998) foram: a) animosidade e 

consumo etnocêntrico, conforme medido pela CETSCALE (SHIMP; SHARMA, 1987), eram 

constructos distintos e independentes; b) a animosidade contra o Japão era negativamente 

relacionada à intenção de compra de produtos japoneses, independente da avaliação da 
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qualidade dos produtos; c) a posse de produtos japoneses era função das atitudes em relação à 

compra desses produtos, que, por sua vez, eram função da animosidade contra o Japão; d) a 

animosidade contra o Japão era mais função de fatores históricos, relacionados à guerra, do 

que de fatores econômicos atuais. Assim, os autores finalizaram afirmando que a animosidade 

contra um país é um forte preditor de padrões de compra, que ela não interfere na avaliação de 

qualidade da origem dos produtos e é independente das crenças em relação à adequação ou 

não de se comprar produtos estrangeiros (consumo etnocêntrico). 

A animosidade pode, ainda, ser classificada de acordo com a duração (estável ou 

situacional) e a abrangência (pessoal ou nacional) (ANG et al, 2004, p. 192). A animosidade 

estável refere-se a sentimentos negativos decorrentes do contexto histórico geral das relações 

entre os países, a questões econômicas ou militares não necessariamente vividas pelo 

indivíduo, mas transmitidas de geração em geração (ANG et al, 2004), como fatos relativos à 

Segunda Guerra Mundial (KLEIN; ETTENSON; MORRIS, 1998) ou à guerra civil americana 

(SHIMP; DUNN; KLEIN, 2004). O segundo tipo de animosidade (situacional) refere-se aos 

sentimentos negativos associados a uma circunstância específica, como a crise asiática (ANG 

et al, 2004), testes nucleares da França realizados próximos à Austrália (ETTENSON; 

KLEIN, 2005), ou à Segunda Intifada (SHOHAM et al, 2006). A animosidade no nível 

nacional (ou macro) é baseada na percepção de quanto o país estrangeiro tem afetado 

economicamente o país de origem do indivíduo; já a animosidade pessoal é baseada em 

experiências pessoais dos indivíduos, como, por exemplo, pelos efeitos de uma crise 

econômica sobre emprego e estilo de vida, tanto do indivíduo quanto de seus pares (ANG et 

al, 2004). 

Os antecedentes para a animosidade podem ser resumidos em: aspectos relativos a 

guerras e fatores econômicos (KLEIN; ETTENSON, MORRIS, 1998); privação econômica e 

influência normativa (HUANG; PHAU; LIN, 2010); internacionalismo (MAHER; CLARK; 

MAHER, 2010); preconceito, raça, patriotismo e filiação sindical (KLEIN; ETTENSON, 

1999, p. 19), ou, ainda, fatores específicos da relação entre os países estudados, como 

mentalidade, religião, pena de morte (RIEFLER; DIAMANTOPOULOS, 2007). Como 

moderadores podem ser considerados ameaça econômica e idade (HUANG; PHAU; LIN, 

2010; KLEIN, 2002, p. 357). 
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Com pequenas adaptações para situações específicas de países, as escalas de 

animosidade foram utilizadas em diversos estudos, como Klein (2002), Nijssen e Douglas 

(2004), Ang et al (2004), Shimp, Dunn e Klein (2004), e Mostafa (2010). 

Já Riefler e Diamantopoulos (2007, p. 106-107) defendem que os antecedentes da 

animosidade sejam especificados para cada combinação de países, antes que a medição do 

constructo seja possível, o que deveria ser feito usando, por exemplo, pesquisas exploratórias. 

Essa condição estaria, segundo os autores, embutida na própria definição de animosidade de 

Klein, Ettenson e Morris (1998), que expressaria a importância do contexto na natureza das 

causas da animosidade. A operacionalização do constructo se daria, então, não de forma 

genérica ou generalista, mas com escalas adaptadas para refletir as razões de tensões entre os 

países objeto de pesquisa. Seguindo esse método, os autores chegam a grupos distintos de 

causas para a animosidade entre os consumidores austríacos em relação aos Estados Unidos 

(política externa, política econômica, presidente atual, política no Iraque, mentalidade – 

american way of life – pena de morte), em relação à Alemanha (mentalidade, austríacos serem 

confundidos com alemães pelo mundo, dependência econômica da Áustria, Segunda Guerra), 

e em relação à Turquia (mentalidade, papel da mulher na sociedade, religião) (RIEFLER; 

DIAMANTOPOULOS, 2007, p. 108-110). 

A relevância do estudo da animosidade reside na possiblidade de que este constructo 

cause impactos na avaliação que o consumidor faz da qualidade dos produtos estrangeiros, e 

na sua intenção de compra. O modelo original de Klein, Ettenson e Morris (1998, p. 92) dizia 

que a animosidade teria um efeito negativo na intenção de compra, e nenhum efeito na 

avaliação da qualidade dos produtos estrangeiros, que seria influenciada, negativamente, pelo 

consumo etnocêntrico. Estudos posteriores comprovaram que consumidores são capazes de 

separar a sua raiva de um país da sua avaliação da qualidade dos produtos do país, e podem 

considerar produtos estrangeiros como sendo de qualidade elevada, mesmo que evitem a sua 

compra (KLEIN, 2002, p. 359), resultado esse que seria pouco afetado pela disponibilidade ou 

não de marcas locais (NIJSSEN; DOUGLAS, 2004, p. 33), e só seria contestado em situações 

extremas, quando a animosidade tem raízes muito profundas e permanentes e acaba por afetar 

negativamente a avaliação da qualidade dos produtos, além da intenção de compra, como no 

caso dos egípcios em relação a produtos israelenses (MOSTAFA, 2010). 
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A relevância do estudo da animosidade se evidencia, também, pelo fato de ter se 

convertido, junto com a pesquisa dos efeitos do consumo etnocêntrico, em uma importante 

vertente da pesquisa sobre atitudes dos consumidores em relação a produtos estrangeiros 

(NIJSSEN; DOUGLAS, 2004, p. 25). No entanto, há um risco para essa vertente de pesquisa, 

pois os estudos realizados confundem, frequentemente, a animosidade per se com as razões 

responsáveis por tal sentimento, principalmente pela falta de uma distinção para a intensidade 

da animosidade e para a importância das diferentes razões que geram esse sentimento 

(RIEFLER; DIAMANTOPOULOS, 2007, p. 113). Além disso, a utilização de maneira quase 

uniforme das escalas definidas por Klein, Ettenson e Morris (1998) para medição de 

animosidade em qualquer país, com qualquer público e produto, é criticada por Riefler e 

Diamantopoulos (2007), que defendem que os aspectos específicos que gerariam animosidade 

em cada país sejam medidos com escalas próprias, resultado de uma etapa exploratória prévia 

nas pesquisas. Hoffmann, Mai e Smirnova (2011), no entanto, contestam essa limitação 

intrínseca ao constructo de animosidade, e propõem uma escala multidimensional baseada nos 

três drivers universais que seriam as causas específicas na construção da animosidade geral: 

ameaças percebidas, tanto em relação ao individuo, quanto em relação ao país; atitudes 

políticas antitéticas, que são a antítese daquilo que o consumidor pensa; e experiências 

pessoais negativas com habitantes do país. Segundo os autores, sua escala apresenta: a) 

estabilidade cross-cultural; b) validade de critério (influências da animosidade na imagem de 

produtos específicos de um país, em boicotes, e na intenção de compra); c) validade de 

construto (animosidade se incorpora em uma rede nomológica que inclui etnocentrismo, 

cosmopolitismo e patriotismo). Não foram encontrados, no entanto, estudos que replicassem 

as conclusões dos autores em outros cenários e situações. 

2.1.3.2. Afinidade (Country Affinity) 

O conceito de afinidade em relação a um país foi primeiramente formulado no 

contexto do marketing internacional por Oberecker, Riefler e Diamantopoulos (2008). A 

definição dos autores para afinidade em relação a um país é: 

Um sentimento de gosto, simpatia, e até mesmo apego em relação a um país 

estrangeiro específico, que tenha se tornado um membro do grupo social do 

consumidor (in-group), como resultado de sua experiência pessoal direta e/ou por 

exposição normativa, e que afeta positivamente o processo de decisão do 

consumidor relativo a produtos e serviços originários do país de afinidade 

(OBERECKER; RIEFLER; DIAMANTOPOULOS, 2008, p. 26). 
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Os autores diferenciam o conceito de afinidade por um país de outras utilizações do 

termo afinidade na literatura. Ao contrário de Jaffe e Nebenzahl (2006), que opõem afinidade 

a animosidade, Oberecker, Riefler e Diamantopoulos (2008) seguem a literatura de psicologia 

que mostra que afeto positivo e negativo são dimensões distintas e têm diferentes tipos de 

respostas (LARSEN; MCGRAW; CACIOPPO, 2001), recebendo tratamento independente, ao 

invés de serem tratados como sentimentos antagônicos (VERLEGH, 2001). 

No contexto aqui empregado, ainda, afinidade é um sentimento por um país 

específico, ao contrário de constructos que se referem a países estrangeiros de forma geral, 

como xenofilia, que é relativo a “indivíduos dispostos a se sentir atraídos por coisas 

estrangeiras [em geral] e a rejeitar as coisas do próprio país e/ou grupo de referência” 

(PERLMUTTER, 1957, p. 79), e internacionalismo, que se refere à preocupação de um 

indivíduo com o bem-estar de outras nações e a sua empatia em relação a pessoas de outros 

países (KOSTERMAN; FESHBACH, 1989). A afinidade, conceituada como apego 

emocional e sentimentos afetivos em relação a um país, também diverge de constructos que se 

aplicam a crenças ou percepções sobre países específicos, como imagem de país, que se refere 

ao “total de todas as crenças descritivas, influenciadoras ou informacionais que se tem sobre 

um determinado país” (MARTIN; EROGLU, 1993, apud AYROSA, 2002a, p. 5), ou produto-

imagem de país, que é definido como "as percepções dos consumidores sobre os atributos dos 

produtos fabricados em um determinado país [qualidade, confiabilidade]" (NEBENZAHL; 

JAFFE; USUNIER, 2003, p. 388). 

Oberecker, Riefler e Diamantopoulos, (2008) desenvolveram o constructo da afinidade 

do consumidor baseados na observação de que, apesar de a literatura registrar vários 

constructos que apontavam para atitudes positivas de consumidores em relação a países 

(xenofilia, internacionalismo, world-mindedness, por exemplo), as pesquisas que tratavam de 

intenção de consumo concentravam seus esforços em estudar as atitudes desfavoráveis em 

relação aos países (animosidade, etnocentrismo, patriotismo/ nacionalismo). Os autores 

chegam a afirmar que “[o] impacto das atitudes favoráveis em relação a um país específico 

são praticamente inexplorados” (OBERECKER; RIEFLER; DIAMANTOPOULOS, 2008, p. 

23). 

A base teórica utilizada pelos autores compreendeu duas teorias principais: a teoria da 

identidade social, de Henri Tajfel, e a teoria da atitude, de Martin Fishbein e Icek Ajzen. Da 
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primeira, trouxeram o conceito do pertencimento ao grupo (in e out-group), e o favorecimento 

natural que o indivíduo atribuiria aos membros de seu grupo social; da segunda, trouxeram o 

conceito de atitude como sentimento favorável ou desfavorável em relação a um objeto, e 

afinidade como uma atitude positiva. 

A pesquisa realizada por Oberecker, Riefler e Diamantopoulos, (2008) iniciou-se com 

uma etapa qualitativa, com entrevistas em profundidade realizadas na Áustria que exploraram 

sete possíveis drivers para a afinidade, conforme relatados na literatura. Os drivers foram 

agrupados em macro, ou relativos ao país (estilo de vida, cultura, cenário, política e 

economia), e micro, ou relativos ao indivíduo (estadia no país, viagem, contatos). O único 

drive que não apresentou relações com a afinidade foi o político-econômico, ao contrário do 

que sugeriria a literatura. A segunda etapa constituiu-se de discussões em grupo para avaliar o 

impacto da afinidade em intenções de compra. As principais conclusões apontaram para a 

importância da afinidade como elemento influenciador da decisão de consumo, às vezes 

independentemente de avaliações de produto. Contudo, mesmo que a afinidade afete o 

comportamento de compra, ela não teria o poder de provocar preferências incondicionais 

pelos produtos originários do país de afinidade, sendo qualidade e preço também levados em 

conta em processos decisórios. Os pesquisadores encontraram, ainda, fortes tendências 

etnocêntricas nos participantes. Na última etapa, os autores testaram a estabilidade da 

afinidade como fator influenciador da decisão de compra utilizando técnica de cenário, pela 

qual apresentavam aos entrevistados possíveis alterações drásticas em aspectos da vida do 

país de afinidade. Os resultados mostraram que cenários relacionados a mudanças no estado 

de coisas do país (violação da lei europeia, restrições à liberdade religiosa, aperto na lei de 

imigração, eleição de político radical) afetavam o sentimento de afinidade com relação ao 

país, mas não a intenção de consumo de produtos de lá originários. Já os cenários 

relacionados diretamente a produtos e sua fabricação (legalização da engenharia genética e do 

trabalho infantil) tinham poder de alterar as decisões de consumo de produtos do país de 

afinidade. 

O conceito de afinidade do consumidor em relação a um país e sua influência nas 

decisões de consumo passou a ser citado na pesquisa sobre comportamento de consumo 

(WOOD; PITTA; FRANZAK, 2008; MAHER; CLARK; MAHER, 2010; SCHWEIG, C; 

SILVEIRA, T, 2010a.; SCHWEIG, C; SILVEIRA, T., 2010b.; BALABANIS; 

DIAMANTOPOULOS, 2011; BANDYOPADHYAY; WONGTADA; RICE, 2011; 
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HOFFMANN; MAI; SMIRNOVA, 2011; JOSIASSEN, 2011; SANKARAN; 

DEMANGEOT, 2011; AL GANIDEH, S. F.; AL TAEE, 2012), embora recebendo críticas 

quanto à falta de testes empíricos do constructo (MAHER; CARTER, 2011). 

Prosseguindo sua pesquisa, Oberecker e Diamantopoulos (2011) desenvolveram uma 

escala para operacionalizar a mensuração do constructo da afinidade do consumidor com 

relação a um país. A primeira etapa de geração de itens recorreu à literatura sobre afeto e 

emoções, selecionando itens que refletissem aspectos positivos e que poderiam ser aplicados a 

países. A lista inicial foi contemplada com itens surgidos nas pesquisas qualitativas 

anteriormente realizadas pelos autores (OBERECKER; RIEFLER; DIAMANTOPOULOS, 

2008), resultando em uma lista com 42 itens. Submetida a juízes de várias faixas etárias, 

níveis de educação, profissões, etc., a lista foi reduzida a 20 itens, aplicados em um 

questionário a uma amostra de 210 respondentes que relataram a intensidade do sentimento (1 

= fraco, 3 = moderado, 5 = extremo), em relação ao país de afinidade mediante o uso de 

escala com cinco posições, incluindo o zero para expressar ausência do sentimento. Depois do 

processo de purificação e validação, a escala resultante chegou a dez itens, depois reduzidos 

pelos autores a sete, agrupados em duas dimensões: simpatia e apego. Para a validação 

nomológica, Oberecker e Diamantopoulos (2011) compararam sua escala com as escalas de 

xenofilia (6 itens) de Perlmutter e a de internacionalismo (9 itens) de Kosterman e Feshbach. 

Os resultados apontaram para correlações positivas, mas de baixa magnitude. 

Assim, os autores apresentam o constructo de afinidade do consumidor em relação a 

um país e a escala para sua mensuração, defendendo que o apego emocional a um país, em 

oposição às crenças cognitivas dos consumidores sobre a capacidade do país para produzir 

bens de confiança ou de alta qualidade, afeta as decisões de consumir produtos ou serviços do 

país de afinidade (OBERECKER; DIAMANTOPOULOS, 2011).  

Os autores, no entanto, realçam que as influências afetivas (como capturado por 

afinidade do consumidor) e influências cognitivas (como capturado por percepção de imagem 

do país) têm efeitos complementares sobre os resultados comportamentais; assim, parece 

adequado do ponto de vista explicativo incorporar os dois tipos de influências em modelos 

teóricos que investigam efeito país-de-origem. Isso seria importante porque a pesquisa sobre 

efeito país-de-origem tem-se centrado quase exclusivamente nas avaliações cognitivas dos 
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consumidores de países como preditores de intenções comportamentais (ROTH; 

DIAMANTOPOULOS, 2009). 

2.1.3.3. Ambivalência 

O conceito de ambivalência aqui utilizado foi apresentado por Russell, Russell, Klein 

(2011). A definição utilizada pelos autores para ambivalência é: “inconsistência de avaliação 

em relação a um objeto de atitude”. A justificativa para o desenvolvimento e aplicação do 

conceito no âmbito da pesquisa de marketing seria o fato de a pesquisa sobre efeito país-de-

origem realizada até então trataria as atitudes em relação aos países como constructos 

univalentes, graduando de um extremo negativo a um positivo, levando os consumidores a 

realizar inferências sobre os produtos também numa escala positivo/ negativo. Nessa linha 

estaria o modelo de animosidade de Klein, Ettenson e Morris (1998), e se encaixaria, também, 

o de afinidade de Oberecker, Riefler e Diamantopoulos, (2008), apesar de não citado pelos 

autores. 

A ambivalência se diferencia da indiferença, e a pesquisa sobre a ambivalência teve 

sua origem na constatação de que as medidas tradicionais de atitudes não podem distinguir 

entre pessoas que estão em conflito entre dois lados de uma questão (ambivalência) e pessoas 

que não se importam com essa questão (indiferença); nas escalas de atitude bipolares, ambos 

os comportamentos tenderiam para o centro da escala. Assim, as opiniões positivas e 

negativas sobre um objeto deveriam ser levantadas separadamente. 

A pesquisa realizada por Russell, Russell e Klein (2010) para a mensuração da 

ambivalência pedia para respondentes da França apontar frequência de compra e intenção de 

compra para 14 marcas classificadas pelos autores como emblemáticas dos Estados Unidos; 

para medir a ambivalência objetiva, os respondentes avaliaram em uma escala Likert de sete 

pontos dez frases positivas e dez negativas também sobre os EUA; a ambivalência subjetiva 

foi medida com os respondentes assinalando numa escala de sete pontos (1 = not at all – 7 = 

extremely) o grau em que nove adjetivos apresentados aleatoriamente descreviam sua opinião 

geral sobre o país (“dividido”, “ambivalente” e “misturado” – “mixed” indicavam 

ambivalência). A conclusão dos autores foi que somente a ambivalência objetiva era 

relacionada (negativamente) com a intenção de compra. Assim, consumidores com 

sentimentos contraditórios a respeito de um país tenderiam a ser menos propensos à compra 

de marcas originárias desses países, pelo menos aquelas classificadas como emblemáticas, 
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com evidente identificação do país de origem da marca (RUSSELL, RUSSELL, KLEIN, 

2011). 

 

O constructo utilizado na pesquisa para medir componentes afetivos em relação aos 

Estados Unidos foi o de afinidade. Apesar de recente (2008), esse constructo teve repercussão 

na comunidade acadêmica, sendo citado em vários estudos. A principal crítica que recebeu – 

falta de testes empíricos – foi sanada em 2011, com a publicação das etapas de validação de 

uma escala para a medição do constructo. O constructo da animosidade foi descartado para a 

mensuração dos componentes afetivos em relação ao país porque, além de ser um mecanismo 

de caráter mais normativo, é constituído de fatores estranhos à cultura brasileira (guerra, 

interferências econômicas); a ambivalência poderia ser de interesse para o presente estudo, 

pois os Estados Unidos despertam atitudes contraditórias e, às vezes, contra intuitivas 

(RUSSELL; RUSSELL; KEIN, 2011), mas não foram encontrados estudos que também 

aplicassem esse constructo. Além disso, a influência dos sentimentos negativos em relação a 

país (animosidade, etnocentrismo, patriotismo/ nacionalismo) tem sido bastante estudada na 

literatura sobre efeito país-de-origem, ao contrário dos sentimentos positivos (afinidade, 

internacionalismo, xenofilia), que seriam altamente negligenciados (OBERECKER; 

RIEFLER; DIAMANTOPOULOS, 2008), daí o interesse do presente estudo. 

O consumo etnocêntrico foi incluído no modelo de pesquisa, pois é um conceito muito 

estudado. 

2.1.3.4. Consumo etnocêntrico 

O termo etnocentrismo foi introduzido na literatura de Sociologia por Sumner, há mais 

de um século, que o definiu como: 

A visão das coisas na qual o grupo do indivíduo é o centro de tudo, e todos os outros 

são medidos e avaliados em referência a esse grupo... Cada grupo nutre seus 

próprios orgulho e vaidade, gaba-se de ser superior, exalta suas próprias divindades 

e contempla com desdém os forasteiros (SUMNER, 1906, apud SHARMA; SHIMP; 

SHIN, 1995). 

O etnocentrismo pode ser entendido, de maneira objetiva, como: 

“uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e 

todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, 

nossas definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a 

dificuldade de pensarmos a diferença; no plano afetivo, como sentimentos de 

estranheza, medo, hostilidade, etc.” (ROCHA, 2000, p. 7). 
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O estudo do etnocentrismo no que se refere ao comportamento do consumidor 

(comportamento etnocêntrico) centra-se na questão da conveniência e moralidade percebida 

quando da compra de produtos estrangeiros, assim como a lealdade do consumidor a produtos 

produzidos localmente (SHIMP; SHARMA, 1987). Atua como um mecanismo normativo, 

podendo influenciar as decisões de consumo do consumidor, ao mesmo tempo que inclui 

elementos afetivos, como “senso de identidade” e “sensação de pertencimento”. O relativismo 

cultural seria a contraposição ao etnocentrismo, pois é a ideia que significa “não transformar a 

diferença em hierarquia, em superiores e inferiores ou em bem e mal, mas em vê-la na sua 

dimensão de riqueza por ser diferença” (ROCHA, 2000, p. 20). 

Vários estudos mostram que consumidores com alto nível de consumo etnocêntrico 

expressam crenças e atitudes favoráveis à compra de produtos desenvolvidos e montados em 

seu próprio país (WONG; POLONSKY; GARMA, 2008, p. 461). Contudo, ainda há espaço 

para estudos que mostrem de forma mais conclusiva a interação entre consumo etnocêntrico e 

os vários elementos componentes do conceito de país de origem (país de desenvolvimento, 

país de fabricação, país de origem dos componentes). Pesquisas nos Estados Unidos 

indicaram que o consumo etnocêntrico é negativamente relacionado com a abertura cultural 

(SHARMA; SHIMP; SHIN, 1995); outras pesquisas, ainda, constataram que o nacionalismo 

econômico (intimamente associado ao etnocentrismo) também é negativamente relacionado 

com a abertura cultural (BAUGHN; YAPRAK, 1996). Alguns autores, no entanto, criticam 

essa visão que estaria baseada mais no senso comum, que diz que quanto mais interações 

culturais e oportunidades de viagem maior será a abertura cultural do consumidor e menor, 

portanto, seu consumo etnocêntrico. Skinner (apud SHANKARMAHESH, 2006, p. 149) 

afirma que grupos com maior grau de contato com culturas diversas, como habitantes de 

fronteiras, viajantes e diplomatas tenderiam a ser extremamente etnocêntricos e nacionalistas. 

Etnocentrismo não deve, no entanto, ser confundido com animosidade. Klein, Ettenson e 

Morris (1998) apontam que esses dois constructos são distintos e com implicações bastante 

diferentes: enquanto que o etnocentrismo é um sentimento contra todos os estrangeiros e a 

favor do próprio país, a animosidade é o sentimento contrário a apenas um país específico. 

A globalização dos mercados, por sua vez, se combina com um efeito contrário e 

paradoxal: o aumento do nacionalismo, resultado, entre outras causas, do etnocentrismo. As 

marcas com atuação global devem, então, se preocupar em avaliar, entre outros atributos, o 
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efeito país-de-origem na construção de sua imagem, se favorável ou não (PECOTICH; 

WARD, 2007, p. 271), possivelmente devido, entre outras razões, ao etnocentrismo. 

A imagem dos Estados Unidos, foco do presente estudo, está fortemente ligada ao 

sonho americano, e muitas marcas globais estão associadas a essa imagem. Estudos 

internacionais revelam que essa imagem pode representar um sonho para alguns 

consumidores, enquanto para outros pode significar uma maldição (KAPFERER, 2008, p. 

467). Ainda segundo o autor, a maneira como os consumidores de diferentes países percebem 

a imagem dos Estados Unidos é heterogênea. A China teria consumidores tanto prós quanto 

antiamericanos; países muçulmanos como Turquia, Indonésia e Egito seriam influenciados 

pela percepção de globalidade – ou, talvez, quem responda a pesquisas nesses países seja 

pessoas com estilo de vida ocidental, o que distorceria os resultados; as pessoas na Índia, 

África do Sul e Brasil seriam menos influenciadas pela noção de globalidade, talvez por 

possuírem uma cultura local muito forte; e, finalmente, os consumidores menos afeitos ao 

conceito de globalidade são os próprios norte-americanos. 

O consumo etnocêntrico do consumidor é medido pela escala denominada 

CETSCALE, desenvolvida por Shimp e Sharma (1987). A escala tem, originalmente, 17 

itens, e foi desenvolvida para ser aplicada a consumidores norte-americanos. Com o tempo, 

no entanto, outros pesquisadores reduziram a CETSCALE para dez ou seis itens (KLEIN; 

ETTENSON; MORRIS, 1998), ou mesmo cinco itens (OBERECKER; 

DIAMANTOPOULOS, 2011), e validaram a escala para outros países, como Alemanha, 

França e Japão (NETEMAYER; DURVASULA; LICHTENSTEIN, 1991), mantendo a sua 

validade nomológica. 

2.2. Marca 

Enquanto a ênfase da pesquisa sobre efeito país-de-origem recai sobre a compra de 

produtos feitos no mercado doméstico ou sobre o local onde os produtos são feitos, a 

globalização dos mercados sugere que o foco de pesquisa deveria ser em marcas 

internacionais ou globais que se estendem por diferentes países e culturas. As decisões 

operacionais sobre onde produzir se dão mais em função de vantagens de custo ou logística, e 

não deveriam caracterizar o país de origem. É mais importante saber se o consumidor acredita 

que a marca oferece uma mensagem única ou se apenas carrega o efeito país-de-origem em 

seu nome (Air France x Qantas) (PECOTICH; WARD, 2007, p. 272). A marca Apple, por 
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exemplo, passa ao consumidor uma forte mensagem de inovação, é empresa americana, 

californiana, do Vale do Silício, reconhecido polo de inovação (KAPFERER, 2008, p. 206), 

mesmo que seus principais produtos, iPad, iPod e iPhone, sejam fabricados na China, que 

recentemente superou os Estados Unidos como maior potência manufatureira do planeta, com 

19,8% da produção mundial, contra 19,4% dos americanos (CHINA, 2011). 

Seja no Brasil ou em qualquer outro lugar, certas marcas trazem embutidos na sua 

imagem atributos característicos de seu país de origem, entre uma série de outras associações. 

Hoje, como os consumidores consideram a qualidade do produto como um pré-requisito e não 

um diferencial, e concorrentes podem facilmente copiar características do produto, uma forte 

identidade e personalidade de marca são de valor inestimável para construir brand equity 

(REKOM; JACOBS; VERLEGH, 2006). Marcas de moda de países como França e Itália, por 

exemplo, parecem carregar em sua imagem a ideia de luxo ou de design, devido, em grande 

parte, a uma tradição no setor dos respectivos países. Mas como funciona esse processo? 

Quais mecanismos podem levar o consumidor a associar a personalidade de uma marca a um 

país? 

2.2.1. Identidade e Imagem  

O conceito de identidade de marca é relativamente novo no marketing, tendo sido 

difundido apenas nos últimos quinze anos, mas hoje já é “fundamental para se definir a marca 

e fixar as linhas diretrizes de sua gestão e de seu desenvolvimento” (SEMPRINI, 2010, p. 

114). A identidade da marca refere-se à “visão, às crenças chave e aos valores centrais da 

marca” (KAPFERER, 2008, p. 171-172). É o lado da empresa, como ela vê sua marca e como 

pretende posicioná-la. Já do lado do consumidor trabalha-se o conceito de imagem de marca, 

que é “a maneira pela qual os grupos [de consumidores] decodificam os signos emanados pelo 

produto, serviços e comunicação cobertos pela marca” (KAPFERER, 2008, p. 174). 

A identidade de marca não é resultado apenas de atributos funcionais, mas também de 

um conjunto de referências simbólicas (KAPFERER, 2008, p. 206). As marcas, para fazer 

frente à saturação de mercado e ao aumento da competição precisam desenvolver sua 

dimensão semiótica, sua capacidade de fornecer um projeto e um sentido, para que, apesar do 

aumento da complexidade das manifestações nos espaços sociais, as marcas encontrem a 

essencialidade para que pareçam simples e facilmente reconhecíveis – como “Danone é 
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alimento sadio e agradável, (...) FNAC é uma proposta inteligente para lazer cultural, L’Oréal 

é a mulher moderna e segura de si mesma e (...) Disney é a emoção de um mundo fantástico” 

(SEMPRINI, 2010, p. 113-114). 

A identidade está do lado do emissor, que deve definir o significado, o alvo e a 

autoimagem da marca; antes de projetar uma imagem deve-se saber exatamente o que 

projetar. A imagem é a síntese feita pelo público das várias mensagens da marca (nome, 

símbolos, propaganda, patrocínios, produtos, etc.). A imagem resulta da decodificação da 

mensagem pelo destinatário, extraindo significados, interpretando sinais (KAPFERER, 2008, 

p. 174-175). A figura 1 ilustra a oposição identidade-imagem. 

 
Figura 1. Identidade e Imagem de Marca 
Fonte: KAPFERER, 2008, p. 174 
 

Essa oposição que coloca identidade no polo da produção e a imagem no polo da 

recepção, contudo, estaria sendo abandonada. A preocupação contemporânea estaria no 

estudo do papel predominante dos receptores na formulação do modelo de marca 

(SEMPRINI, 2010, p. 115-121). Keller (1993, 2003) propõe que aquilo que determina o 

principal valor de uma marca é o conhecimento (brand knowledge) que os consumidores têm, 

fundamentado nos resíduos produzidos pela marca em suas memórias. A imagem de marca 

(brand image) seria constituída das associações ligadas à marca, alimentadas pela consciência 

do consumidor em relação às atividades da marca (brand awareness). Nesse contexto, adquire 

especial importância a compreensão mais profunda de como interagem o conhecimento de 
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marca e outras entidades a ele ligadas, e que possam alavanca-lo. Dentre essas entidades 

encontram-se aquelas ligadas a coisas (causas, eventos, etc.), a pessoas (empregados, 

endorsers), a outras marcas (alianças, extensões, etc.) e a lugares – e, dentre essas entidades, o 

país de origem. Para se avaliar qual a possibilidade de alavancagem de qualquer uma dessas 

entidades, no entanto, é necessário ponderar: a) o que o consumidor sabe a respeito da outra 

entidade, que estaria ligada à marca; b) se esses conhecimentos adicionais sobre as outras 

entidades afeta, de alguma forma, o que o consumidor pensa sobre a marca quando associada 

(KELLER, 2003, p. 598). Ou seja: em que medida o consumidor “sabe” das relações da 

marca? Se souber, até que ponto isso afeta sua imagem sobre a marca? Trazendo para o tema, 

o país de origem é uma das entidades que pode afetar a imagem que o consumidor faz de uma 

marca, mas: a) ele sabe a origem da marca? b) se sabe, ele se importa? 

Essa informação é fundamental para se proceder ao processo de alavancagem da 

marca pegando “emprestado” a imagem de outras entidades, pois essa atividade visa a 

aumentar o brand equity. O Marketing Science Institute definiu brand equity em 1989 como 

sendo: 

... o valor que é adicionado pelo nome e recompensado no mercado com maiores 

margens de lucro e participação de mercado. Pode ser vista pelos consumidores e 

pelos membros do canal como um ativo financeiro e como um conjunto de 

associações e comportamentos favoráveis (YASIN; NOOR; MOHAMAD, 2007, p. 

39) 

Na literatura de marketing, o termo brand equity refere-se ao valor inerente a uma 

marca conhecida, ao conjunto de suas características intangíveis. As dimensões que definem 

brand equity são: brand awareness (conhecimento da marca), fidelidade à marca, qualidade 

percebida e associações e simbolismos favoráveis relacionados ao nome da marca. Esse 

conjunto de dimensões possibilita a uma marca uma plataforma de vantagem competitiva e 

um fluxo futuro de ganhos (AAKER, 1991). Independente de como seja definida, brand 

equity representa, hoje, uma posição na mente dos consumidores. São “as representações e 

significados da marca na mente dos consumidores que atribuem valor para o nome da marca. 

Portanto, o que o consumidor pensa de uma determinada marca é o [elemento] que atribui o 

valor que ela tem para seu proprietário” (YASIN; NOOR; MOHAMAD, 2007, p. 39). 

Da mesma forma, os sentimentos que um consumidor nutre por um país (afinidade ou 

animosidade, por exemplo) podem influenciar sua avaliação dos produtos desse país, o que 

interfere em sua intenção de compra, e escolha de uma marca em particular, com possíveis 
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consequências para a brand equity das marcas desse país. Ou seja: a afinidade em relação ao 

país de origem de uma marca pode ser destacada como um importante fator de uma das 

dimensões que definem brand equity: a dos simbolismos e associações relevantes – mas, isso 

desde que o consumidor seja capaz identificar o país de origem da marca. 

2.2.2. Origem da marca  

Em mercados altamente competitivos, as empresas, muitas vezes, associam suas 

marcas a outras entidades (por exemplo, pessoas, lugares, coisas ou outras marcas) como um 

meio para melhorar o seu brand equity, sendo a origem da marca (país de fabricação, de 

design, de montagem, da sede da empresa) um desses atributos, que desempenharia um papel 

potencialmente importante na construção da imagem de uma marca (THAKOR; LAVACK, 

2003). Se a origem da marca, então, pode ter papel de potencial destaque na construção de sua 

imagem, seria de se esperar que os consumidores possuíssem habilidades razoavelmente 

desenvolvidas para reconhecer o país de origem das marcas (SAMIEE; SHIMP; SHARMA, 

2005, p. 380). 

Segundo Usunier (2006, p. 61), no entanto, os consumidores não teriam tanto 

conhecimento da origem de fabricação (made-in) das mercadorias que compram e, quando 

tivessem essa consciência, usariam as informações de origem em conjunto com uma série de 

outras informações como preço, marca, imagem da loja, etc. Em estudo sobre consumo de 

eletrodomésticos entre consumidores franceses, Usunier (2002, p. 55-56) concluiu que apenas 

35% sabiam qual o país de origem do bem comprado, e apenas 25% davam importância ao país de 

origem na decisão de compra, enquanto que só 19% citaram espontaneamente o país de origem 

como critério para compra, contra 89% de citações para preço, 82% para qualidade, 69% para 

marca e 46% para design. Quanto ao conhecimento da marca, nada menos de 84% dos 

pesquisados declararam lembrar-se da marca adquirida, mas apenas 45% sabiam dizer qual era o 

país da sede da marca – outros 39% ignoravam. Uma questão relevante de pesquisa envolvendo 

as estratégias de processamento dessas informações pelo consumidor é saber se os atributos 

do produto são analisados, avaliados e combinados para produzir uma avaliação global, ou se 

alguns processos mais simples fazem a mediação de escolhas e julgamentos mais complexos. 

A pesquisa sobre categorização fornece uma base teórica para abordar esta questão, sugerindo 

que o conhecimento prévio dos consumidores tem um papel importante na determinação dos 
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tipos de processos de avaliação que fazem a mediação para tomada de decisão (SUJAN, 1985, 

p. 31).  

Samiee, Shimp e Sharma (2005, p. 381) desenvolveram uma medida para apurar o 

nível de acerto no reconhecimento do país de origem de uma marca (Brand Origin 

Recognition Accuracy – BORA), que se utiliza da teoria da categorização no sentido de que o 

consumidor deve fazer um esforço mental para associar uma determinada marca a um país – 

uma categoria específica, ou a uma categoria mais básica - isto é, menos discriminada, como 

por exemplo, “feito na Ásia”, “de origem estrangeira”, “não daqui” A questão fundamental na 

aplicação da teoria da categorização ao constructo do BORA é como e por que os 

consumidores aprendem a discriminar e identificar os países de origem de marcas específicas. 

Em algumas categorias de produtos, como automóveis, os consumidores aprendem a associar 

certas marcas a determinados países, pois essas informações estão disponíveis para todo 

mundo que esteja relativamente alerta. Em outras categorias, como alimentos industrializados, 

por exemplo, a informação sobre país de origem é, geralmente, menos manifesta, e o 

consumidor pode, ou não, reconhecer a origem da marca. (SAMIEE; SHIMP; SHARMA, 

2005, p. 382).  

Uma importante razão pela qual os consumidores podem não possuir informações 

precisas sobre as origens da marca é que essas informações, muitas vezes, não são de caráter 

diagnóstico para a tomada de decisões, e, portanto, não são acessíveis na memória 

(FELDMAN; LYNCH, 1988, p. 424). A diagnosticidade refere-se a quanto a informação 

sobre o país de origem da marca interfere e influencia uma decisão de compra, como nos 

casos citados do automóvel e dos alimentos industrializados. Além de variar por categorias de 

produto, a característica diagnóstica da origem da marca varia, também, por perfis de 

consumidores. Segundo Shimp e Sharma (1987), a informação da origem da marca tem maior 

caráter diagnóstico para consumidores altamente etnocêntricos. 

Baixos níveis de acerto no reconhecimento da origem da marca sugerem que: a) a 

marca é percebida como sendo fabricada e disponível em vários países (marca global); ou b) a 

origem da marca não tem relevância no processo de decisão de compra (não diagnóstica). 

(SAMIEE; SHIMP; SHARMA, 2005, p. 380). 

Marca global é aquela que tem, em muitos aspectos, os mesmos posicionamento, 

estratégia de propaganda, personalidade, visual, sentimentos (AAKER; 
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JOACHIMSTHALER, 1999), e até o preço (CUNHA; MORAES, 2011) em todos os países 

em que atua. A globalização dos mercados colocou as marcas globais no centro do palco, 

exercendo seu poder e influência sobre vários domínios no horizonte do consumidor: 

econômico, psicológico e cultural (ÖZSOMER; ALTARAS, 2008). No entanto, de nada 

adianta a empresa detentora da marca considerá-la, internamente, como global se ela não for 

percebida pelo consumidor como tal. Essa percepção só será formada se o consumidor 

acreditar que a marca é comercializada em múltiplos países, e reconhecida neles como sendo 

global (STEENKAMP; BATRA; ALDEN, 2003). A marca se beneficia quando o consumidor 

reconhece sua globalidade, aumentando seu nível de estima e apreciação (JOHANSON; 

RONKAINEN, 2005). Um dos caminhos para a construção dessa preferência por marcas 

globais é a sensação de pertencimento que essas marcas oferecem, permitindo ao consumidor 

se sentir como que fazendo parte de uma cultura global de consumo (ALDEN; 

STEENKAMP; BATRA, 1999). Se, por um lado, as marcas globais transportam os valores da 

cultura global, por outro lado os consumidores ativamente criam e adicionam novos 

significados às marcas globais através de um processo de significação e recriação, permitindo 

como que a criação de uma identidade, um sentimento de realização e identificação para os 

consumidores (OZSOMER; ALTARAS, 2008), que compartilham com seus semelhantes uma 

identidade global idealizada, apoiada pela imagem percebida das marcas globais - a cidadania 

global (STRIZHAKOVA; CULTER; PRICE, 2008). 

Steenkamp, Batra e Alden (2003, p. 54) afirmam que a percepção pelo consumidor da 

globalidade de uma marca estaria positivamente associada às percepções de prestígio e de 

qualidade da marca, e, em última instância, à intenção de compra dessa marca. Essas 

associações estariam mais relacionadas a observações casuais, sem evidências científicas, 

deficiência que os autores procuram superar com uma pesquisa realizada nos Estados Unidos 

e na Coréia do Sul, com 247 e 370 respondentes, respectivamente. As conclusões suportam 

que a percepção de globalidade de uma marca influenciaria direta e positivamente a percepção 

de prestígio e a de qualidade, mas que não haveria evidência para suportar a influência na 

intenção de compra, fortemente mediada pelo consumo etnocêntrico (STEENKAMP; 

BATRA; ALDEN, 2003, p. 57, 60, 61). 
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2.2.3 Conexão entre o self e a marca (Self-brand connection - SBC) 

Uma imagem de marca positiva é criada através da construção de associações fortes, 

favoráveis, e exclusivas para a marca na memória do consumidor (KELLER, 1993), incluindo 

imagem do usuário (user imagery) e benefícios psicológicos (AAKER, 1991). Imagem do 

usuário (user imagery) consiste de associações feitas pelo indivíduo a respeito do usuário 

típico de uma marca, incluindo fatores demográficos e psicográficos. O uso de uma marca 

pelo grupo de referência é uma importante fonte de associações de marca na imagem do 

usuário (user imagery). Também podem ser associados com as imagens do usuário os 

benefícios psicológicos, incluindo a aprovação social, expressão pessoal, e autoestima 

direcionada pelo grupo social (outer-directed) (KELLER, 1993). Consumidores valorizam os 

benefícios psicológicos da marca porque esses benefícios podem ajuda-los a construir sua 

auto identidade e/ou a construir sua imagem perante os outros. 

A questão dos benefícios psicológicos remete às pesquisas que tratam dos significados 

para o consumidor da posse de produtos e marcas, e de conceito de self. 

Segundo William James (1890), que lançou as bases para a concepção moderna do 

self,  

O Self de um indivíduo é a soma de tudo o que ele pode chamar de seu, não apenas o 

seu corpo e seus poderes psíquicos, mas suas roupas e sua casa, sua esposa e filhos, 

seus antepassados e amigos, sua reputação e obras, suas terras, e iate e conta 

bancária. Todas estas coisas dão-lhe as mesmas emoções. Se elas crescerem e 

prosperarem, ele se sentirá triunfante; se diminuírem e morrerem, ele se sentirá 

abatido, não necessariamente no mesmo grau para cada caso, mas basicamente da 

mesma forma para todos (apud BELK, 1988, p. 139). 

Ainda segundo James (1890), 

O Self empírico de cada um de nós é tudo o que se está tentado a chamar pelo nome 

de mim. Mas é claro que entre o que um indivíduo chama de mim e o que ele 

simplesmente chama de meu existe uma linha que é difícil de traçar. Nós sentimos e 

agimos sobre certas coisas que são nossas muito mais que sentimos e agimos sobre 
nós mesmos. Nossa fama, nossos filhos, o trabalho de nossas mãos, podem ser tão 

caros a nós como nossos corpos o são, e despertar os mesmos sentimentos e os 

mesmos atos de represália se atacados. E os nossos próprios corpos, eles são 

simplesmente nossos, ou eles são nós? Sem dúvida, os indivíduos têm estado 

prontos a renegar seus próprios corpos e considerá-los como meras vestes, ou 

mesmo como prisões de argila das quais eles devem um dia escapar para serem 

felizes (apud BELK, 1988, p. 140). 

O conceito de self, entre outras contribuições de William James, atesta a importância 

do autor para o funcionalismo, que, apesar de ter se dissolvido como um movimento à parte e 
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independente na psicologia, ainda está presente em muito do que se faz até hoje no campo da 

pesquisa psicológica. “Na verdade, a maior parte do que se produziu e se produz no campo da 

psicologia, entendida como ciência natural, pode ser interpretada como diferentes versões do 

pensamento funcional.” (FIGUEIREDO; SANTI, 2004, pág. 65). 

Greenwald (1988) discute quatro facetas do self: o self difuso, o self público, o self 

privado, e o self coletivo. Cada uma dessas facetas reflete uma diferente tarefa do ego e é base 

para auto avaliação, com suporte da audiência do self de outras pessoas. Para se entender o 

papel das posses na definição e manutenção do self adulto, as facetas pública e privada do self 

são de fundamental importância. No enfoque social-cognitivo de Greenwald (1988), o self 

público é característico de indivíduos orientados para os outros (outter directed), a sua tarefa 

do ego é o reconhecimento social e status, e a base para a autoestima é a aprovação dos 

outros. Já o self privado busca conquistas individuais com base em algum padrão pessoal, atua 

para audiências interiores no suporte da autoestima e é característico dos indivíduos 

autodirigidos (self directed) (BALL; TASAKI, 1992). 

Segundo Fournier (1998), as relações dos consumidores com as marcas podem ser 

baseadas em significados que são centrais para o autoconceito (self-concept) dos indivíduos. 

Como resultado deste processo, o conjunto de associações da marca está ligado à 

representação mental do consumidor de si mesmo (MCCRACKEN, 1989). De acordo com a 

teoria da identidade social (HUFFMAN; RATNESHWAN; MICK, 2000), o comportamento 

do consumidor está baseado em duas noções principais: a) as pessoas agem e consomem 

produtos para encenar identidades consistentes com sua autoimagem ideal (self image); b) as 

pessoas não encenam apenas uma, mas múltiplas identidades, deflagradas como função dos 

diferentes contextos sociais pelos quais as pessoas se movem (KLEINE; KLEINE; KERNAN, 

1993). Assim, as marcas têm significado e valor não apenas pela sua capacidade de expressar 

a si próprias, mas também pelo seu papel em ajudar os consumidores a criar e construir sua 

auto identidade, formando conexões com elas (ESCALAS; BETTMAN, 2003). Nesse sentido, 

Escalas e Bettman (2003) tratam a marca da mesma maneira que é tratado o conceito de 

posses na literatura.  

Nessa mesma literatura, Richins (1994) identifica três abordagens: a) identificação dos 

significados particulares que dão valor às posses; b) uso de posses dentro do sistema de uma 

cultura de comunicação social; c) papel das posses na definição do eu e na criação de um 
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senso de identidade. Essa última abordagem é a utilizada por Belk (1988), que afirma que 

“não se pode compreender o comportamento do consumidor, sem primeiro compreender os 

significados que os consumidores atribuem às posses” (BELK, 1988, p. 139). Segundo o autor 

“somos o que temos”, e, com ou sem conhecimento e intenção, as posses são consideradas 

pelos indivíduos como extensão deles próprios. Assim é definido o constructo do self 

estendido que é composto pelo self mais as posses e é a parte da auto identidade que é 

definida por posses, incluindo presentes, dinheiro, partes do corpo, monumentos e lugares 

(BELK, 1988). O constructo do self estendido baseia-se na ideia de que os consumidores 

preferem os produtos que são "congruentes" com os seus próprios selves (BELK, 1988, 

KLEINE; KLEINE; KERNAN 1993). 

Dessa forma, consumidores constroem-se e apresentam-se a outros através de suas 

escolhas de marca com base na congruência entre a imagem da marca e a autoimagem. 

Escalas e Bettman (2003) propõem que o conjunto de associações de marca pode ser mais 

significativo quanto mais perto ele está ligado ao self. Os autores conceituam e 

operacionalizam esta articulação no construto de self-brand-conections (SBC - conexões do 

self com a marca), na medida em que os indivíduos têm incorporado marcas em seu 

autoconceito (self-concept). 

Para a construção da escala SBC, Escalas (2004) selecionou da literatura sobre self 

estendido, sobre dimensões dos significados das posses e sobre estima da marca (brand 

esteem) uma lista de 27 itens, desenhados de forma a medir em que grau os consumidores 

formariam uma conexão do self com uma marca em particular. Foi realizado um estudo de 

agrupamento com 20 estudantes de graduação que classificaram 20 marcas em três grupos: a) 

marcas que representavam o eu do respondente, com um significado pessoal ou especial; b) 

marcas sem significado, sem associação com o respondente; c) marcas com fortes significados 

e associações, mas no sentido inverso, que representavam a antítese de como o respondente se 

via. Depois do agrupamento, os estudantes responderam um questionário de 27 itens. Com 

base em análises fatoriais e LISREL, os 27 itens foram reduzidos a sete, com alfa de 

Cronbach de 0.95. Os itens foram agrupados em um único fator, com o primeiro eigenvalue 

de 5.33 (os restantes < 1.0), e variância explicada de 76%. Numa segunda etapa, novo estudo 

de agrupamento foi realizado com 20 estudantes de MBA que analisaram 12 marcas, e as 

avaliaram com a escala SBC de sete itens. Os resultados foram bastante similares aos da 

primeira etapa (alfa de 0.95, primeiro eigenvalue = 5,32, e variância explicada de 76%). 
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2.2.4. Personalidade de Marca  

Dentre as categorias de ativos e passivos que compõem o brand equity está a de 

associações que são feitas em relação à marca, em acréscimo à qualidade percebida. Essas 

associações são quaisquer coisas ligadas à marca dentro da memória do consumidor, podem 

variar em força, são organizadas de forma que façam sentido e representam percepções que 

podem ou não refletir a realidade objetiva; uma marca bem posicionada tem uma posição 

competitiva apoiada por associações fortes (AAKER, 1991). As associações que o 

consumidor faz com uma marca podem ser identificadas e medidas de várias formas. Aaker, 

em seu trabalho seminal de 1991, cita a interpretação de figuras, a livre associação, 

abordagens indiretas, entre outras, além da associação da marca a pessoas (“se essa marca 

fosse uma pessoa”), atribuindo características de personalidade humana às marcas. Nesse 

aspecto, Plummer (1985) já propunha a ideia de personalidade de marca, em pesquisas 

realizadas na agência de publicidade Young & Rubican nos anos 80. Segundo o autor, 

“nenhuma abordagem [de pesquisa de comportamento do consumidor] foi mais enigmática ou 

realizada com expectativas tão altas como a de pesquisa da personalidade emprestada do 

campo da psicologia” (p. 27), sem, contudo, apresentar resultados satisfatórios. No campo da 

personalidade de marcas, no entanto, a pesquisa apresentava resultados, ao contrário daquela 

que lidava com a personalidade de indivíduos. Na época, as pesquisas realizadas pela Young 

& Rubican utilizavam uma lista de 50 atributos coletados de pesquisas prévias sobre 

personalidade e em entrevistas em profundidade. Os entrevistados deveriam associar palavras 

e frases às marcas em estudo (PLUMMER, 1985). 

O termo personalidade de marca era usado pelas agências de propaganda para definir a 

marca sem recorrer a aspectos do produto, de uma maneira prática, mas ampla demais; na 

pesquisa de mercado, a personalidade era uma faceta ou dimensão da identidade da marca, 

mediante a associação a traços de personalidade humana às marcas. Só em 1997 foi proposta 

uma escala para a medição de personalidade de marca – a escala de Jennifer Aaker -, abrindo 

um novo campo de pesquisas, e reforçando o interesse pela metáfora da marca como pessoa, 

ainda mais num tempo em que o marketing enfatiza tanto a importância de se criar 

relacionamentos com as marcas (AZOULAY; KAPFERER, 2003, FOURNIER, 1998). 

O objetivo proposto por Aaker (1997) foi construir, com base nos “Big Five” 

(conjunto de traços de personalidade humana), em escalas usadas por pesquisadores de 
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marketing e em pesquisa qualitativa, uma escala que pudesse mensurar de forma confiável, 

válida e generalizável as dimensões da personalidade de marca. Personalidade de marca foi 

definida como “o conjunto de características humanas associadas a uma marca”. A pesquisa 

sobre marcas, à época, era feita sem que houvesse consenso sobre esse conceito; em alguns 

casos, a pesquisa apoiava-se em escalas desenvolvidas ad hoc, com 20 a 300 itens escolhidos 

arbitrariamente, para aplicação em apenas um estudo específico e sem base teórica; em outros 

casos, a base teórica empregada era a da personalidade humana, mas sem validação no 

contexto da personalidade de marca. O resultado do trabalho de Aaker foi uma escala com 42 

traços de personalidade, agrupados em 15 facetas, que, por sua vez, são agrupadas em cinco 

dimensões (Sinceridade, Entusiasmo, Competência, Sofisticação e Resistência) (AAKER, 

1997). 

Os assim chamados Big Five, que foram uma base importante para a pesquisa de 

Aaker, são uma taxonomia geral de traços de personalidade, que não representam exatamente 

uma determinada perspectiva teórica, mas foram derivados de análises dos termos de 

linguagem natural que as pessoas usam para descrever a si mesmos e outros. Traços de 

personalidade, na Psicologia, significam “estilos relativamente permanentes de pensar, sentir 

e agir” (MCCRAE; COSTA, 1997, p. 509). A necessidade de uma sistematização na área de 

avaliação de personalidade deveu-se ao fato de pesquisadores e profissionais serem 

confrontados com uma enorme gama de escalas de personalidade para escolher; às vezes, 

escalas com o mesmo nome mensuravam conceitos diferentes, e escalas com nomes diferentes 

mensuravam conceitos bastante semelhantes (JOHN; SRIVASTAVA, 1999). Depois de 

décadas de estudos de vários pesquisadores, uma das primeiras classificações dos Big Five a 

ganhar aceitação na comunidade de pesquisa foi elaborada por W. T. Norman, em 1963, e 

trazia os seguintes traços: a) extroversão; b) amabilidade; c) consciência; d) estabilidade 

emocional contra neuroticismo; e) cultura (MCCRAE; COSTA, 1997). Vários estudos foram 

feitos posteriormente para desenvolver o modelo dos Big Five. O próprio Norman, após a 

publicação de seu estudo seminal, instituiu um programa de pesquisa com vistas a substituir 

aquele modelo por um mais abrangente (GOLDBERG, 1993). Também vários questionários 

foram desenvolvidos para acessar os Big Five. Sanz et al. (2008) citam como exemplos: NEO 

Personality Inventory (NEO-PI); NEO-PI revisado (NEO-PI-R); NEO Five- Factor Inventory 

(NEO-FFI); Personality Research Form (PRF); Edwards Personal Preference Schedule 
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(EPPS); Adjective Check List (ACL); Personality and Preferences Inventory- Normative 

(PAPI-N). 

O trabalho de Aaker (1997), de certa forma, assemelha-se ao processo de 

desenvolvimento da taxonomia dos Big Five, pois buscou trazer uma linguagem de consenso 

para a evolução das pesquisas na área. Tanto assim, que a maioria dos trabalhos de pesquisa 

sobre personalidade de marca passou a ser feita com base na escala de Aaker. Uma primeira 

onda foi de estudos que replicavam a escala nos Estados Unidos, país do estudo original. 

Depois, uma segunda onda avaliava a validade externa da escala em países estrangeiros, a fim 

de avaliar a sua robustez, sua habilidade de suportar traduções e usos em diferentes culturas 

(AZOULAY; KAPFERER, 2003). 

Com a difusão do uso da escala de personalidade de marca de Aaker, vieram também 

as críticas, com relação à validade (AZOULAY; KAPFERER, 2003), capacidade de 

generalização (AUSTIN; SIGUAW; MATILLA, 2003), e possibilidade de replicação cross 

cultural (SMIT; BERGE; FRANZEN, 2002). 

Para Azoulay e Kapferer (2003), a definição de personalidade de marca empregada 

por Aaker (o conjunto de características humanas associadas a uma marca) é muito ampla, 

podendo incluir, por exemplo, valores internos, traços físicos, imagens do usuário típico, que 

também seriam características humanas que poderiam ser associadas à marca. Essa definição 

de personalidade utilizando características ao invés de traços vai contra as definições da 

Psicologia. Apesar de utilizar os Big Five na construção de sua escala, Aaker ainda inclui 

gênero e classe social, contrariando os pesquisadores da área (GEUENS; WEIJTERS; DE 

WULF, 2009). Dessa forma, corre-se o risco de confundir conceitualmente e empiricamente 

distintas facetas da identidade de marca dentro de uma única escala. Para eliminar esse 

problema, Azoulay e Kapferer (2003), propõem a seguinte definição para personalidade de 

marca: “conjunto único de traços de personalidade humana que são aplicáveis e relevantes 

para as marcas”. 

Para Austin, Siguaw, Matilla (2003), apesar do que afirma Aaker, a escala não pode 

ser generalizada ao nível de marca individual dentro de uma categoria de produtos. Segundo 

os autores, Aaker incluiu em seu estudo original os restaurantes McDonald’s como uma 

marca em que as dimensões de personalidade de marca teriam sido identificadas, mas sua 

pesquisa revelou que o modelo não se encaixava para McDonald’s, nem para qualquer das 
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outras oito marcas de restaurante examinadas, individualmente ou em conjunto. 

Especificamente, os autores sustentam que o modelo não pode ser generalizado para situações 

de pesquisa em que a personalidade é medida no nível de marca individual e/ou situações em 

que os consumidores, em vez de categorias de produtos, representam uma faceta da 

diferenciação (AUSTIN; SIGUAW; MATILLA, 2003). 

Smit, Berge e Franzen (2002) desenvolveram, na Holanda, uma escala para a medição 

de personalidade de marca. Para tanto, usaram como ponto de partida a escala de Aaker 

(1997), mas com dois cuidados especiais: segundo eles, o idioma holandês teria mais de um 

termo para várias das palavras que constam da escala original – foi necessário um esforço 

extra na tradução, empregando sete tradutores para o trabalho; além disso, os autores 

incluíram traços de personalidade holandeses em sua lista, justificando a inclusão pelo fato de 

vários estudos demonstrarem que nem todas as dimensões da escala eram encontradas em 

outras culturas. Um desses estudos era da própria Aaker, mostrando diferenças na aplicação 

da escala em outros países (AAKER; BENET-MARTINEZ; GAROLERA, 2001). Os casos 

estudados por Aaker, Benet-Martinez e Garolera (2001) demonstraram que quatro dimensões 

eram compartilhadas entre Estados Unidos e Japão (sinceridade, entusiasmo, competência e 

sofisticação), enquanto que a americana robustez era substituída no Japão por quietude 

(peacefulness); a Espanha compartilhava com os Estados Unidos as dimensões sinceridade, 

entusiasmo, e sofisticação, com o Japão a dimensão quietude, e incluía paixão, deixando de 

fora competência e robustez (AAKER; BENET-MARTINEZ; GAROLERA, 2001). Assim, a 

escala de Aaker (1997) não teria o poder de ser replicada entre culturas diferentes. 

Com o objetivo de responder às críticas às escalas de mensuração de personalidade de 

marca, Geuens, Weijters e De Wulf (2009) desenvolveram uma nova escala (New Brand 

Personality Measure), com base apenas em itens relativos à personalidade. Os autores 

incluíram em sua lista de itens, além daqueles utilizados por Aaker que eram relativos à 

personalidade, uma extensa lista de outros, oriundos da pesquisa sobre os Big Five (NEO-PI-

R, Dutch Big Five, Goldberg’s Big Five). Foram realizados grupos de discussão com 

pesquisadores da área de marketing e com estudantes de Administração para descrever com 

suas próprias palavras a personalidade de algumas marcas. Foi apresentada aos participantes a 

definição de traços de personalidade (estilos relativamente permanentes de pensar, sentir e 

agir), e solicitado que não se utilizassem de características de imagem, como jovem, 

masculino, rude, etc., resultando em uma lista de 244 itens. Esta lista foi, então, submetida a 
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um painel de oito profissionais e acadêmicos de marketing, que reduziram a lista a 108 itens. 

Quase todos os itens excluídos eram relacionados à dimensão Estabilidade Emocional dos Big 

Five, indicando que a inadequação desses itens à descrição da personalidade de uma marca 

pode explicar sua ausência nas escalas. Para reduzir ainda mais a lista, os autores submeteram 

esses 108 itens a um grupo de 20 pesquisadores de marketing de diferentes universidades e 

escolas de negócios, resultando em uma lista de 40 itens. Essa lista foi, então, submetida a 

uma série de cinco estudos no espaço de pelo menos um ano, para a redução a 12 itens 

agrupados em cinco fatores, conforme listado no quadro 1. 

 
Quadro 1. Desenvolvimento da Escala NBPM 
Fonte: elaborado pelo autor 

Os resultados obtidos indicam que as dimensões podem ser usadas para estudos: a) em 

um nível agregado para várias marcas de diferentes categorias de produtos; b) com diferentes 

marcas dentro de uma mesma categoria de produtos; c) em nível de marca individual; d) 

interculturais; e) para avaliar em que grau as marcas têm uma verdadeira personalidade de 

marca global (GEUENS; WEIJTERS; DE WULF, 2009), apesar de no estudo cinco a 

validade estar no limite mínimo do indicador para duas dimensões (Agressividade e 

Simplicidade), e abaixo do limite no caso da Agressividade na Alemanha.  

O quadro 2 traz um resumo das dimensões de personalidades humana (Big Five) e de 

marca (escalas de Aaker 1997, 2001 e escala NBPM, 2009). 

Estudo Objetivo País Itens

Tamanho Componentes Quantidade Categorias Itens Fatores Indicadores

1 Pré-teste Bélgica 40 1.235 Consumidores 20 n/d 5 18 Variância explicada = 67%

belgas Alfa de Cronbach =

 .85 / .83 / .74 / .82 / .62

2 Validação Bélgica 18 12.789 Consumidores 

belgas

193 20 5 12 Alfa de Cronbach = 

.95 / .95 / .93 / .95 / .79

3 Reteste da validação Bélgica 12 4.500 Consumidores 84 12 5 12 Correlação ano 1 / ano 2 =

 (um ano depois) belgas  .85 / .90 / .84 / .93 / .90

4 Validação 

cross-cultural

EUA 12 401 Cidadãos 

dos EUA

20 n/d 5 12 Fit χ2 = 482.878 / df = 44 / 

CFI = .935 / 

RMSEA = .091 / 

TLI = .903

Alfa de Cronbach = 

.87 / .80 / .70 / .70 / .78

5 Validação 

cross-cultural

9 países 

europeus

12 2.204 Consumidores 

europeus

Coca-cola n/a 5 12 Alfa de Cronbach ≥ 

.86 / .62 / .60 / .78 / .64*

* exceto Agressividade na Alemanha (.55)

ResultadosMarcasAmostra
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Quadro 2. Escalas para Medição de Personalidade - Humana e de Marca 
 Fonte: elaborado pelo autor 

  

Big Five
Estados 

Unidos
Japão Espanha

New Brand 

Personality Measure

Norman 1963, apud 

Smit el al 2002
Aaker 1997

Aaker et al 

2001

Aaker et al 

2001
Geuens et al 2009

Extroversão Sinceridade Entusiasmo Entusiasmo Responsabilidade

Amabilidade Entusiasmo Competência Sinceridade Atividade

Consciência Competência Quietude Sofisticação Agressividade

Estabilidade emocional Sofisticação Sinceridade Quietude Simplicidade

Cultura Robustez Sofisticação Paixão Emotividade
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo serão relatados os procedimentos adotados para se atingir os objetivos 

do presente estudo. 

Na primeira parte são apresentadas as hipóteses de trabalho, com uma breve ligação 

com a literatura, em termos de conceitos e estudos já realizados. A segunda parte traz o 

projeto de pesquisa, explicando o método e o tipo de pesquisa empregados, bem como a 

construção da amostra e as marcas escolhidas para análise. Em seguida, a terceira parte relata 

a coleta de dados, a maneira como foi construído e validado o instrumento de coleta, e como 

os dados foram coletados. O capítulo se encerra com a descrição das técnicas de análise dos 

dados, com o emprego da modelagem de equações estruturais. 

3.1. Hipóteses 

As hipóteses formuladas para atender aos objetivos da pesquisa são sete, relativas à 

questão da influência de aspectos ligados a país (imagem de país, afinidade com país e 

consumo etnocêntrico) e de outros, ligados à marca (conexão do self com a marca, 

personalidade de marca) na intenção de compra do consumidor. 

 

O país de origem de produtos, serviços e marcas é um dos assuntos mais estudados na 

literatura das áreas de negócios internacionais, marketing e comportamento do consumidor 

(PETERSON; JOLIBERT, 1995). Décadas de investigação aprofundada levaram a uma 

conclusão aparentemente indiscutível: o país de origem de um produto pode influenciar a 
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avaliação dos consumidores e sua decisão de compra (PHARR, 2005). Apesar das criticas de 

que o efeito país-de-origem nas decisões de consumo já não seria uma questão importante 

para as operações de marketing internacional, devido à globalização de mercados e de 

produção, existência das marcas globais, regras de rotulagem da OMC (Organização Mundial 

de Comércio), entre outros fatores (USUNIER, 2006), pesquisadores importantes ainda 

defendem que a imagem do país de origem teria uma influência importante e indireta sobre as 

intenções de compra (DIAMANTOPOULOS; SCHLEGELMILCH; PALIHAWADANA, 

2011). Assim, a primeira hipótese da pesquisa é: 

• H1= A imagem do país tem impacto positivo na intenção de compra de produtos e 

serviços do país. 

 

Apesar de os estudos sobre efeito país-de-origem se basearem, tradicionalmente, em 

uma perspectiva teórica da informação, não se poderia deixar de considerar os aspectos 

simbólicos e emocionais relativos a país de origem que podem interferir na avaliação e na 

intenção de compra de um produto ou serviço por um consumidor (BRIJS et al, 2006).  

Oberecker, Riefler e Diamantopoulos (2008) concluem, já em seu primeiro estudo 

sobre afinidade, que, com base em sentimentos de afeição e simpatia para um determinado 

país estrangeiro, as pessoas poderiam considerar esse país como pertencente ao seu in-group, 

estabelecendo uma relação direta e positiva entre os sentimentos de afinidade com o país com 

a intenção de comprar produtos daquele país. Brijs et al (2006), ainda, concluem que os 

consumidores durante a sua avaliação de produto atribuem mais importância aos atributos que 

estão mais próximos e de acordo com seu estado interno afetivo, do que aqueles provenientes 

de informações mais objetivas. Dessa forma, a segunda hipótese da pesquisa é: 

• H2= A afinidade com o país tem impacto 

– (a) positivo na intenção de compra de produtos do país; e 

– (b) maior do que aquele da imagem do país. 

 

Segundo Roth e Diamantopoulos (2009), os componentes afetivo e cognitivo na 

construção de atitudes em relação a países estariam fortemente relacionados, e não teriam 

relação de causalidade e independência como proposto na concepção tradicional da teoria de 
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atitudes (conheço, logo gosto, então ajo). Assim, um modelo que estuda atitudes relativas a 

país deve apresentar alta correlação entre os dois componentes, o que leva à terceira hipótese: 

• H3= Imagem de país e afinidade com o país são fortemente correlacionados 

 

O conceito de personalidade de marca é importante para a diferenciação de uma marca 

(AAKER, 1997), para aumentar seu brand-equity (AAKER, 1991) e para fazer com que ela se 

destaque entre inúmeras ofertas no mercado, e, potencialmente, influencie a intenção de 

compra dos consumidores (KELLER, 1993, 2003). Wang e Yang (2008) encontraram forte 

relação entre personalidade de marca e intenção de compra em estudo com marcas 

automotivas na China: quanto mais positiva a personalidade de marca, medida com a escala 

de Aaker (1997), maior a intenção de compra dos consumidores. Também concluíram que se 

a personalidade de marca fosse fraca, não importaria a força da imagem de país, que a 

intenção de compra seria fraca – ou seja, a personalidade de marca teve mais importância, no 

estudo dos autores, do que a imagem de país. Assim a quarta hipótese é: 

• H4= A personalidade da marca tem impacto na intenção de compra: 

– (a) positivo; e 

– (b) maior do que a afinidade com o país e a imagem do país 

 

O conceito da conexão do self com a marca também tem impacto no brand-equity 

(ESCALAS, BETTMAN, 2003), e, por consequência, na intenção de compra da marca. 

Paharia et al (2011) realizaram uma série de estudos sobre marcas underdog (humildes, de 

poucos recursos) nos quais concluíram que a alta intenção de compra dessas marcas é 

mediada pela identificação do consumidor com a marca, medida pela escala de self-brand 

connection (ESCALAS, 2004), e quanto maior a identificação, maior a intenção de compra. 

Também concluíram que o efeito da conexão do self com a marca era maior quando as 

compras eram feitas para uso próprio, e que a nacionalidade do consumidor era um moderador 

importante para a intenção de compra, sendo maior para estudantes norte-americanos do que 

para asiáticos – enquanto que para as marcas topdog (vencedoras, globais) não acontecia esse 

efeito de moderação. A quinta hipótese, então, é: 

• H5= A conexão do consumidor com a marca tem impacto na intenção de compra: 
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– (a) positivo; e 

– (b) maior do que a afinidade com o país e a imagem do país; e 

– (c) maior do que a personalidade de marca 

 

Tanto a personalidade de marca quanto a conexão do self com a marca são de valor 

inestimável para a construção do brand equity (REKOM; JACOBS; VERLEGH, 2006; 

ESCALAS; BETTMAN, 2003); logo, é de se supor que: 

• H6= Personalidade de marca e conexão do self com a marca são fortemente 

correlacionados 

 

A própria definição dada por Shimp e Sharma (1987) para o etnocentrismo do 

consumidor (tendência individual em considerar produtos fabricados no próprio país como 

superiores, considerando pouco patriótico e mesmo imoral comprar produtos estrangeiros por 

gerar desemprego e más consequências à economia) já resulta na hipótese sete, pois a presente 

pesquisa trata exatamente de marcas internacionais dentro do contexto brasileiro: 

• H7= O consumo etnocêntrico tem impacto negativo e baixo na intenção de compra 

 

 

As hipóteses 1 a 7 relacionam os constructos conforme o modelo na figura 2. 
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Figura 2. Modelo de pesquisa 
Fonte: o autor 

 

Este modelo é baseado em modelo proposto por Oberecker e Diamantopoulos (2011) 

no desenvolvimento do constructo e da escala de Afinidade com o País, que está na figura 3. 

Os constructos Afinidade com País e Consumo Etnocêntrico são os mesmos utilizados pelos 

autores, operacionalizados pelas mesmas escalas, e Macro e Micro Imagem de País são 

condensados em Imagem de País, que foi operacionalizado com uma escala baseada nas 

mesmas fontes das escalas do modelo de Oberecker e Diamantopoulos. 

 
Figura 3. Modelo de Oberecker e Diamantopoulos 
Fonte: OBERECKER; DIAMANTOPOULOS, 2011 
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As diferenças entre os modelos é a exclusão do constructo Risco Percebido, que não é 

relacionado aos objetivos, e a inclusão dos constructos relativos a marca, não só para atender 

os objetivos da presente pesquisa, como para alinhá-la às atuais tendências da pesquisa sobre 

efeito país-de-origem. 

3.2. Projeto de pesquisa 

Para atender aos objetivos da pesquisa, a abordagem indicada foi a quantitativa, pois 

“a preocupação central reside em testar a hipótese para validá-la ou não” utilizando no 

processo “números ou informações que possam ser quantificados [e] analisados com os 

recursos oriundos da estatística” (LIMA, 2008, p. 28). Projetos de pesquisa voltados a estudos 

quantitativos, com observações breves e estruturadas, que busquem testar hipóteses, pedem 

métodos e técnicas que empreguem escalas objetivas para se fazer medições de constructos 

que já foram ou possam vir a ser medidos em diferentes contextos; quando essas mensurações 

são externas à cultura do país, e podem permitir comparações cross-culturais, temos a 

abordagem chamada por alguns autores de “etic”, que descreve as formas em que as variáveis 

culturais se encaixam em modelos causais gerais de um determinado comportamento, e 

permite replicar procedimentos e proceder a análises comparativas internacionais ” (MORRIS 

et al, 1999, p. 782-783). Como a presente pesquisa aplicou escalas testadas 

internacionalmente, e pretende possibilitar futuras comparações entre mensurações em 

diferentes contextos culturais, essa abordagem revelou-se a mais adequada. 

3.2.1. Método de pesquisa 

O survey é o método apropriado quando o foco de interesse é sobre “como e por que 

isso está acontecendo?” e se deseja responder questões do tipo “o quê?”, “por quê?”, 

“como?”, e “quanto?” (FREITAS et al, 2000 p. 105), que foi o caso da presente pesquisa. O 

survey é definido como “a coleta e análise científica de informações quantitativas relativas a 

uma amostra de uma população” (LYNN, 2004, p. 575), e é o método que melhor representa 

as características da pesquisa quantitativa (LIMA, 2008, p. 29). 

O planejamento das pesquisas que utilizam o método survey apresenta expressiva 

regularidade, e facilita a aplicação cuidadosa do pensamento lógico, o que clarifica o sistema 

determinístico de causa e efeito, alvo da presente pesquisa (BABBIE, 2003, p. 82-83) 
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3.3.2. Tipo de pesquisa 

O tipo de pesquisa realizado foi a pesquisa de campo “que envolve a exploração direta 

e intensiva, particularmente aquela realizada por meio da aplicação de questionários ou 

formulários”. A pesquisa de campo na abordagem quantitativa exige a sistematização dos 

processos de coleta, tratamento e análise dos materiais reunidos, sem que haja manipulação ou 

experimentação, a fim de apreender os fatos e variáveis investigados exatamente onde, 

quando e como ocorrem (LIMA, 2008, p. 69). 

Segundo Aaker, Kumar, Day (1998, p. 73-75), as pesquisas podem ser de três tipos: 

exploratórias, quando se busca maior compreensão da natureza geral de um problema; 

descritivas, quando se pretende obter uma fotografia de algum aspecto do ambiente de 

marketing; e causal, quando é necessário demonstrar a relação de causa e efeito entre 

variáveis. No caso desta pesquisa, tratou-se do tipo causal, pois pretendeu testar o 

relacionamento e a antecedência de uma variável em relação a outra, entre as variáveis 

observáveis e as latentes (AAKER; KUMAR; DAY, 1998, p. 75). 

3.3.3. População e amostra 

A amostragem foi realizada por conveniência, junto a uma população constituída de 

jovens universitários predominantemente de 17 a 25 anos, e de alta renda familiar. A amostra 

foi não probabilística, composta por 401 elementos. Field (2009, p. 570) afirma que a regra 

comum para definir tamanho de amostra sugere que o pesquisador tenha pelo menos entre 10 

e 15 participantes por variável, mas não haveria consenso sobre essa regra prática. Nunally 

(1978) recomenda ter 10 vezes mais participantes do que variáveis, enquanto que Kass e 

Tinsley (1979) recomendam ter entre 5 e 10 participantes por variável, até o limite de 300, 

além do que os testes paramétricos tenderiam a se estabilizar. Estudos mais recentes associam 

tamanho da amostra à magnitude absoluta das cargas dos fatores: fatores com 10 ou mais 

cargas maiores do que 0,40 são confiáveis se o tamanho da amostra é maior do que 150; 

fatores com cargas baixas exigiriam amostras de no mínimo 300 elementos (FIELD, 2009, p. 

571). Como o presente estudo trabalhou com 50 a 55 variáveis, o tamanho de amostra de 400 

elementos se mostrou adequado. 

A seleção dos componentes da amostra deu-se entre alunos e dos cursos de graduação 

em Administração, em Comunicação Social (Propaganda e Jornalismo) e em Relações 
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Internacionais de uma faculdade de primeira linha, e entre alunos de graduação em Economia 

de uma faculdade de massa, ambas na cidade de São Paulo. A aplicação dos questionários se 

deu, em sua maior parte, com acompanhamento do pesquisador, e, no restante, mediante a 

solicitação por e-mail. 

Segundo Riefler, Diamantopoulos (2007, p. 102), apesar de alguns esforços para a 

realização de amostragem aleatória (KLEIN; ETTENSON, 1999; ANG et al, 2004), a 

amostragem em estudos que tratam de efeito de país de origem em decisões de compra é 

realizada, em sua maioria, por conveniência. Os autores citam estudos realizados para levantar 

o efeito de animosidade nas decisões de consumo, e que incluem amostras de estudantes 

(SHIMP; DUNN; KLEIN, 2004), amostras de consumidores (ANG et al, 2004) e painéis de 

consumidores (KLEIN, 2002). O tamanho de amostra nesses estudos varia de 70 respondentes 

(SHIMP; DUNN; KLEIN, 2004) a aproximadamente 2000 (KLEIN; ETTENSON, 1999; 

ANG et al, 2004). As categorias de produtos estudadas englobam carros (KLEIN, 2002), TVs 

(KLEIN, ETTENSON, MORRIS, 1998), computadores (SHIMP; DUNN; KLEIN, 2004). 

Serviços e bens não duráveis, como alimentos e cosméticos, são pouco abordados nesses 

estudos. 

Segundo Usunier (2006, p. 67), a escolha das categorias de produto nos estudos sobre 

efeitos do país de origem nas decisões de consumo, estaria relacionada à atividade 

exportadora dos países asiáticos, notadamente pela competição com manufaturas ocidentais. 

As categorias mais estudadas são eletrônicos de consumo, carros, e vestuário e calçados, itens 

tradicionalmente produzidos no Ocidente, mas que têm sido desafiados por produtos made-in-

Asia, primeiro por japoneses, depois por coreanos, e agora por vários outros países asiáticos. 

Para Klein, Ettenson, Krishnan (2006, p. 306), o uso de amostras de estudantes poderia ser 

adequado para estudos teóricos, mas apresentaria problemas na medição de escalas, como a 

CETSCALE, que são desenhadas para identificar oportunidades no mercado geral, e não num 

ambiente específico. Usunier (2006, p. 67) lembra a pesada crítica que cientistas sociais 

receberam nas décadas de 70 e 80 por utilizarem estudantes de 20 a 25 anos como se fossem 

representativos do total da população. Ainda segundo o autor, no entanto, nos 340 artigos 

sobre país de origem por ele analisados, o número de pesquisas realizadas com alunos 

correspondia a apenas 22,6% do total, contra 56,6% de pesquisas realizadas com 

consumidores reais. No entanto, ainda segundo Usunier (2006, p. 66-67), as pesquisas 

raramente questionavam a eventual falta de familiaridade do respondente com o produto, o 
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país ou o local de manufatura mencionados nos instrumentos de coleta de dados – como 

finlandeses respondendo sobre eletrodomésticos franceses que não são disponíveis na 

Finlândia, por exemplo. 

Os estudantes universitários escolhidos para a presente pesquisa podem ser 

classificados como amostra de consumidores, pois compõem parte significativa do público-

alvo das marcas estudadas, e não como simples amostra de estudantes universitários não 

representativos, escolhidos pela comodidade do pesquisador. As categorias estudadas 

encaixam-se no grupo das mais pesquisadas (computadores e eletrônicos de consumo – 

Apple, e vestuário – Levi’s), mas foi acrescentado um setor pouco estudado: serviços de 

restaurantes (McDonald’s). 

3.3.4. Razões para escolha das marcas estudadas 

As marcas escolhidas para a realização da pesquisa são, logicamente, de origem norte-

americana, em linha com os objetivos da pesquisa, mas não apenas isso: são sinônimos de 

produtos fortemente associados à cultura dos Estados Unidos, verdadeiros ícones pop. O 

jeans, o hambúrguer e o computador pessoal – hoje, a computação pessoal, com os iPads, 

iPods e iPhones, são criações americanas que se espalharam pelo mundo. O jeans, por 

exemplo, foi criado em 1853, em plena corrida do ouro na Califórnia, por Levi Strauss, um 

jovem imigrante alemão, como roupa de trabalho para os mineiros. Demorou quase um 

século, mas depois de ter sido usado por ídolos do cinema, como Marlon Brando, Marilyn 

Monroe e James Dean a calça do Levi (Levi’s) foi incorporada ao uso da juventude rebelde 

dos anos 50 e 60 em todo o mundo (LITTLE, 2007). 

Esse sucesso comercial é bastante evidente quando dos lançamentos da Apple, que 

movimentam varejo, imprensa, e, principalmente, consumidores. O iPad 2, por exemplo, 

vendeu 1 milhão de unidades em um final de semana, quantidade que o iPad original, ele 

próprio já considerado um sucesso, demorou um mês para atingir (APPLE, 2011). 

Mas não só como sucesso comercial estas marcas se destacam. Em uma rápida 

pesquisa no site da livraria virtual Amazon.com foram encontrados 22 livros diferentes que 

continham o termo McDonald’s em seus títulos, de manuais empresariais a relações de 

brindes distribuídos nas lojas na década de 50, bastante procurados por colecionistas. Já a 

Levi’s, mesmo tendo perdido em 2007 sua posição entre as cem marcas mais valiosas do 
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mundo, segundo a Interbrand, ainda é tema corrente nas pesquisas acadêmicas. Busca pelo 

termo Levi’s entre os periódicos científicos do banco de dados EBSCO Business Source 

Complete resulta em 30 artigos que tratam da marca. A associação da marca com Estados 

Unidos ainda é forte, mesmo a empresa não tendo mais nenhuma fábrica nos EUA: a última 

foi fechada em 2004, em San Antônio, só restando depósitos e centros de distribuição em 

território norte-americano (LEVI, 2010; LEVI, 2004). 

Na tabela 1 encontra-se a lista das dez marcas mais valiosas do mundo 

(INTERBRAND, 2011), da consultoria de marcas Interbrand, na qual aparecem McDonald’s 

e Apple (esta com uma evolução de 58% no valor da marca de 2010 para 2011), o que 

evidencia a importância no mercado de pelo menos duas das marcas estudadas. 

 

Tabela 1. Valor das marcas Interbrand - top 10 2011 

 
Fonte: INTERBRAND, 2011 – adaptado pelo autor 

Na tabela 2 encontra-se um resumo das pesquisas realizadas pela consultoria 

Interbrand, com as marcas mais valiosas do mundo, que mostra o valor de cada uma das três 

marcas nos últimos cinco anos de sua presença na lista das 100 marcas mais valiosas (a marca 

Levi’s deixou de fazer parte da lista em 2007). 

  

Ranking
Rank 

anterior
Marca País Setor

Valor marca 

(US$ milhões)

Mudança 

valor marca

1 1 Estados Unidos Bebidas 71.861 2%

2 2 Estados Unidos Business Services 69.905 8%

3 3 Estados Unidos  Software 59.087 -3%

4 4 Estados Unidos Internet 55.317 27%

5 5 Estados Unidos Diversificada 42.808 0%

6 6 Estados Unidos Restaurantes 35.593 6%

7 7 Estados Unidos Eletrônicos 35.217 10%

8 17 Estados Unidos Eletrônicos 33.492 58%

9 9 Estados Unidos Mídia 29.018 1%

10 10 Estados Unidos Eletrônicos 28.479 6%
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   Tabela 2. Valor das marcas escolhidas para pesquisa – últimos 5 anos 

 
   Fonte: INTERBRAND, 2011, adaptado pelo autor 

Essas três marcas, ainda, têm sua imagem fortemente associadas aos Estados Unidos, 

em vários países do mundo. Estudo de Russell, Russell e Klein (2010) mediu o índice de 

“americanidade” de marcas dos Estados Unidos entre estudantes universitários franceses. Os 

participantes classificavam em uma escala de sete pontos (1= nada americano, 7 = muito 

americano) o quanto eles percebiam a marca como americana. Os resultados aparecem na 

tabela 3, que traz em destaque as três marcas estudadas, todas elas com alto grau de 

associação com imagem de “americana”, “dos Estados Unidos”. 

   Tabela 3. Índice de "americanidade" percebida  

                      em marcas dos EUA 

 
   Fonte: RUSSEL; RUSSELL; KLEIN, 2010, p. 365, adaptado pelo autor  

Marca/Setor Ano Rank
Valor da marca 

(US$ milhões)

Mudança valor 

da marca

2002 73 3.454 -8%

2003 77 3.298 -5%

2004 85 2.979 -10%

2005 96 2.655 -11%

2006 100 2.689 1%

2007 33 11.037 21%

2008 24 13.724 24%

2009 20 15.433 12%

2010 17 21.143 37%

2011 8 33.492 58%

2007 8 29.398 7%

2008 8 31.049 6%

2009 6 32.275 4%

2010 6 33.578 4%

2011 6 33.593 0%

Vestuário

Eletrônicos

Restaurantes

rank 1=nada, 7=muito

McDonald’s 1 6,95

Coca-Cola 2 6,94

GM 3 6,49

MTV 4 6,47

Levi’s 5 6,41

Pepsi 6 6,41

Nike 7 6,35

Disney 8 6,34

Apple 9 6,06

GE 10 5,96

Marca
Americanidade - França
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3.3. Coleta de Dados 

Numa pesquisa survey, as experiências e observações que se quer medir são 

codificadas em conceitos, que assumem a forma de variáveis, com respectivos atributos 

associados – as variáveis são o elemento que será medido, através dos atributos a ela 

relacionados. Os conceitos são operacionalizados mediante a especificação, pelos 

pesquisadores, de quais observações empíricas podem ser tomadas como indicadores dos 

atributos contidos em algum conceito, e assim serão construídas as perguntas do instrumento 

de coleta – o questionário (BABBIE, 2003, p. 95). 

Em algumas situações, a ordem na qual são apresentadas as perguntas pode afetar as 

respostas. Feldman e Lynch (1988) descrevem o problema da validade auto-alimentada (self-

generated validity), quando uma resposta a uma questão (por exemplo, imagem do país) 

contamina a resposta à questão seguinte (imagem de uma marca do país), causando a 

diagnosticidade, que se refere ao quanto uma decisão inicial impacta em uma decisão 

posterior. Uma medição, assim, pode alterar a correlação entre as crenças, atitudes, intenções 

e comportamento de duas maneiras. Na primeira, se o pesquisador faz uma pergunta sobre a 

atitude (ou crença, intenção, etc.), e não há conhecimento pré-existente, a medida poderá criar 

esse novo conhecimento. Outra maneira ocorre quando, mesmo que as respostas às perguntas 

do pesquisador já existam na memória de longo prazo do entrevistado, este pode usar 

elementos da memória de curto prazo, relacionados a respostas prévias dadas ao questionário 

para recompor o conhecimento, alterando, assim, a resposta dada (FELDMAN; LYNCH, 

1988, p. 431). Como na presente pesquisa a ordem das respostas é especialmente importante, 

pois há risco de contaminação de uma escala em outra, Babbie (2003, p. 106 PDF) recomenda 

que se faça mais de uma versão do questionário, com diferentes ordenamentos, e que se 

determine o efeito dessas mudanças mediante pré-teste. Na montagem do questionário, foi 

utilizado recurso do ambiente SurveyMonkey de apresentar as alternativas em ordem aleatória 

para os respondentes, de forma a reduzir esse tipo de efeito. 

3.3.1. Operacionalização dos constructos 

As escalas que foram utilizadas na pesquisa para medição dos respectivos constructos 

são todas validadas e replicadas em vários estudos, e foram empregadas integralmente, sem 

reduções. Todas elas apresentam, em seus estudos originais de validação, índices no mínimo 
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satisfatórios de alfa de Cronbach (de 0,60 a 0,94 – quadro 3), que é a medida que expressa a 

confiabilidade da escala, ou seja, a extensão em que um conjunto de variáveis é consistente 

com o que se pretende medir (HAIR, 2009, p. 22). 

 

 
Quadro 3. Confiabilidade das escalas originais 
Fonte: o autor, baseado nos artigos originais. 
 

3.3.1.1. Imagem de país 

Foi utilizada escala desenvolvida por Ayrosa (1998, 2002a, 2002b), conforme 

traduzida por Giraldi e Carvalho (2009). A escala tem cinco dimensões (avaliação dos 

produtos, avaliação das artes, respeito e importância, avaliação da comunicação e distribuição, 

afeto para com o país) e 15 variáveis (quadro 4). Foi medida com escala Likert de cinco 

pontos (1 = discordo fortemente/ 5 = concordo fortemente). 

 

 
Quadro 4. Escala Imagem de País 
Fonte: GIRALDI; CARVALHO, 2009. 

Escala Fonte Dimensões Variáveis Alfa de Cronbach

País

Imagem de País Ayrosa 2002; Giraldi Carvalho, 2009 5 15 0,72 a 0,94

Afinidade com País Oberecker Diamantopoulos 2011 2 10 0,82 a 0,83

Etnocentrismo Oberecker Diamantopoulos 2011 5 0,91

Marca

Conexão do self  com a marca  (SBC) Escalas 2004 1 7 0,80 a 0,98 (por marca)

Personalidade de marca (NBPM) Geuens et al 2009 5 12 0,60 a 0,86*

Intenção de compra (willingness to buy ) Putrevu e Lord 1994 1 3 0,91

* Estudo em 9 países europeus

I8 Eu admiro os EUA Afeto

I11 Eu tenho simpatia pelos EUA Afeto

I14 Eu gosto dos EUA Afeto

I9 Os EUA são importantes no cenário artístico Artes

I13 Os EUA são competentes nas artes Artes

I12 Os EUA são importantes no cenário político Importância

I15 Os EUA são importantes para a economia mundial Importância

Em geral, os produtos e serviços dos Estados Unidos

I2 ...são intensamente anunciados Marketing

I3 ...são facilmente encontráveis Marketing

I1 ...duram bastante Produto

I4 ...são confiáveis Produto

I5 ...representam boa qualidade pelo que se paga Produto

I6 ...são tecnicamente avançados Produto

I7 As empresas dos EUA são confiáveis Produto

I10 Os EUA possuem habilidades técnicas Produto

Variáveis Imagem de País Fatores
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Juntamente com a escala de Imagem de País foi testada uma lista de outras variáveis 

que expressam as críticas mais comuns aos Estados Unidos, que se referem às acusações de 

imperialismo político, exploração capitalista e imposição dos elementos da cultora pop 

americana. As frases (quadro 5) foram coletadas pelo autor em redes sociais da Internet, onde 

foram localizadas pelo menos 30 comunidades com o nome – inteiro ou parcial – associado a 

“ódio” e “Estados Unidos”. Para sua elaboração foi feita uma rápida análise de conteúdo dos 

comentários postados em uma comunidade intitulada “Eu odeio os Estados Unidos”, 

hospedada no site de relacionamentos Orkut, com 17.272 membros. Da leitura flutuante, etapa 

inicial da análise de conteúdo (BARDIN, 2009), afloraram alguns assuntos recorrentes nos 

comentários: imperialismo, capitalismo ganancioso, exportação do american-way-of-life, 

domínio da indústria cultural ianque através do cinema e da televisão, obesidade, culinária, 

esportes estranhos. Foram escolhidos três assuntos para compor a escala, com frases similares 

às escritas na comunidade: política (imperialismo), economia (capitalismo ganancioso) e 

indústria cultural (american-way-of-life nos filmes e séries de TV). Essas variáveis também 

foram medidas com escala Likert de cinco pontos (1 = discordo fortemente/ 5 = concordo 

fortemente). 

 

 
Quadro 5. Imagem de País - "Eu odeio os EUA" 
Fonte: o autor. 

 

3.3.1.2. Afinidade com país (country affinity):  

A escala de Afinidade com País utilizada é uma etapa intermediária do 

desenvolvimento da escala de Oberecker e Diamantopoulos (2011), composta de 10 variáveis 

(quadro 6). A escala final dos autores é composta de sete variáveis, agrupadas em duas 

dimensões (Simpatia –sympathy, e Ligação - attachment). A tradução foi realizada pelo autor, 

com back translation de dois professores de marketing com fluência em inglês. Medida com 

escala de intensidade de seis pontos (0 = não sinto/ 5 = extremamente). 

Variáveis "Eu odeio os EUA"

I16 O imperialismo dos Estados Unidos não respeita a 

política interna de outras nações

I17 Os Estados Unidos impõem seu sistema capitalista a 

outros países de forma gananciosa

I18 Os Estados Unidos obrigam outros povos a adotar seu 

estilo de vida através dos filmes e séries de televisão
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Quadro 6. Afinidade com País 
Fonte: OBERECKER; DIAMANTOPOULOS, 2011. 
 

3.3.1.3. Consumo Etnocêntrico 

Escala originalmente desenvolvida por Shimp e Sharma em 1987 (CETSCALE), que 

sofreu várias reduções e validações em diferentes contextos. No presente estudo será utilizada 

a escala com cinco pontos aplicada na pesquisa de Oberecker e Diamantopoulos (2011) para 

desenvolvimento da escala de afinidade com país, para eventuais comparações com o modelo 

desses autores (quadro 7). Também as escalas de Afinidade com País e Intenção de Compra 

são as mesmas utilizadas em Oberecker e Diamantopoulos (2011). Foi utilizada a tradução 

utilizada por Giraldi e Carvalho (2009), e Strehlau, Loebel e Ponchio (2009). Medida com 

escala Likert de cinco pontos (1 = discordo fortemente/ 5 = concordo fortemente). 

 

 
Quadro 7. Escala Consumo Etnocêntrico 
Fonte: OBERECKER; DIAMANTOPOULOS, 2011. 
 

Variáveis Afinidade com País

A1 Afeição

A2 Afinidade

A3 Aprovação

A4 Atração

A5 Entusiasmo

A6 Felicidade

A7 Inspiração

A8 Paixão

A9 Satisfação

A10 Simpatia

Variáveis Consumo Etnocêntrico

T1 É sempre melhor comprar produtos brasileiros.

T2 Os brasileiros não devem comprar produtos 

estrangeiros, porque isso prejudica empresas 

brasileiras e causa desemprego.

T3
Devemos comprar produtos feitos no Brasil, ao invés 

de deixar outros países ficarem ricos às nossas custas.

T4 Um verdadeiro brasileiro deve sempre comprar 

produtos feitos no Brasil.

T5 Não é certo comprar produtos estrangeiros, porque 

eles tiram o emprego dos brasileiros.
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3.3.1.4. Personalidade de marca (New Brand Personality Measure – NBPM) 

Escala de Geuens, Weijters, De Wulf (2009), que mede com cinco dimensões 

(agressividade, atividade, simplicidade, responsabilidade e emotividade) e 12 variáveis os 

traços de personalidade associados à marca (quadro 8). Medida com escala de intensidade de 

sete pontos (0 = nada a ver com a marca/ 6 = tudo a ver com a marca). 

 

 
Quadro 8. Escala Personalidade de Marca 
Fonte: GEUENS; WEIJTERS; DE WULF 2009. 
 

3.3.1.5. Conexão entre o self e a marca (self-brand connection - SBC) 

Escala de Escalas e Bettman (2003), que mede com sete frases o grau de identificação 

do respondente com a marca investigada (quadro 9). Medida com escala Likert de cinco 

pontos (1 = discordo fortemente/ 5 = concordo fortemente). 

 

 
Quadro 9. Escala Conexão do Self com a Marca 
Fonte: ESCALAS; BETTMAN, 2003. 
 

Variáveis Personalidade de Marca Fatores

P1 Agressiva Agressividade

P3 Audaciosa Agressividade

P2 Ativa Atividade

P5 Dinâmica Atividade

P7 Inovadora Atividade

P10 Romântica Emotividade

P11 Sentimental Emotividade

P6 Estável Responsabilidade

P8 Realista Responsabilidade

P9 Responsável Responsabilidade

P4 Comum Simplicidade

P12 Simples Simplicidade

Variáveis Conexão do self  com a marca

C1 Essa marca reflete quem eu sou.

C2 Posso me identificar com essa marca.

C3 Eu sinto uma conexão pessoal com essa marca.

C4 O uso dessa marca pode comunicar aos outros quem eu 

sou.

C5 Eu acho que essa marca pode ajudar a me tornar o tipo 

de pessoa que eu quero ser.

C6 Essa marca combina comigo.

C7 Essa marca pode refletir a maneira como eu quero me 

apresentar para os outros.
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3.3.1.6. Intenção de compra (willingness to buy):  

Escala de três variáveis de Putrevu e Lord (1994), conforme utilizada por Oberecker e 

Diamantopoulos (2011) (quadro 10). Medida com escala Likert de cinco pontos (1 = discordo 

fortemente/ 5 = concordo fortemente). 

 

 
Quadro 10. Escala Intenção de Compra 
Fonte: PUTREVU; LORD, 1994. 
 

3.3.1.7. Acerto no reconhecimento do país de origem de uma marca (BORA):  

Para medir o acerto pelos participantes do país de origem das marcas estudadas na 

pesquisa, os entrevistados foram submetidos a uma bateria de perguntas envolvendo marcas e 

países. As marcas escolhidas, além das três estudadas (quadro 11), seguiram o seguinte 

critério, para cada uma das categorias de produto: a) outra marca dos Estados Unidos; b) uma 

marca brasileira; c) duas marcas de outros países. Algumas das marcas de computadores, 

restaurantes rápidos, e vestuário foram escolhidas nos resultados de uma pesquisa realizada 

pelo IBOPE e pela revista OFFLINE, de distribuição gratuita entre universitários, que 

levantou o top of mind em 39 categorias de produto entre seu público (IBOPE; OFFLINE, 

2008). A marca brasileira Osklen de vestuário foi escolhida com base em estudo contido em 

dissertação de mestrado que a apontou como a única marca de moda que tem suas campanhas 

publicitárias reconhecidas pelo público jovem (“Isso é da Osklen”), mesmo quando essas 

campanhas não são identificadas (ESTRADA, 2010), o que é um atributo importante, já que 

tratamos de reconhecimento de marca. Algumas marcas foram selecionadas por critério do 

pesquisador, em função de sua observação junto ao público-alvo do estudo.  

 

 
Quadro 11. Outras marcas para pesquisa 
Fonte: o autor 

Variáveis Intenção de compra

W1 Definitivamente vou experimentar essa marca.

W2 É muito provável que eu compre essa marca.

W3 Eu vou adquirir essa marca na minha próxima compra.

Categoria
Marca 

Estudada

Outra marca 

dos EUA

Marca 

Brasileira

Computadores Apple Dell 
(1)

Positivo 
(2)

LG (Coréia) 
(1)

Sony (Japão) 
(1)

Vestuário Levi’s Abercrombie 
(2)

Osklen 
(3)

Zara (Espanha) 
(1)

Diesel (Itália) 
(2)

Restaurante McDonald’s Burger King 
(1)

Habib’s 
(1)

Havanna (Argentina) 
(2)

Outback (EUA) 
(2)

Marcas de outra nacionalidade

 (1) 
Pesquisa IBOPE/OFFLINE, 2008; 

(2) 
Escolha do autor; 

 (3) 
ESTRADA 2010
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Na lista de países foram incluídos, além dos Estados Unidos e Brasil, uma categoria de 

“outros países” representando os países originais das marcas selecionadas (Espanha, Itália, 

Argentina, Coréia, Japão). A inclusão dessa variável permitiria avaliar diferenças entre 

respondentes que sabem e que não sabem a origem das marcas estudadas. 

3.3.1.8. Variáveis de controle 

Além das escalas, foram medidas as seguintes variáveis de controle: 

 Idade (em aberto) 

 Gênero (feminino/masculino) 

 Renda familiar, por intervalos associados a valores (quadro 12) 

 

 
   Quadro 12. Faixas de Renda 
    Fonte: o autor. 
 

 Realização de intercâmbio estudantil no exterior (sim/não) 

 Número de viagens de lazer ao exterior (em aberto) 

3.5.2. Validação do Instrumento de Coleta de Dados 

A tradução das escalas originais (SBC, NBPM, country affinity e willingness to buy) 

foi feita pelo autor e procedimentos de tradução reversa foram aplicados por especialistas de 

marketing e estudantes de mestrado com domínio do idioma inglês, que retornaram as escalas 

traduzidas à versão original. Para a escala de Imagem de País (AYROSA, 1998, 2002a, 

2002b) foi empregada uma tradução validada por Giraldi e Carvalho (2009), também utilizada 

por Strehlau, Loebel e Ponchio (2009). Essa escala foi escolhida por basear-se, em parte, em 

Martin e Eroglu (1993), assim como a escala utilizada por Oberecker e Diamantopoulos 

(2011) no estudo que definiu o constructo de afinidade por país, além de ter sido desenvolvida 

e validada com respondentes brasileiros. Quanto à escala que mede afinidade em relação a um 

Renda

Alta............ (acima de R$ 12.000,00 mensais)

Média-alta... (entre R$ 8001,00 e 12.000,00 mensais)

Média......... (entre R$ 4001,00 e 8.000,00 mensais)

Média-baixa.(entre R$ 2001,00 e 4.000,00 mensais)

Baixa.......... (até R$ 2.000,00 mensais)

Não sei / Não quero declarar
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país, sua divulgação ocorreu em 2011 (junho) e não foi localizado nenhum estudo realizado 

no Brasil, daí o uso da escala original. Para a mensuração dos constructos relativos a país esse 

critério de testes e validação no Brasil foi levado em conta para se obter uma avaliação mais 

específica, orientada pela ótica dos brasileiros. Já no caso da mensuração dos constructos 

relativos a marca, foram escolhidas escalas internacionais para se ter uma visão mais cross-

cultural dessa avaliação, com possibilidade de comparação com outros estudos internacionais. 

Escalas de personalidade de marca desenvolvidas no Brasil (MENGARELLI, 2008), ou 

adaptações da escala original de Aaker (MUNIZ; MARCHETTI, 2005) foram consideradas, 

mas descartadas. 

Após a tradução das escalas, procedeu-se à validação de conteúdo, que é a avaliação 

do grau de correspondência entre os itens selecionados para compor uma escala múltipla e sua 

definição conceitual (HAIR et al, 2009). Para tanto, foram consultados quatro experts nas 

áreas de marketing e também de psicologia, devido às particularidades das escalas de 

personalidade e self. Pequenos ajustes foram necessários nas escalas que utilizam adjetivos 

(country affinity e NBPM) para maior aproximação dos termos originais aos seus sentidos em 

português. 

3.5.3. Pré-teste do Instrumento de Coleta de Dados 

Para a realização do pré-teste do questionário Aaker, Kumar e Day (1998) 

recomendam que o protótipo seja aplicado a um grupo de 15 a 25 pessoas, dependendo da 

complexidade e tamanho do questionário, e que essas pessoas não precisam ser, 

necessariamente, o respondente típico que se espera entrevistar no projeto, mas que se pode 

obter informações relevantes dos extremos da amostra. O pré-teste de questões deve ser 

realizado para se avaliar a sua validade (se medem o que se pretende medir); o significado (se 

o entrevistado entende a mesma coisa que o pesquisador quis dizer); dificuldade de resposta; 

interesse e atenção do respondente. O pré-teste de questionário deve ser realizado para se 

avaliar o seu fluxo (sequência lógica das questões); compreensão dos saltos entre perguntas; 

duração do preenchimento; e, também, interesse e atenção do respondente (AAKER; 

KUMAR; DAY, 1998). 

O teste piloto foi realizado, inicialmente, por 12 estudantes em uma situação similar à 

de aplicação (pela Internet, em um laboratório de informática da faculdade), mas com a 
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possibilidade de posterior discussão de problemas e dificuldades encontrados no 

preenchimento, notadamente os aspectos apontados por Aaker, Kumar e Day (1998) – 

validade, significado, dificuldade no manuseio do instrumento, interesse, fluxo lógico, e, 

principalmente, duração (não foi necessário avaliar os saltos entre perguntas, pois o 

instrumento eletrônico realiza essa tarefa automaticamente). Depois de feitos ajustes, 

principalmente nos aspectos de fluxo e duração (inclusão de barra de conclusão no topo do 

questionário), foi realizado um segundo teste, com cinco elementos extremos fora da amostra 

(idade, renda, nível de instrução), no próprio ambiente virtual. Posteriormente, esses 

respondentes relataram eventuais problemas e foram feitos ajustes em significado e manuseio 

do instrumento. 

3.5.4. Técnica de coleta de dados 

Para a presente pesquisa, os questionários foram aplicados por Internet, hospedados 

em um site específico para pesquisas (SurveyMonkey). O modelo completo do questionário 

encontra-se no Apêndice 5. 

As pesquisas pela Internet são vistas como alternativa à recusa crescente na 

participação em pesquisas de forma geral, mas mesmo os web surveys têm problemas em 

termos de adesão e retorno. O índice de respostas desse tipo de estudo é de 6 a 15%, o que 

seria 11% abaixo do obtido com outras técnicas de coleta (entrevista pessoal, por telefone, 

mala-direta, por exemplo); além disso, os entrevistados, muitas vezes, encerram a participação 

antes de terminar de responder todas as perguntas, especialmente quando se apresenta com longos 

questionários com perguntas difíceis (MANFREDA et al, 2008, p. 80). 

Os baixos resultados de adesão e finalização das pesquisas por Internet são 

influenciados por características tanto dos respondentes individuais, tais como 

autoconhecimento, preocupações com privacidade, experiências e crenças anteriores, quanto 

por fatores externos, como a reputação das instituições de pesquisa, incentivos, 

comportamentos observáveis dos outros, habilidades de persuasão de pesquisadores e 

autorização prévia ao convite para participar, bem como de fatores do ambiente online de 

pesquisa (falta de interação) e do próprio design da pesquisa (questionários longos) (JIN, 

2011, p. 79). Para contornar esses problemas, encontram-se na literatura sugestões embasadas 

em pesquisas, como: a) enviar mensagem prévia solicitando permissão para o envio do e-mail 
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que ativa a participação na pesquisa (TEZINDE; SMITH; MURPHY, 2002); b) enviar a 

solicitação de participação por pessoa ou agência com autoridade ou semelhança com o 

entrevistado (BIEMER; LYBERG, p. 99); c) informar a duração prevista do preenchimento 

do questionário ao solicitar a participação, e fazê-lo o mais curto possível, e, se aplicável, 

utilizando imagens (JIN, 2011). 

Para procurar aumentar a taxa de adesão e de finalização dos questionários pelos 

elementos selecionados para amostra, foram adotadas as seguintes ações: a) aplicação da 

maior parte dos questionários em ambiente de sala de aula (laboratório de informática), com 

acompanhamento e controle de entregas pelo pesquisador; b) desenho do questionário 

buscando reduzir o tempo de participação, inclusive com loopings que eliminem algumas das 

questões não aplicáveis ao respondente; c) possibilidade de interrupção e retorno ao 

questionário na questão suspensa; d) sorteio de prêmio de incentivo entre os questionários 

completos. Foram, ainda, de maneira suplementar, enviadas solicitações por e-mail para obter 

o número necessário de elementos na amostra, considerando a taxa de resposta de 18 a 34% 

das solicitações enviadas (MANFREDA et al. 2008), e, ainda, que a qualidade destes 

questionários não solicitados pessoalmente seria mais baixa (incompletos, missing data, não 

esclarecimento de dúvidas). 

O sistema utilizado forneceu os resultados já consolidados e tratados para utilização 

nos softwares utilizados (Excel, SPSS e AMOS), eliminando a etapa de digitação e tabulação 

de dados que seria necessária caso a pesquisa fosse feita em lápis e papel. Segundo Wang 

(2004), a validade e comparabilidade de pesquisas feitas online ou em papel são equivalentes, 

e elimina-se a possibilidade de erros de transcrição. 

3.4. Técnica de análise dos dados 

A técnica de análise dos dados empregada foi a modelagem de equações estruturais, 

para testar relações causais entre as hipóteses e a confirmação dos fatores de mensuração. 

3.4.1. Modelo de Equações Estruturais 

A análise dos dados foi realizada com o emprego do Modelo de Equações Estruturais 

(MEE, ou SEM, na sigla em inglês – Structural Equation Modeling). Essa técnica é usada 

para a especificação e análise de interdependências entre variáveis observadas e constructos 
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teóricos, chamados de variáveis latentes, e tornou-se das mais usadas na pesquisa em 

marketing, principalmente pela sua flexibilidade analítica e generalidade (HWANG et al, 

2010). O formato geral do SEM consiste de duas partes: o modelo de mensuração e o modelo 

estrutural. O modelo de mensuração especifica como as variáveis latentes ou os constructos 

hipotéticos são medidos em termos das variáveis observadas, e descreve as propriedades das 

medidas. O modelo estrutural especifica as relações causais entre as variáveis latentes e 

descreve os efeitos causais e o montante de variância não explicada (CHATTOPADHYAY, 

SHIVANI, KRISHNAN, 2010). O que o MEE faz é integrar as medições (modelo de 

mensuração) e os caminhos causais hipotéticos (o modelo estrutural) em uma avaliação 

simultânea. O MEE pode analisar muitas etapas de variáveis dependentes e independentes, 

incluindo os termos de erro, em um modelo unificado. Este modelo unificado (mensuração e 

estrutural) é então estimado, em conjunto, ou iterativamente, e os resultados são apresentados 

como um modelo unificado. Este processo permite uma melhor estimativa de ambos - 

medição e as relações estruturais (GEFEN; RIGDON; STRAUB, 2011). 

O processamento dos dados do modelo de equações estruturais foi realizado com a 

utilização do software AMOS 20, produzido pela IBM-SPSS. A descrição da amostra foi 

realizada com o software Statistica, produzido pela StatSoft, e a análise fatorial pelo 

Microsoft Office Excel 2010, com emprego de add-in statistiXL. Para tratamento dos dados 

foi feita, inicialmente, análise de missing data com utilização de Excel 2010 e de outliers, 

com AMOS 20. Para o processamento do modelo de equações estruturais foi feita, 

inicialmente, análise da normalidade e da multicolinearidade dos dados, utilizando AMOS 20. 

3.4.1.1. Esquema 

Diamantopoulos e Winklhofer (2001, p. 269) apontam duas possibilidades para a 

montagem de um modelo de equações estruturais: 

 Modelo refletivo: os itens (ou seja, as variáveis observadas) que compõem uma 

escala são percebidos como reflexo (efeito), indicadores de um construto 

subjacente (ou seja, a variável latente) – é o modelo "tradicional"; 

 Modelo formativo: indicadores formativos são variáveis observadas que são as 

causas das variáveis latentes, e envolvem a criação de um índice ao invés de 

uma escala (que os autores propõem como adequado a situações de pesquisa 

em marketing). 
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Constructos tais como "personalidade" ou "atitude" são tipicamente vistos como 

fatores subjacentes que dão origem a algo que é possível de ser observado. Seus indicadores 

são classificados, então, como reflexivos. Por outro lado, quando constructos são concebidos 

como combinações explicativas de indicadores (como "mudança populacional" ou "marketing 

mix"), que são determinados por uma combinação de variáveis, seus indicadores são 

classificados como formativos (DIAMANTOPOULOS; WINKLHOFER, 2001, p. 270). 

No presente modelo, os constructos terão tratamento reflexivo, que é a forma de 

trabalho mais tradicional do modelo de equações estruturais, no qual a direção da causalidade 

é a partir do constructo para os indicadores, ou seja, a variável latente influencia as variáveis 

observadas, respondendo por relações de dependência (JARVIS; MACKENZIE; 

PODSAKOFF, 2003). A forma que muitos pesquisadores acham mais conveniente para 

representar o modelo completo de equações estruturais é o diagrama de caminhos, que 

emprega convenções específicas tanto para constructos quanto para variáveis medidas e as 

relações entre elas (HAIR et al, 2009). As convenções usadas no diagrama de caminhos são: 

variáveis observadas são representadas por quadrados e latentes por círculos; setas 

unidirecionais retas indicam relações entre variáveis ou constructos; setas bidirecionais curvas 

representam correlações entre constructos. O diagrama de caminhos que representa o modelo 

da presente pesquisa está na figura 4. 
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Figura 4. Diagrama de caminhos 
Fonte: o autor 

3.4.1.3. Método de estimação do Modelo de Equação Estrutural 

O método de estimação do modelo deve ser escolhido em função do tamanho da 

amostra, erro de especificação e curtose (OLSSON et al, 2000). Os métodos mais utilizados 

são máxima verossimilhança (Maximum Likelihood – ML), que obtém resultados melhores 

para amostras a partir de 200 componentes, mas, à medida que o tamanho da amostra se torna 

grande (> 400), fica mais sensível e pode sugerir ajustes ruins; e mínimos quadrados 

generalizados (Generalized Least Squares – GLS), para situações em que a suposição de 

normalidade não é observada e para amostras menores (HAIR et al, 2009). 

O método de Máxima Verossimilhança (ML) é o mais usado para modelos de 

equações estruturais, pois fornece estimativas de parâmetros e erros padrão que são 

consistentes e eficientes, desde que variáveis sejam distribuídas normalmente, o modelo seja 

especificado corretamente e o tamanho de amostra seja suficientemente grande 

(SCHERMELLEH-ENGEL; MOOSBRUGGER; MULLER, 2003). Dos métodos existentes, 

o ML é consideravelmente menos sensível a variações em tamanho de amostra e curtose, 

tende a ser mais estável, comparado com outros estimadores (OLSSON et al, 2000), permite 
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um teste estatístico para modelos super-identificados (overidentified), suas estimativas não 

dependem de variações de escalas, nem do uso de dados originais ou transformados 

(SCHERMELLEH-ENGEL; MOOSBRUGGER; MULLER, 2003). No entanto, pode ser 

afetado por erros de especificação do modelo (OLSSON et al, 2000), e depende fortemente da 

pressuposição de normalidade multivariada, cuja violação é comum e inevitável na prática, 

levando a resultados enganosos (SCHERMELLEH-ENGEL; MOOSBRUGGER; MULLER, 

2003). Nesse caso, porém, o ML tem se mostrado robusto diante de violações da suposição de 

normalidade, e vários pesquisadores o compararam com outros métodos, obtendo resultados 

favoráveis nessas condições (HAIR et al, 2009), com estimativas de parâmetros consistentes, 

mas não necessariamente eficientes (SCHERMELLEH-ENGEL; MOOSBRUGGER; 

MULLER, 2003). Alguns autores propõem que se os dados são contínuos, mas não normais, 

outro método de estimação deveria ser usado; porém, as simulações sugerem que, com ou sem 

a correção para a normalidade, o ML obtém melhores resultados do que, por exemplo, o ADF 

(Asymptotically Distribution Free) (OLSSON et al, 2000). Os pacotes estatísticos atuais, por 

padrão, trazem implantado como método de estimação o ML, condicionado às limitações do 

modelo e dos pressupostos de apoio. Hoje, os métodos de estimação para equações estruturais 

incluem muitas variações de ML que visam fazer o método ML robusto a violações de 

pressupostos distribucionais (GEFEN; RIGDON; STRAUB, 2011). 

O método de estimação dos Mínimos Quadrados Generalizados (Generalized Least 

Squares - GLS, na sigla em inglês) requer modelos bem especificados, mas permite tamanhos 

de amostra menores do que ML, situação em que proporciona um ganho nas estimativas de 

parâmetros (OLSSON et al, 2000). O desempenho atraente deste método em termos de ajuste 

empírico, no entanto, pode facilmente induzir investigadores ao erro para reter e interpretar 

parâmetros de um modelo mal especificado (OLSSON; TROYE; HOWELL, 1999). 

A escolha do método de estimação depende de vários fatores, entre eles a normalidade 

multivariada (curtose), tamanho de amostra e especificação de modelo. Quando os métodos 

dão resultados discrepantes ou o tamanho de amostra e a curtose caem fora dos intervalos que 

sugerem a escolha de GLS, a ML é a escolha natural (OLSSON et al, 2000). A estimativa 

GLS pode produzir, ainda, resultados contra-intuitivos em modelos altamente restritos, e não 

há uma razão para preferir GLS sobre ML; alternativas para a estimativa ML incluem 

métodos como o dos Mínimos Quadrados Ponderados (Weighted Least Squares - WLS), que, 
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no entanto, só atingem estabilidade em amostras muito grandes (GEFEN; RIGDON; 

STRAUB, 2011). 

Olsson et al (2000) declaram sua preferência, dadas as restrições apontadas, pelo 

método ML, mas alertam que, ao invés de escolher um método de estimação, o pesquisador 

deveria empregar uma abordagem múltipla, usando mais de um método; se os métodos 

resultarem em estimativas de parâmetros similares, é um indicativo de que a correta estrutura 

foi identificada e que as estimativas estão precisas (OLSSON et al, 2000). Gefen, Rigdon, e 

Straub (2011) apontam que, não importa qual método é utilizado, os pesquisadores devem 

especificar qual o método que usaram e por quê. Diante disso, o método de estimação 

empregado foi de Máxima Verossimilhança, conforme detalhado no capítulo 4. 

3.4.1.4. Validade do modelo de equações estruturais 

Os critérios de avaliação da qualidade do ajuste de um modelo estrutural indicam em 

que medida o modelo especificado se ajusta aos dados empíricos (SCHERMELLEH-ENGEL; 

MOOSBRUGGER; MULLER, 2003). A avaliação da qualidade do ajuste de um modelo de 

equações estruturais deve incluir múltiplos índices e medidas, de vários tipos (HAIR et al, 

2009): a) o valor de qui-quadrado e os graus de liberdade associados; b) um índice de ajuste 

absoluto (GFI, RMSEA ou SRMR); c) um índice de ajuste incremental (CFI, TLI); d) um 

índice de qualidade de ajuste (GFI, CFI, TLI, etc.); e) um índice de má qualidade de ajuste 

(RMSEA, SRMR, etc.). Ainda segundo Hair et al (2009) não há valores mágicos para separar 

os modelos bons dos ruins, e não se pode aplicar um único conjunto de regras para todos os  

modelos de mensuração, nem para todos os modelos estruturais. A qualidade do ajuste 

dependerá de características próprias do modelo, como tamanho amostral e complexidade. Se, 

por exemplo, o modelo tiver maior complexidade, com grande número de variáveis medidas e 

estimativas, e a amostra for grande, não será realista usar, por exemplo, um valor de corte de 

GOF de 0.90. 

Assim, vários autores apontam regras práticas para nortear decisões sobre qualidade 

dos modelos de equações estruturais. Chattopadhyay, Shivani e Krishnan (2010) buscam na 

literatura recomendações de parâmetros de avaliação da qualidade de modelos, que são 

apresentados no quadro 14, na coluna “Recomendado”. Já Schermelleh-Engel, Moosbrugger e 

Muller (2003) afirmam que “é bastante difícil decidir sobre o ajuste ou desajuste do modelo, 
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especialmente se várias medidas de ajuste do modelo levam a conclusões conflitantes sobre 

até que ponto o modelo realmente corresponde aos dados observados” (p. 52). Os autores 

sugerem, então, alguns parâmetros para os índices de ajuste de modelo, também apresentados 

no quadro 13. A lista inclui todos os tipos de índice considerados essenciais por Hair et al 

(2009): qui-quadrado e graus de liberdade; índice de ajuste absoluto (GFI); índice de ajuste 

incremental (CFI, NFI, TLI); índice de qualidade de ajuste (CFI ou GFI); índice de má 

qualidade de ajuste (RMSEA). Os índices utilizados para a validação do modelo encontram-se 

descritos no capítulo 4. 

 

 
Quadro 13. Medidas e recomendações para ajuste 
Fonte: (1) CHATTOPADHYAY; SHIVANI; KRISHNAN, 2010; (2) SCHERMELLEH-ENGEL; MOOSBRUGGER; 
MULLER, 2003. 

 

  

Medidas Recomendado 
(1)

Fit Aceitável 
(2)

Bom Fit 
(2)

Qui quadrado p ≥ 0.05 .01 ≤ p ≤ .05 .05 < p ≤ 1.00 .

2gl < χ2  ≤ 3gl 0 ≤ χ2  ≤ 2gl 

Qui-quadrado sobre graus de liberdade ≤ 3.0 2 < χ2/gl ≤ 3 0 ≤ χ2/gl ≤ 2 

GFI ≥ 0.90 .90 ≤ GFI < .95 .95 ≤ GFI ≤ 1.00 

AGFI ≥ 0.80 .85 ≤ AGFI <.90 

próximo ao GFI

.90 ≤ AGFI ≤ 1.00 

próximo ao GFI

NFI ≥ 0.90  .90 ≤ NFI < .95  .95 ≤ NFI ≤ 1.00

CFI ≥ 0.90 .95 ≤ CFI < .97 .97 ≤ CFI ≤ 1.00 

RMSEA ≤ 0.10 .05 < RMSEA ≤ .08 0 ≤ RMSEA ≤ .05 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

Neste capítulo serão reportados os resultados da pesquisa, iniciando com o processo de 

coleta e garantia de qualidade dos dados. Em seguida, será descrita a amostra nos termos que 

interessam à análise dos dados. Para se proceder à modelagem de equações estruturais, foi 

efetuada, antes, uma análise fatorial, relatada na segunda parte do capítulo, com vistas a 

reforçar os aspectos da teoria empregada, e averiguar a adequação das escalas mensuradas. 

Finalmente, o modelo de equações estruturais será analisado, avaliado, e as hipóteses 

propostas no capítulo 3 serão testadas. 

4.1. Descrição da amostra 

Nesta seção serão relatados os procedimentos realizados para a coleta dos dados e para 

o seu tratamento, visando garantir sua qualidade, bem como será descrita a amostra obtida, em 

termos das características que interessas à análise da pesquisa. 

4.1.1. Coleta dos dados 

Os dados foram coletados mediante o preenchimento dos questionários online 

hospedados no provedor de serviços de pesquisa SurveyMonkey de duas diferentes maneiras: 

a) em sala de aula (laboratório de informática), com acompanhamento do pesquisador; b) 

envio de e-mails para posterior preenchimento do questionário. A tabela 4 mostra o retorno 

obtido. 
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Tabela 4. Construção da amostra 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

As solicitações pessoais foram realizadas junto a estudantes universitários dos cursos 

de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Administração da ESPM (Escola Superior de 

Propaganda e Marketing) na cidade de São Paulo. As solicitações por e-mail foram 

encaminhadas a estudantes de Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e 

Administração da mesma ESPM, e do curso de Economia da UNINOVE (Universidade Nove 

de Julho), também na cidade de São Paulo. 

A taxa de respostas de 21% para o preenchimento dos questionários solicitados por e-

mail está acima do limite apontado por Manfreda et al (2008), que seria de 18 a 34% das 

solicitações enviadas. O retorno do preenchimento de questionários solicitados mediante 

contato pessoal dentro do laboratório de informática foi de 100%. 

Do total de 401 questionários obtidos foram descartados 23 não preenchidos 

completamente, nos quais se podia identificar a desistência do respondente. Estes 

questionários incompletos concentraram-se todos no grupo que foi contatado via e-mail, e 

respondeu sem acompanhamento direto do pesquisador. O descarte de questionários 

incompletos foi, portanto, de 21% daqueles respondidos e que haviam sido contatados por e-

mail. Dos questionários respondidos com supervisão do pesquisador nenhum foi descartado 

por estar incompleto, pois o sistema utilizado permitia que se identificasse um grande número 

de respostas incompletas e se solicitasse ao entrevistado a finalização do questionário. 

Dos 378 questionários preenchidos corretamente, foram, ainda, excluídos aqueles que 

declararam não conhecer alguma das marcas estudadas, resultando em mais 11 exclusões. 

Assim, o número de questionários válidos utilizados para análise foi de 367, constituindo-se 

em uma amostra de bom tamanho para se efetuar as análises de equações estruturais, pois, de 

acordo com Hair et al (1998) “recomenda-se uma amostra de 200 elementos, que deve ser 

aumentada dependendo de possíveis erros de especificação do modelo, complexidade do 

modelo, normalidade, ou método de estimação utilizado” (HAIR et al, 1998, p. 605). O 

Retorno

Pessoal 291

E-mail enviados 517

respondidos 21% 110

Total 401

Contato
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presente modelo não tem erros de especificação, nem características graves de não-

normalidade dos dados, e utilizou um método de estimação robusto (maximum likelihood). 

4.1.2. Qualidade dos dados 

A ocorrência de missing data foi bem baixa, de apenas 0,24% das respostas possíveis, 

quando o aceitável encontra-se na faixa de até 10%, desde que ocorram aleatoriamente, o que 

também foi o caso do presente estudo (HAIR et al, 2009). O controle durante o 

preenchimento minimizou esse tipo de ocorrência. Também foi utilizado o recurso de deixar o 

questionário aberto, e, em caso de alguma resposta faltante, os respondentes puderam ser 

contatados por e-mail no caso dos questionários identificados (que foram a grande maioria, 

estimulados pelo sorteio do iPod), para que completassem suas respostas. Os casos restantes 

de missing data foram completados utilizando o método de imputação pela média. 

A análise da presença de outliers foi feita pela medida do D
2
 de Mahalanobis. Hair et 

al (1998) recomendam uma postura bastante conservadora nessa análise, utilizando uma 

medida de significância de p>0.001 como critério para identificação dos casos atípicos. 

Apenas a observação número 71 apontou para indícios de atipicidade, mas que não 

justificariam sua exclusão (tabela 5 – a tabela completa encontra-se no Apêndice 1). 

Tabela 5. Análise de outliers 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A normalidade dos dados é determinante do método de estimação a ser usado no 

modelo (GEFEN; RIGDON; STRAUB, 2011), e é identificada pela análise das medidas de 

assimetria e curtose (skew e kurtosis) (HAIR et al, 1998). O valor crítico especificado para 

avaliar a normalidade é baseado no nível de significância desejado. Os mais usados são ± 2,58 

(nível de significância de 0,01) ou ± 1,96 (nível de significância de 0,05). A tabela 6 mostra 

os resultados resumidos para a análise de normalidade (skew e kurtosis) dos dados para o 

nível de significância de 0,05 (os demais resultados encontram-se no Apêndice 2). 

  

Observação 

número

Mahalanobis 

D2 p1 p2
Observação 

número

Mahalanobis 

D2 p1 p2
Observação 

número

Mahalanobis 

D2 p1 p2

71 67,31 0,12 0,00 71 65,25 0,16 0,00 71 65,97 0,15 0,00 

Distância de Mahalanobis

Apple Levi's McDonald's
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Tabela 6. Análise da normalidade dos dados 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

As variáveis relativas a país mais críticas em termos de não-normalidade seriam: 

 T4 - Um verdadeiro brasileiro deve sempre comprar produtos feitos no Brasil 

(Consumo Etnocêntrico); 

 I12 – Os Estados Unidos são importantes no cenário político internacional 

(Imagem de país); 

 I15 – Os Estados Unidos são importantes para a economia mundial (Imagem 

de País). 

Como o método utilizado para a estimação do modelo (maximum likelihood) é robusto 

a violações da normalidade e apenas três de 55 variáveis apresentaram alguma variação, 

optou-se por não exclui-las. 

Em relação às marcas, apenas para a marca Apple foram registradas variáveis que 

excederam o critério para a curtose e assimetria (skew), todas do constructo Personalidade de 

Marca. As variáveis foram PA2 (Ativa), PA3 (Audaciosa), PA5 (Dinâmica), e PA7 

(Inovadora), tendo essa última apresentado o maior índice de curtose (30,30). Porém seria de 

se esperar que esses adjetivos (ativa, audaciosa, dinâmica, e, principalmente, inovadora) 

caracterizassem de forma quase unânime a marca Apple. Por esta razão, as variáveis não 

foram excluídas do modelo. 

A multicolinearidade verifica o quanto uma variável pode ser explicada por outra, ou 

em que grau um efeito de uma variável pode ser previsto ou explicado por outras variáveis. 

As variáveis independentes devem ser altamente correlacionadas com a variável dependente, 

mas com pouca correlação entre elas; coeficientes de correlação acima de 0,90 podem indicar 

uma colienaridade substancial (HAIR, et al, 2009). Na pesquisa, apenas as variáveis I8 (Eu 

admiro os Estados Unidos); I11 (Eu tenho simpatia pelos estados Unidos); e I14 (Eu gosto 

min max skew kurtosis skew kurtosis skew kurtosis

T4 Um verdadeiro brasileiro deve... 1,00 5,00 1,34 2,42 1,34 2,42 1,34 2,42 

P_7 Inovadora 1,00 7,00 -4,89 30,30 0,12 -0,73 0,02 -1,02 

P_5 Dinâmica 1,00 7,00 -2,37 6,87 -0,09 -0,66 -0,66 -0,42 

P_3 Audaciosa 1,00 7,00 -1,97 4,19 -0,01 -0,91 -0,35 -0,90 

P_2 Ativa 1,00 7,00 -2,02 5,34 -0,26 -0,58 -1,37 1,32 

I12 ... no cenário político internacional 2,00 5,00 -1,50 2,19 -1,50 2,19 -1,50 2,19 

I15 ... para a economia mundial 1,00 5,00 -2,64 10,02 -2,64 10,02 -2,64 10,02 

299,75 267,50 263,31 Multivariada

Os Estados Unidos são importantes...

Apple Levi's McDonald'sNormalidade

Variável
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dos Estados Unidos) apresentaram coeficiente de correlação acima de 0,90, o que não 

indicaria a necessidade de ações corretivas. 

4.1.3. Perfil da amostra 

A amostra de 367 casos que foi utilizada é composta de estudantes de duas faculdades 

da cidade de São Paulo (ESPM – 91,6%; e UNINOVE – 8,4%) (tabela 7).  

Tabela 7. Situação ocupacional da amostra 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Estes estudantes não trabalham (82,3%), ou estagiam ou trabalham em período parcial 

(9,0%), como mostra a tabela 4.4. Esse perfil configura um jovem dedicado ao estudo, com 

pouca ligação, ainda, com a vida profissional. Embora não se possa caracterizar esse perfil 

com representativo do estudante universitário brasileiro, talvez seja mais próximo de 

estudantes universitários de outros países, o que poderia facilitar futuros estudos comparativos 

entre países e marcas. 

O perfil demográfico da amostra (tabela 8) traz um predomínio de mulheres (54,0%), 

o que está em linha com o perfil do universitário brasileiro, composto de 55,1% de mulheres 

no ensino presencial (INEP, 2009). É um perfil bastante jovem, com 72,8% dos componentes 

com até 19 anos, e moda de 18 anos (41,4%). A renda declarada é alta ou média-alta (acima 

de R$ 8.000,00 mensais) para 70,0% da amostra. 

  

Situação ocupacional Freq Abs Freq % Freq Acum

ESPM 336 91,6% 91,6%

UNINOVE 31 8,4% 100,0%

Não trabalho 302 82,3% 82,3%

Estagiário 17 4,6% 86,9%

Empregado em período 

parcial 16 4,4% 91,3%

integral 24 6,5% 97,8%

Empresário 1 0,3% 98,1%

Outra 7 1,9% 100,0%

Total 367 100,0%

Trabalho

Faculdade
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Tabela 8. Perfil demográfico da amostra 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Como seria de se esperar, esse perfil jovem de alta renda tem uma experiência 

internacional significativa (tabela 9), tendo realizado intercâmbio estudantil internacional 

(39,0%), ou viagens internacionais a lazer (85,0%), com uma média de 6,2 viagens ao exterior 

realizadas, número bastante alto considerando a baixa idade da amostra. 

Tabela 9. Experiência internacional 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

  

Freq Abs Freq % Freq Acum

Sexo Feminino 198 54,0% 54,0%

Masculino 169 46,0% 100,0%

Idade até 17 15 4,1% 4,1%

18 152 41,4% 45,5%

19 100 27,2% 72,8%

20 37 10,1% 82,8%

21 20 5,4% 88,3%

22 e mais 43 11,7% 100,0%

Renda Alta 186 50,7% 50,7%

Média-alta 71 19,3% 70,0%

Média 25 6,8% 76,8%

Média-baixa 20 5,4% 82,3%

Baixa 11 3,0% 85,3%

Não sei / Não quero declarar 54 14,7% 100,0%

Total 367 100,0%

Fatores demográficos

Freq Abs Freq % Freq Acum

Sim 143 39,0% 39,0%

Não 224 61,0% 100,0%

0 55 15,0% 15,0%

1 ou 2 77 21,0% 36,0%

3 ou 4 50 13,6% 49,6%

5 ou 6 56 15,3% 64,9%

7 ou 8 32 8,7% 73,6%

9 ou 10 37 10,1% 83,7%

11 e mais 60 16,3% 100,0%

Total 367 100,0%

Intercâmbio estudantil

Viagens ao exterior

Experiência internacional
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4.3. Análise fatorial 

A fim de construir o modelo de equações estruturais de forma mais adequada, foi 

realizada análise fatorial exploratória (AFE), para verificar quão bem as variáveis medidas se 

comportavam de acordo com a teoria. A AFE foi conduzida para cada um dos constructos 

relativos a país (Imagem de País, Afinidade com o País, Consumo Etnocêntrico) e a marca 

(Conexão do Self com a Marca, Personalidade de Marca e Intenção de Compra). O método 

utilizado foi o do componente principal, baseado em matriz de correlações, com rotação 

varimax, e extração de fatores com eigenvalue maior do que um, verificando-se a 

porcentagem da variância explicada e confiabilidade (alfa de Cronbach). O método do 

componente principal foi utilizado, pois o objetivo é encontrar o número mínimo de fatores 

necessários para explicar a variância total, e existe um conhecimento anterior sobre a 

variância e o erro (HAIR et al, 1998, p. 102). Já a rotação varimax foi selecionada por 

oferecer uma separação mais clara dos fatores (HAIR et al, 2009, p. 119). As cargas fatoriais 

consideradas foram todas acima de 0,50, apesar de que cargas acima de 0,30 já poderiam ser 

significantes, dado a amostra de 367 componentes (HAIR et al, 2009, p. 120). O critério para 

aceitação do alfa de Cronbach obtido foi ser acima de 0,60 (HAIR et al, 1998, p. 88). 

4.3.1. Constructos relativos a país 

Esta seção traz os resultados da análise fatorial exploratória (AFE) dos constructos do 

modelo que são relativos a país: Imagem de País; Afinidade com o País; e Consumo 

Etnocêntrico. Os resultados da AFE, juntamente com os do alfa de Cronbach encontram-se na 

tabela 10. 

A escala de Imagem de País utilizada (AYROSA, 1998, 2002a, 2002b, GIRALDI; 

CARVALHO, 2009), é composta de 15 variáveis, agrupadas em cinco dimensões, medida 

com escala Likert de cinco pontos (1 a 5), e foi complementada com mais três variáveis que 

denotam rejeição aos Estados Unidos (I16, I17, I18), elaboradas pelo autor da pesquisa. 

Os resultados da análise fatorial para Imagem de País mostraram uma perfeita 

adequação dos resultados da pesquisa às dimensões identificadas no desenvolvimento da 

escala. Todas as variáveis agruparam-se nos fatores Produto, Marketing, Artes, Importância e 

Afeto, com exceção da variável I10 (Os Estados Unidos possuem habilidades técnicas), 

originalmente pertencente à dimensão Produto, que apresentou baixa comunalidade (0,465) e 
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cargas cruzadas. As variáveis incluídas sobre rejeição aos Estados Unidos agruparam-se em 

um fator único, batizado de Ódio. O alfa de Cronbach obtido foi de 0,76, acima do critério 

para aceitação (0,60). Com base no critério de inclusão de fatores com eigenvalue acima de 

um, a variância explicada do constructo Imagem de País foi de 62,6%. A média para as 15 

variáveis variou de 3,30 a 4,66, que pode ser considerada alta – os respondentes tiveram uma 

imagem positiva dos Estados Unidos. 

Tabela 10. Análise Fatorial - Constructos relativos a país 

 Fonte: dados da pesquisa 

 

Para Afinidade com o País foi utilizada escala de Oberecker e Diamantopoulos (2011), 

que mede com dez variáveis o grau de afinidade do respondente com o país investigado. A 

Média DesvPad

I8 Eu admiro os EUA Afeto 0,73 0,67 3,35 0,97

I11 Eu tenho simpatia pelos EUA Afeto 0,87 0,81 3,56 0,96

I14 Eu gosto dos EUA Afeto 0,86 0,81 3,60 0,97

I9 Os EUA são importantes no cenário artístico Artes 0,82 0,71 3,68 1,06

I13 Os EUA são competentes nas artes Artes 0,86 0,77 3,30 0,93

I12 Os EUA são importantes no cenário político Importância 0,77 0,65 4,64 0,57

I15 Os EUA são importantes para a economia... Importância 0,78 0,65 4,66 0,63

I2 ...são intensamente anunciados Marketing 0,82 0,69 4,17 0,81

I3 ...são facilmente encontráveis Marketing 0,75 0,62 3,95 0,92

I1 ...duram bastante Produto -0,71 0,53 3,51 0,86

I4 ...são confiáveis Produto -0,73 0,60 3,82 0,74

I5 ...representam boa qualidade pelo que se... Produto -0,67 0,51 3,82 0,81

I6 ...são tecnicamente avançados Produto -0,66 0,49 4,15 0,69

I7 As empresas dos EUA são confiáveis Produto -0,64 0,47 3,44 0,81

I10 Os EUA possuem habilidades técnicas Produto 0,48 0,47 4,11 0,72

IMAG - "Eu odeio os EUA"
I16 O imperialismo dos EUA não respeita... Ódio -0,73 0,59 3,77 0,98

I17 Os EUA impõem seu sistema capitalista... Ódio -0,82 0,70 3,87 0,99
I18 Os EUA obrigam outros povos a adotar... Ódio -0,73 0,55 3,36 1,25

AFIN - Afinidade com País
A2 0,83 0,69 2,43 1,42

A3 0,85 0,71 2,77 1,42

A4 0,78 0,60 2,74 1,41

A5 0,81 0,66 3,09 1,35

A6 0,83 0,69 2,64 1,46

A7 0,66 0,43 2,72 1,43

A8 0,76 0,57 1,58 1,53

A9 0,81 0,65 2,92 1,43
A10 0,86 0,74 2,86 1,37

ETNO - Consumo Etnocêntrico
T1 0,57 0,33 2,28 1,00

T2 0,81 0,65 2,08 0,92

T3 0,74 0,55 2,33 1,05

T4 0,81 0,66 1,80 0,83
T5 0,82 0,67 1,91 0,76

Variáveis
Estatística descritiva Alfa de

Cronbach

62,6% 0,76

63,7% 0,94

Afinidade

Aprovação

Atração

Entusiasmo

Felicidade

Não é certo comprar ...

57,1%

Paixão

Satisfação
Simpatia

Variância

explicada

Inspiração

Fatores
Carga 

fatorial

Comuna-

lidades

0,80

IMAG - Imagem de País

É sempre melhor comprar ...

Os brasileiros não devem...

Devemos comprar produtos ...

Um verdadeiro brasileiro deve...
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mensuração foi realizada com uma escala de intensidade de seis pontos (0 a 5). A análise 

fatorial resultou em um constructo unidimensional, com variância explicada de 63,7% e alfa 

de Cronbach de 0,94. A média, desconsiderada a variável Paixão, que ficou muito abaixo das 

demais, foi de 2,43 a 3,09, indicando um grau de afinidade intermediário, pouco abaixo do 

ponto médio da escala. 

A escala de Consumo Etnocêntrico utilizada (OBERECKER; DIAMANTOPOULOS, 

2011) é uma adaptação da CETSCALE original (SHIMP; SHARMA, 1987), composta de 

cinco variáveis, medidas com escala Likert de cinco pontos (1 a 5), agrupadas em uma única 

dimensão. A análise fatorial resultou em um constructo unidimensional, com variância 

explicada de 57,1% e alfa de Cronbach de 0,80. A média foi a mais baixa dentre os 

constructos relativos a país (1,80 a 2,33), denotando uma amostra de baixo etnocentrismo. 

Os resultados obtidos com a análise fatorial dos constructos relativos a país ficaram 

em linha com a teoria na qual foram baseados, não indicando necessidades de grandes ajustes 

para os próximos passos na elaboração do Modelo de Equações Estruturais. Apenas a variável 

I10 (Imagem de País - Os Estados Unidos possuem habilidades técnicas) será excluída do 

modelo, pois apresentou cargas fatoriais cruzadas e não significantes, e, ainda, comunalidade 

baixa. Nessa situação, Hair et al (2009) apontam a possibilidade de se eliminar a variável, 

caso sua contribuição geral para a pesquisa não seja tão relevante – nesse caso, a dimensão 

Produto da escala original está bem representada pelo conjunto das demais variáveis. 

4.3.2. Constructos relativos a marca 

Esta seção traz os resultados da análise fatorial exploratória (AFE) dos constructos do 

modelo que são relativos a marca: Personalidade de Marca; Conexão do Self com a Marca; 

Intenção de Compra. Para cada um dos constructos serão mostrados os resultados 

comparativos para as três marcas. 

4.3.2.1. Personalidade de marca (NBPM) 

A escala de Personalidade de Marca utilizada (GEUENS; WEIJTERS; DE WULF, 

2009) é composta de 12 variáveis, agrupadas em cinco dimensões (Agressividade, Atividade, 

Emotividade, Responsabilidade e Simplicidade). Os resultados da análise fatorial são 

apresentados na tabela 11, para cada uma das marcas estudadas, e mostram que o 

agrupamento por fatores variou em função da marca, resultando em três (Levi’s) ou quatro 
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fatores (Apple e McDonald’s), com variância explicada entre 55,7% e 64,0%, e alfa de 

Cronbach entre 0,60 e 0,79. 

Tabela 11. Análise Fatorial -Personalidade de Marca 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Média DesvPad

PA2 Ativa Atividade -0,68 0,51 6,37 0,97

PA3 Audaciosa Agressividade -0,70 0,58 6,20 1,25

PA5 Dinâmica Atividade -0,66 0,49 6,44 0,96

PA7 Inovadora Atividade -0,64 0,52 6,81 0,63

PA10 Romântica Emotividade 0,81 0,71 2,83 1,75

PA11 Sentimental Emotividade 0,86 0,76 3,66 1,92

PA6 Estável Responsabilidade 0,72 0,56 5,19 1,78

PA8 Realista Responsabilidade 0,65 0,51 4,84 1,68

PA12 Simples Simplicidade 0,57 0,37 3,23 2,19

PA1 Agressiva Agressividade -0,77 0,66 4,18 2,09

PA4 Comum Simplicidade 0,41 0,48 2,05 1,49

PA9 Responsável Responsabilidade -0,35 0,54 5,32 1,53

PL2 Ativa Atividade 0,82 0,67 4,45 1,59

PL5 Dinâmica Atividade 0,69 0,56 4,09 1,59

PL8 Realista Responsabilidade 0,65 0,60 4,42 1,52

PL9 Responsável Responsabilidade 0,63 0,46 4,33 1,56

PL4 Comum Simplicidade 0,80 0,64 4,59 1,73

PL6 Estável Responsabilidade 0,64 0,54 4,97 1,55

PL12 Simples Simplicidade 0,79 0,63 4,71 1,77

PL1 Agressiva Agressividade -0,64 0,51 3,12 1,55

PL10 Romântica Emotividade -0,78 0,66 3,28 1,69

PL11 Sentimental Emotividade -0,83 0,76 3,22 1,67

PL3 Audaciosa Agressividade 0,55 0,68 3,70 1,65

PL7 Inovadora Atividade 0,55 0,62 3,63 1,57

PM5 Dinâmica Atividade 0,62 0,69 4,49 2,09

PM6 Estável Responsabilidade 0,58 0,62 5,71 1,55

PM7 Inovadora Atividade 0,58 0,59 4,49 1,87

PM8 Realista Responsabilidade 0,68 0,73 4,91 1,85

PM9 Responsável Responsabilidade 0,67 0,56 5,04 1,73

PM4 Comum Simplicidade 0,85 0,62 5,51 1,67

PM12 Simples Simplicidade 0,81 0,57 4,09 1,81

PM10 Romântica Emotividade 0,84 0,55 4,18 1,85

PM11 Sentimental Emotividade 0,79 0,65 3,57 1,81

PM1 Agressiva Agressividade -0,82 0,75 2,52 1,78

PM3 Audaciosa Agressividade -0,61 0,68 3,78 2,14

PM2 Ativa Atividade 0,51 0,69 4,62 1,78

64,0% 0,75

Comuna-

lidades

Estatística descritivaCarga 

fatorial
Variáveis

Apple

Levi's

Fatores

McDonald's

Variância

explicada

Alfa de

Cronbach

55,7% 0,60

66,1% 0,79
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Para a Apple foram obtidos quatro fatores, sendo Emotividade o único perfeitamente 

alinhado com a escala original, com as variáveis Romântica e Sentimental. As três variáveis 

da dimensão Atividade agruparam-se em um único fator, mas com acréscimo da variável 

Audaciosa, originalmente da dimensão Agressividade, que permaneceu apenas com uma 

variável com carga significativa (Agressiva). A dimensão Responsabilidade permaneceu com 

duas de suas variáveis originais (Estável, Realista) e agregou a variável Simples, da dimensão 

Simplicidade. 

Os fatores ficaram agrupados, então, da seguinte forma: Atividade (Ativa, Audaciosa, 

Dinâmica, Inovadora); Agressividade (Agressiva); Emotividade (Romântica, Sentimental); 

Responsabilidade (Estável, Realista, Simples), sendo que Atividade e Agressividade tiveram 

carga de sinal contrário ao de Responsabilidade e Emotividade. As variáveis Comum e 

Responsável ficaram de fora dos fatores apurados, por apresentarem cargas fatoriais baixas e 

cruzadas. Essa estrutura dimensional, apesar de algumas diferenças em relação à escala 

original, parece descrever bem a personalidade da marca. As variáveis da dimensão Atividade 

(Ativa, Audaciosa, Dinâmica, Inovadora), por exemplo, receberam médias de 6,2 a 6,8 numa 

escala de sete pontos. A variância explicada foi de 55,7%, e o alfa de Cronbach de 0,60, os 

indicadores mais baixos dentre as três marcas. 

Para a Levi’s foram obtidos três fatores, sendo que nenhum deles ficou perfeitamente 

alinhado com a escala original. O primeiro fator é composto de duas variáveis da dimensão 

Atividade (Ativa e Dinâmica) e duas da dimensão Responsabilidade (Realista e Responsável). 

O segundo mescla a dimensão Simplicidade (Comum e Simples) à variável Estável, da 

dimensão Responsabilidade. O último fator junta a dimensão Emotividade (Romântica e 

Sentimental) à variável Agressiva. 

Os fatores ficaram agrupados, então, da seguinte forma: Responsabilidade/ Atividade 

(Ativa, Dinâmica, Realista, Responsável); Simplicidade (Comum, Estável, Simples); 

Emotividade (Romântica, Sentimental, Agressiva), sendo esta última com carga de sinal 

contrário ao das demais. As variáveis Audaciosa e Inovadora não se ligaram a nenhum dos 

fatores, devido à ocorrência de cargas cruzadas. Essa estrutura dimensional, apesar de 

algumas diferenças em relação à escala original, parece descrever de forma coerente uma 

personalidade para a marca, menos arrojada do que aquela desenhada para a Apple. A 
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variância explicada foi de 66,1%, e o alfa de Cronbach de 0,79, os valores mais altos dentre as 

três marcas. 

Para o McDonald’s foram obtidos quatro fatores, sendo que Emotividade, 

Simplicidade e Agressividade alinharam-se perfeitamente com a escala original. As três 

variáveis da dimensão Responsabilidade agrupam-se em um único fator, com acréscimo das 

variáveis Dinâmica e Inovadora, da dimensão Atividade. 

Os fatores ficaram agrupados, então, da seguinte forma: Responsabilidade/ Atividade 

(Dinâmica, Estável, Inovadora, Realista, Responsável); Simplicidade (Comum, Simples); 

Emotividade (Romântica, Sentimental); Agressividade (Agressiva, Audaciosa), sendo que 

esta última tem carga de sinal contrário ao das demais. A variável Ativa ficou de fora dos 

fatores levantados, devido a cargas cruzadas. Essa estrutura dimensional tem poucas 

diferenças em relação à escala original, mas agrupa em um mesmo fator variáveis 

aparentemente contraditórias, originalmente de dimensões diferentes, como Dinâmica e 

Estável, Inovadora e Realista. A variância explicada foi de 64,0%, e o alfa de Cronbach de 

0,75. 

4.3.2.2. Conexão do Self com a Marca 

A escala de Conexão do Self com a Marca (Self-Brand Connection – SBC) utilizada 

(ESCALAS; BETTMAN, 2003) é composta de sete variáveis e apresentou-se unidimensional, 

conforme a escala original, com exceção do McDonald’s. 

Os resultados da análise fatorial são apresentados na tabela 12, para cada uma das 

marcas estudadas. A unidimensionalidade do constructo não foi obtida apenas para a marca 

McDonald’s, o que foi solucionado ao rodar a análise fatorial com determinação do número 

de fatores – no caso, um fator. A variância explicada ficou entre 54,8% e 60,1%, e alfa de 

Cronbach entre 0,86 e 0,89. 

Para a Apple foi obtido um único fator, conforme a escala original. As variáveis desse 

constructo receberam média entre 2,67 e 3,81, em uma escala de valor máximo = 5, as mais 

altas entre as três marcas, mostrando a maior identificação dos entrevistados com a marca 

Apple. A variância explicada foi de 54,8%, e o alfa de Cronbach de 0,86, os indicadores mais 

baixos dentre as três marcas. 
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Para a Levi’s foi obtido um único fator, conforme a escala original. As variáveis desse 

constructo receberam média entre 2,20 e 2,94, em uma escala de valor máximo = 5, 

intermediárias entre Apple e McDonald’s, demonstrando uma identificação não tão alta dos 

entrevistados com a marca Levi’s (o que talvez explique o fato de ter sido a única marca com 

uma quantidade significativa de erros na identificação do país de origem da marca). A 

variância explicada foi de 60,1%, e o alfa de Cronbach de 0,89, os indicadores mais altos 

dentre as três marcas. 

Tabela 12. Análise Fatorial - Conexão do self com a marca 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Para o McDonald’s foram obtidos dois fatores ao rodar a análise fatorial com 

eigenvalues > 1. Para que fosse mantida a uniformidade de análise com as demais marcas, foi 

determinado que apenas um fator fosse extraído da análise, o que não causou alterações 

significativas nos resultados, já que o segundo fator tinha eigenvalue muito próximo de 1 

(1,03). As variáveis desse constructo receberam média entre 1,86 e 2,80, em uma escala de 

valor máximo = 5, as mais baixas entre as três marcas, demonstrando uma identificação mais 

Média DesPad

CA1 0,79 0,62 2,67 1,08

CA2 0,71 0,51 3,83 0,91

CA3 0,78 0,61 3,22 1,09

CA4 0,71 0,51 3,24 1,12

CA5 0,67 0,45 2,68 1,11

CA6 0,74 0,55 3,60 0,90

CA7 0,77 0,59 3,41 1,06

CL1 0,82 0,67 2,24 0,94

CL2 0,74 0,55 2,95 1,07

CL3 0,78 0,61 2,29 0,97

CL4 0,77 0,59 2,69 1,08

CL5 0,75 0,57 2,20 0,93

CL6 0,75 0,57 2,88 0,99

CL7 0,80 0,64 2,85 1,14

CM1 0,82 0,67 2,07 1,05

CM2 0,76 0,57 2,81 1,23

CM3 0,76 0,58 2,63 1,32

CM4 0,74 0,54 2,38 1,18

CM5 0,78 0,60 1,86 1,02

CM6 0,75 0,56 2,72 1,19

CM7 0,73 0,54 2,25 1,13

60,1% 0,89

58,0% 0,88O uso dessa marca pode ...

Eu acho que essa marca...

Essa marca combina ...

Essa marca pode refletir ...

McDonald's

Apple

Eu acho que essa marca...

Essa marca combina ...

Essa marca pode refletir ...

Essa marca reflete ...

Posso me identificar ...

Eu sinto uma conexão...

Variância

explicada

Alfa de

Cronbach

Essa marca reflete ...

Posso me identificar ...

Eu sinto uma conexão...

O uso dessa marca pode ... 54,8% 0,86

Eu acho que essa marca...

Essa marca combina ...

Essa marca pode refletir ...

Variáveis

Levi's

Comuna-

lidades

Estatística descritiva

Essa marca reflete ...

Posso me identificar ...

Eu sinto uma conexão...

O uso dessa marca pode ...

Cargas 

fatoriais
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baixa dos entrevistados com a marca do que com as demais. A variância explicada foi de 

58,0%, e o alfa de Cronbach de 0,88, indicadores intermediários entre as três marcas. 

4.3.2.3. Intenção de compra (Willingness to buy) 

A escala de Intenção de Compra (Willingness to Buy – WTB) (PUTREVU; LORD, 

1994) foi utilizada da mesma forma que no modelo de Oberecker e Diamantopoulos (2011), 

pelo qual os autores desenvolveram e testaram a escala de afinidade com o país, para permitir 

eventuais comparações de resultados. É composta de três variáveis e apresentou-se 

unidimensional, conforme a escala original. 

Os resultados da análise fatorial são apresentados na tabela 13, para cada uma das 

marcas estudadas, e mostram uma variância explicada entre 66,3% e 73,0%, e alfa de 

Cronbach entre 0,73 e 0,81. 

Para a Apple foi obtido um único fator, conforme a escala original. As variáveis desse 

constructo receberam média entre 3,37 e 4,16, em uma escala de valor máximo = 5, as mais 

altas entre as três marcas, mostrando a maior intenção dos entrevistados em adquirir produtos 

da marca Apple do que das demais marcas estudadas. A variância explicada foi de 66,3%, e o 

alfa de Cronbach de 0,73, os indicadores mais baixos dentre as três marcas. 

Tabela 13. Análise Fatorial - Intenção de Compra 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Para a Levi´s também foi obtido um único fator, conforme a escala original. As 

variáveis desse constructo receberam média entre 2,50 e 3,15, em uma escala de valor 

máximo = 5, as mais baixas entre as três marcas, mostrando a menor intenção dos 

Média DesPad

WA1 0,84 0,70 4,16 0,86

WA2 0,85 0,72 4,24 0,81

WA3 0,75 0,57 3,37 1,10

WL1 0,87 0,75 3,15 1,02

WL2 0,89 0,80 3,11 1,12

WL3 0,80 0,64 2,50 0,94

WM1 0,85 0,73 3,90 1,12

WM2 0,88 0,77 4,01 1,17

WM3 0,81 0,66 3,17 1,28

Alfa de

Cronbach

66,3%

73,0%

71,7%

0,73

0,81

0,80É muito provável que eu compre...

Eu vou adquirir essa marca...

Variáveis

Definitivamente vou experimentar...

É muito provável que eu compre...

Eu vou adquirir essa marca...

Definitivamente vou experimentar...

É muito provável que eu compre...

Eu vou adquirir essa marca...

Apple

Carga 

fatorial

Comuna-

lidades

Estatística descritiva

Definitivamente vou experimentar...

Levi's

McDonald's

Variância

explicada
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entrevistados em adquirir produtos da marca Levi’s do que das demais marcas estudadas. A 

variância explicada foi de 73,0%, e o alfa de Cronbach de 0,81, os indicadores mais altos 

dentre as três marcas. 

Para o McDonald´s foi obtido um único fator, conforme a escala original. As variáveis 

desse constructo receberam média entre 3,17 e 4,01, em uma escala de valor máximo = 5, 

uma posição intermediária entre as três marcas estudadas. A variância explicada foi de 

71,7%%, e o alfa de Cronbach de 0,80. 

 

Os resultados obtidos com a análise fatorial dos constructos relativos a marca ficaram 

em linha com a teoria para os constructos Intenção de Compra e Conexão do Self com a 

Marca – neste caso, após o ajuste na extração de fatores realizado para o McDonald’s. No 

entanto, para o constructo Personalidade de Marca, cada uma da marcas apresentou uma 

estrutura própria na construção dos fatores. A dimensão Emotividade é a única que esteve 

presente para as três marcas, mesmo assim, agrupada com a variável Agressiva no caso da 

Levi’s. Para a montagem do Modelo de Equações Estruturais, a estrutura fatorial que parece 

mais adequada é a da Apple, pois a da Levi’s agrega em um mesmo fator variáveis de 

diferentes dimensões; e a estrutura para o McDonald’s apresenta três dimensões em linha com 

a teoria, mas na outra agrupa variáveis que parecem antagônicas (Dinâmica e Estável, por 

exemplo). Assim, as variáveis P_4 (Comum) e P_9 (Responsável) serão excluídas do 

constructo Personalidade de Marca. 

4.4. Modelo de equações estruturais 

O modelo de equações estruturais utilizado para análise excluiu três das variáveis da 

estrutura original (I10, P_4, P_9), por terem apresentado na AFE cargas fatoriais não 

relevantes, e cruzadas. 

O modelo foi construído utilizando o software AMOS 20, rodando com o método de 

estimação de máxima verossimilhança (maximum likelihood – ML). O diagrama de caminhos 

genérico (aplicável para as três marcas) resultante está na figura 5. 

 



83 

 

 
Figura 5. Modelo de Equações Estruturais 
Fonte: o autor 
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As variáveis dos constructos relativos a país que compõem o modelo estão 

relacionadas no quadro 14. 

 
Quadro 14. Constructos e Variáveis – País 
Fonte: o autor 

 

  

Escala / Variáveis Dimensão

IMAG - Imagem de País

I1 ...duram bastante Produto

I2 ...são intensamente anunciados Marketing

I3 ...são facilmente encontráveis Marketing

I4 ...são confiáveis Produto

I5 ...representam boa qualidade pelo que se paga Produto

I6 ...são tecnicamente avançados Produto

I7 As empresas dos Estados Unidos são confiáveis Produto

I8 Eu admiro os Estados Unidos Afeto

I9 Os Estados Unidos são importantes no cenário artístico internacional Artes

I11 Eu tenho simpatia pelos Estados Unidos Afeto

I12 Os Estados Unidos são importantes no cenário político internacional Importância

I13 Os Estados Unidos são competentes nas artes Artes

I14 Eu gosto dos Estados Unidos Afeto

I15 Os Estados Unidos são importantes para a economia mundial Importância

IMAG - "Eu odeio os EUA"

I16 O imperialismo dos Estados Unidos não respeita a política interna de outras nações Ódio

I17 Os Estados Unidos impõem seu sistema capitalista a outros países de forma gananciosa Ódio

I18 Os Estados Unidos obrigam outros povos a adotar seu estilo de vida através dos fi lmes e 

séries de televisão

Ódio

AFIN - Afinidade com o País

A1 Afeição

A2 Afinidade

A3 Aprovação

A4 Atração

A5 Entusiasmo

A6 Felicidade

A7 Inspiração

A8 Paixão

A9 Satisfação

A10 Simpatia

ETNO - Consumo Etnocêntrico

T1 É sempre melhor comprar produtos brasileiros .

T2 Os brasileiros não devem comprar produtos estrangeiros , porque isso prejudica empresas 

brasileiras e causa desemprego.

T3 Devemos comprar produtos feitos no Brasil , ao invés de deixar outros países ficarem ricos 

às nossas custas.

T4 Um verdadeiro brasileiro deve sempre comprar produtos feitos no Brasil.

T5 Não é certo comprar produtos estrangeiros , porque eles tiram o emprego dos brasileiros .

Em geral, os produtos e serviços dos Estados Unidos...
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As variáveis relativas a marca que compõem o modelo encontram-se no quadro 15. 

 
Quadro 15. Constructos e Variáveis – Marca 
Fonte: o autor 

 

4.4.1. Modelo de equações estruturais por marca 

Após a exclusão de variáveis e confirmados os indicadores e a estrutura dos 

constructos para utilização no modelo de equações estruturais, foi realizado o teste das 

estruturas de relações causais, conforme o modelo especificado. Nesta seção serão 

apresentados os resultados do modelo de equações estruturais para cada uma das marcas 

estudadas (Apple, Levi’s e McDonald’s).  

O resultado do modelo para a marca Apple (figura 6) mostra que a maior força a 

impulsionar a intenção de compra é a identificação do consumidor com a marca (WILL  

CONE = 0,65), seguida da afinidade que ele sente em relação aos Estados Unidos, país de 

origem da marca (WILL  AFIN = 0,25). A personalidade da marca tem baixo poder de 

influência na intenção de compra (WILL  PERS = 0,05) e ainda não é significativa (p = 

Escala / Variáveis Dimensão

PERS - Personalidade de Marca

P1 Agressiva Agressividade

P2 Ativa Atividade

P3 Audaciosa Agressividade

P5 Dinâmica Atividade

P6 Estável Responsabilidade

P7 Inovadora Atividade

P8 Realista Responsabilidade

P10 Romântica Emotividade

P11 Sentimental Emotividade

P12 Simples Simplicidade

CONE - Conexão do self com a marca

C1 Essa marca reflete quem eu sou.

C2 Posso me identificar com essa marca.

C3 Eu sinto uma conexão pessoal com essa marca.

C4 O uso dessa marca pode comunicar aos outros quem eu sou.

C5 Eu acho que essa marca pode ajudar a me tornar o tipo de pessoa que eu quero ser.

C6 Essa marca combina comigo.

C7 Essa marca pode refletir a maneira como eu quero me apresentar para os outros.

WILL - Intenção de compra

W1 Definitivamente vou experimentar essa marca.

W2 É muito provável que eu compre essa marca.

W3 Eu vou adquirir essa marca na minha próxima compra.
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0,56). O consumo etnocêntrico, como era de se esperar, tem baixo impacto negativo – quanto 

menos etnocêntrico o consumidor, maior a intenção de compra da marca global. O resultado 

que contrariou a hipótese formulada foi a imagem de país, que apresentou impacto negativo  

(-0,12) na intenção de compra: quanto melhor a imagem que o entrevistado faz dos Estados 

Unidos, menos ele sentiria vontade de comprar Apple. Ou ainda: mesmo uma imagem 

negativa do país não impediria que o consumidor tivesse a intenção de comprar produtos da 

marca – país e marca estariam dissociados. 

 
Figura 6. Resultados do modelo - Apple 
Fonte: o autor 

 

O resultado do modelo para a marca Levi´s (figura 7) mostra que, assim como para a 

Apple, a maior força a impulsionar a intenção de compra é a identificação do consumidor com 

a marca (WILL  CONE = 0,74), seguida da afinidade que ele sente em relação aos Estados 

Unidos, país de origem da marca (WILL  AFIN = 0,10), porém com força bem menor, e 

com baixa significância (p = 0,32). A personalidade da marca tem baixo poder de influência 

na intenção de compra (WILL  PERS = 0,07) e também não é significativa (p = 0,18). O 

consumo etnocêntrico também aqui tem baixo impacto negativo (-0,05). Também no caso da 

Levi’s o resultado que contrariou a hipótese formulada foi a imagem de país, que apresentou 

impacto negativo (-0,15) na intenção de compra. Confirma-se, assim como para a Apple, a 

dissociação entre país e marca – o consumidor compra independentemente da imagem que 

tem do país. O que importaria no aspecto país, em relação à intenção de compra de produtos 

daquela origem, seriam os laços de afinidade do consumidor com o país. 

Intenção de  
compra

Etnocentrismo

Afinidade
país

Imagem
país

Conexão
self-marca

Personalidade
marca0,25

-0,12

0,84

0,05

0,65

0,49

-0,07
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Figura 7. Resultados do modelo - Levi's 
Fonte: o autor 

 

O modelo para o McDonald’s (figura 8) resultou em algumas diferenças em relação 

aos modelos para as outras marcas, notadamente nos constructos relativos a país. 

 
Figura 8. Resultado do modelo - McDonald's 
Fonte: o autor 

 

O impacto da afinidade de país na intenção de compra, que foi positivo para as outras 

marcas, em linha com as hipóteses, para o McDonald’s resultou negativo (-0,06), apesar de 

não significativo (p = 0,63). Por outro lado, também o impacto da imagem de país na intenção 

de compra resultou em sinal positivo (0,17), contrário ao apresentado pelas outras marcas, 

mas em linha com a hipótese. Se para Apple e Levi’s o consumidor compra as marcas mesmo 

se não tiver imagem positiva do país, desde que sinta afinidade com ele, no caso do 

Intenção de  
compra

Etnocentrismo

Afinidade
país

Imagem
país

Conexão
self-marca

Personalidade
marca0,10

-0,15

0,84

0,07

0,74

0,48

-0,05

Intenção de  
compra

Etnocentrismo

Afinidade
país

Imagem
país

Conexão
self-marca

Personalidade
marca-0,06

0,17

0,85

0,12

0,51

0,38

-0,04
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McDonald’s o consumidor irá agir em função da imagem do país, e não de eventuais laços 

emocionais de afinidade. 

4.4.2. Estimação do modelo 

O modelo apresentou um grande número de pesos de regressão considerados 

significativos, a um nível de 0,05, com exceção dos casos mostrados na tabela 14. Todos os 

demais pesos tiveram um p<0,05 ou p<0,001, e estão demonstrados em tabelas no Apêndice 

3. 

Tabela 14. Estimativas do modelo – 3 marcas 

 
Fonte: o autor. RW: coeficiente de regressão; SRW: coeficiente de regressão padronizado; 
S.E.: resíduos padronizados; C.R.: razão crítica. 

 

Foi adotado como medida da análise de significância o teste de razão crítica (critical 

ratio – CR), obtido com a divisão da estimativa não padronizada do parâmetro dividida pelo 

seu erro padrão que deve ser seu valor em módulo maior do que 1,96, a um nível de 

significância de 0,05. 

Também a análise da covariância e da correlação entre os constructos e as variáveis 

mostra um grande número de resultados significativos a um nível de 0,05, com exceção dos 

casos assinalados na tabela 15 (os demais casos estão demonstrados em tabelas no Apêndice 

3) 

  

Marca RW SRW S.E. C.R. P

APPLE WILL <--- IMAG -0,10 -0,12 0,09 -1,07 0,29

WILL <--- PERS 0,05 0,05 0,09 0,58 0,56

WILL <--- ETNO -0,11 -0,07 0,08 -1,27 0,20

I2 <--- MKT -0,11 -0,02 0,30 -0,35 0,72

LEVI'S WILL <--- AFIN 0,06 0,10 0,06 1,00 0,32

WILL <--- ETNO -0,08 -0,05 0,07 -1,13 0,26

WILL <--- IMAG -0,12 -0,15 0,08 -1,48 0,14

WILL <--- PERS 0,06 0,07 0,05 1,34 0,18

I2 <--- MKT -0,11 -0,02 0,30 -0,38 0,71

PL12 <--- RESP -0,87 -0,09 0,75 -1,16 0,25

MCDONALD'S WILL <--- AFIN -0,05 -0,06 0,11 -0,49 0,63

WILL <--- ETNO -0,08 -0,04 0,12 -0,65 0,52

WILL <--- IMAG 0,19 0,17 0,14 1,37 0,17

WILL <--- PERS 0,13 0,12 0,07 1,81 0,07

I2 <--- MKT -0,10 -0,02 0,29 -0,33 0,74

Variáveis/ Constructos
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Tabela 15. Covariâncias e correlações do modelo - 3 marcas 

 
Fonte: o autor. RW: coeficiente de regressão; SRW: coeficiente de regressão padronizado; 
S.E.: resíduos padronizados; C.R.: razão crítica 

 

O grande número de estimativas estatisticamente relevantes, além de IMAG <--> 

AFIN e CONE <--> PERS é um indício de que o modelo pode estar bem especificado. 

Eventuais alterações e inclusões serão discutidas no capítulo 5. 

4.4.3. Ajuste do modelo 

A avaliação da qualidade do ajuste do modelo é mais complexa na modelagem de 

equações estruturais do que em outras abordagens estatísticas com base em variáveis medidas 

sem erro. Como não há um teste de significância estatística único que identifique um modelo 

Marca RW SRW S.E. C.R. P

APPLE IMAG <--> AFIN 0,74 0,84 0,08 9,76 ***

CONE <--> PERS 0,26 0,49 0,07 3,72 ***

e14 <--> e15 -0,06 -0,20 0,04 -1,44 0,15

e13 <--> e14 0,03 0,13 0,05 0,72 0,47

e13 <--> e15 -0,07 -0,23 0,04 -1,61 0,11

e28 <--> e30 0,43 0,12 0,22 2,01 0,05

e28 <--> e29 0,13 0,04 0,21 0,61 0,54

e29 <--> e30 0,44 0,18 0,18 2,51 0,01

LEVI'S IMAG <--> AFIN 0,74 0,84 0,08 9,76 ***

CONE <--> PERS 0,26 0,48 0,05 5,45 ***

e14 <--> e15 -0,06 -0,19 0,04 -1,40 0,16

e13 <--> e14 0,03 0,13 0,05 0,73 0,47

e13 <--> e15 -0,07 -0,22 0,04 -1,58 0,12

e33 <--> e34 0,02 0,02 0,12 0,17 0,86

e33 <--> e35 -0,05 -0,05 0,13 -0,41 0,68

e33 <--> e36 -0,07 -0,05 0,12 -0,57 0,57

e34 <--> e35 -0,21 -0,19 0,12 -1,71 0,09

e35 <--> e36 -0,12 -0,10 0,12 -0,95 0,34

MCDONALD'S IMAG <--> AFIN 0,74 0,85 0,08 9,74 ***

CONE <--> PERS 0,26 0,38 0,06 4,22 ***

e14 <--> e15 -0,06 -0,18 0,04 -1,35 0,18

e13 <--> e14 0,04 0,15 0,05 0,89 0,37

e13 <--> e15 -0,06 -0,20 0,04 -1,46 0,14

e33 <--> e34 0,04 0,02 0,19 0,19 0,85

e33 <--> e35 0,12 0,06 0,22 0,54 0,59

e33 <--> e36 -0,06 -0,04 0,17 -0,37 0,71

e34 <--> e35 -0,14 -0,07 0,19 -0,70 0,48

e35 <--> e36 0,05 0,03 0,18 0,28 0,78

Variáveis/ Constructos



90 

 

correto, é necessário levar em consideração vários critérios para avaliar o ajuste do modelo, 

com base em diversas medidas simultaneamente (SCHERMELLEH-ENGEL; 

MOOSBRUGGER; MULLER, 2003). 

Conforme previsto no capítulo 3, foram utilizados para avaliar a qualidade do ajuste 

do modelo: qui-quadrado (
2
) e graus de liberdade (gl); índice de ajuste absoluto (GFI); índice 

de ajuste incremental (CFI, NFI); índice de qualidade de ajuste (CFI, GFI); índice de má 

qualidade de ajuste (RMSEA). Os resultados dos índices de ajuste encontram-se na tabela 16. 

Tabela 16. Qualidade de ajuste do modelo 

 
Fonte: o autor; critério: SCHERMELLEH-ENGEL; MOOSBRUGGER; MULLER, 2003. 

 

O primeiro índice de ajuste considerado é o 
2
 (qui-quadrado). Este índice de 

qualidade de ajuste do modelo é o único que tem um teste de significância associado, 

enquanto todos os outros são descritivos (SCHERMELLEH-ENGEL; MOOSBRUGGER; 

MULLER, 2003). Como o 
2
 é afetado pelo tamanho da amostra, recomenda-se que a análise 

seja feita sobre a relação entre o 
2
 e os graus de liberdade (

2
 /gl), que deve ficar entre 0 e 2 

para que o ajuste seja considerado bom (SCHERMELLEH-ENGEL; MOOSBRUGGER; 

MULLER, 2003), o que aconteceu com o modelo estudado (1,65/ 1,69/ 1,76, para as três 

marcas). No entanto, o valor-p, que deveria ser superior a 0,05 resultou em zero, indicando 

falta de ajuste. O modelo avaliado, porém, apresenta um alto grau de complexidade, e a 

amostra utilizada é considerada grande e, nesses casos, o valor-p é menos significativo, e 

outras medidas devem ser usadas para melhor avaliar a qualidade do ajuste (HAIR et al, 2009, 

p. 569). 

O índice de qualidade do ajuste (goodness of fit index GFI) é a medida da quantidade 

relativa de variância e covariância da matriz empírica que é conjuntamente explicada pela 

matriz implícita no modelo (SILVA, 2006), ou seja, o quanto o modelo se ajusta se 

comparado a um modelo nulo, em que todos os parâmetros são fixados em zero 

Apple Levi's McDonald's Aceitável Bom


2 2040 2088 2184

Graus de liberdade 1238 1238 1238


2 / gl 1,65 1,69 1,76 2 < 2 / gl ≤ 3 0 < 2 / gl ≤ 2 Bom

GFI 0,82 0,82 0,81 .90 ≤ GFI ≤ .95 .95 < GFI ≤ 1.00 Não aceitável

AGFI 0,80 0,80 0,79 .85 ≤ AGFI ≤ .90 .95 < AGFI ≤ 1.00 Não aceitável

NFI 0,76 0,78 0,76 .90 ≤ NFI ≤ .95 .95 < NFI ≤ 1.00 Não aceitável

CFI 0,89 0,90 0,88 .95 ≤ CFI ≤ .97 .97 < CFI ≤ 1.00 Não aceitável

RMSEA 0,042 0,043 0,046 .05 < RMSEA ≤ .08 0 < RMSEA ≤ .05 Bom

Resultados do modelo
Goodness of fit

Critério
Avaliação
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(SCHERMELLEH-ENGEL; MOOSBRUGGER; MULLER, 2003). Os valores obtidos no 

modelo (0,82/ 0,82/ 0,81) estão abaixo do que podia ser considerado bom no passado (acima 

de 0,90), ou hoje (0,95) (HAIR et al, 2009), indicando que a amostra não é totalmente 

explicada pelo modelo. O próximo índice, o AGFI (índice ajustado de qualidade do ajuste), é 

o GFI ajustado pelo número de graus de liberdade do modelo especificado, e tem como 

características aumentar de acordo com o tamanho da amostra e penalizar a inclusão de 

parâmetros (SILVA, 2006). Os resultados obtidos (0,80/ 0,80/ 0,79) estão abaixo do critério 

mínimo para aceitação (0,85), mas a distância é menor do que o GFI, indicando que o índice 

se beneficia do tamanho grande de amostra, mas é penalizado pela complexidade do modelo. 

O índice de ajuste normado (normed fit index - NFI) é um índice de ajuste incremental 

derivado da comparação entre o modelo hipotético e o modelo independente (SILVA, 2006). 

Um NFI máximo de 1 indicaria que o modelo hipotético é o melhor aperfeiçoamento possível 

em relação ao modelo independente (SCHERMELLEH-ENGEL; MOOSBRUGGER; 

MULLER, 2003). Os resultados obtidos (0,76/ 0,78/ 0,76) estão distantes do critério de 

aceitação (0,90), apontando para uma fraca melhoria do modelo estudado em relação ao 

modelo independente. Esse índice, entretanto, não contempla a complexidade do modelo, nem 

tamanho da amostra, daí que sua versão corrigida é mais usada – o índice de ajuste 

comparativo (comparative fit index – CFI). A interpretação é a mesma que do NFI. No caso 

em estudo, os resultados (0,89/ 0,90/ 0,88) se mostraram abaixo do critério de aceitação 

(0,95). No entanto, apesar da polêmica em torno do “número mágico de aceitação” de 0,90 

para vários parâmetros, que teria sido um mal-entendido em relação à teoria original 

(PEDHAZUR; SCHMELKIN, 1991), no caso do CFI Hair et al (2009) afirmam que valores 

abaixo de 0,90 não são geralmente associados com um modelo que se ajusta bem (destaque de 

Hair et al) – ou seja, não necessariamente o ajuste desse modelo não é bom quanto ao 

melhoramento em relação ao modelo independente (destaque do autor deste trabalho). 

O último índice de ajuste é a raiz do erro quadrático médio de aproximação (root mean 

square error of approximation – RMSEA), um dos critérios mais informativos em relação à 

modelagem em estruturas de covariâncias (SILVA, 2006), e que representa melhor o quão 

bem um modelo se ajusta a uma população e não apenas a uma amostra usada para estimação 

(HAIR et al, 2009). Seu limite inferior é o zero, e os valores de RMSEA ≤ 0,05 podem ser 

considerados como um bom ajuste; valores entre 0,05 e 0,08 como um ajuste adequado; 

valores entre 0,08 e 0,10 como um ajuste medíocre; e valores> 0,10 não são aceitáveis 
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(SCHERMELLEH-ENGEL; MOOSBRUGGER; MULLER, 2003). O modelo avaliado teve 

valores do RMSEA (0,042/ 0,043/ 0,046) dentro do critério de bom ajuste, indicando que o 

modelo se ajusta bem à população, mesmo que não explique totalmente a amostra, conforme 

indicado pelo GFI e pelo AGFI. 

 

O ajuste do modelo foi bom somente para os índices RMSEA e 
2
 /gl, resultando em 

níveis abaixo do aceitável para todos os outros indicadores. No entanto, os valores são 

bastante próximos dos critérios mínimos de aceitação, o que indica que algumas alterações 

poderiam modificar esses resultados e conduzir à aceitação do modelo. 

4.4.4. Teste de hipóteses por marca 

Nesta seção, os resultados do modelo serão analisados à luz das hipóteses formuladas, 

a fim de verificar quais delas foram suportadas pelos resultados obtidos. 

Para a marca Apple, as hipóteses suportadas (tabela 17) referem-se ao impacto 

positivo da conexão do self (0,65, p < 0,001) e da afinidade com o país (0,26, p = 0,03) – o 

consumidor com sentimentos positivos para com a marca e com o país estaria inclinado a 

comprar a marca. 

Tabela 17 Hipóteses - Apple 

 
Fonte: o autor 

 

Também os constructos relativos a país (imagem e afinidade) e a marca (conexão e 

personalidade) são correlacionados entre si, conforme previsto, caracterizando o modelo com 

Padronizado

Estimativa Erro C.R. P Estimativa

H1 WILL <--- IMAG positivo -0,10 0,09 -1,07 0,29 -0,12 Não suportada

H2a WILL <--- AFIN positivo 0,16 0,07 2,21 0,03 0,26 Suportada

H2b AFIN > IMAG 0,26 > -0,12 Suportada

H3 IMAG <--> AFIN forte 0,74 0,08 9,76 *** 0,84 Suportada

H4a WILL <--- PERS positivo 0,05 0,09 0,58 0,56 0,05 Suportada

H4b PERS > AFIN 0,05 < 0,26 Não suportada

H4C PERS> IMAG 0,05 > -0,12 Suportada

H5a WILL <--- CONE positivo 0,53 0,08 7,06 *** 0,65 Suportada

H5b CONE > AFIN 0,65 > 0,26 Suportada

H5c CONE > PERS 0,65 > 0,05 Suportada

H6 PERS <--> CONE forte 0,26 0,07 3,72 *** 0,49 Suportada

H7 WILL <--- ETNO negativo -0,11 0,08 -1,27 0,20 -0,07 Suportada

Coeficiente de correlação
ResultadoApple
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dois lados – país e marca. Os impactos do consumo etnocêntrico (negativo) e da 

personalidade de marca (positivo) confirmaram-se, mas com uma abaixa significância (p = 

0,20 e 0,56, respectivamente). Além disso, a estimativa de personalidade da marca não é 

maior do que a de afinidade com o país, conforme era esperado pela hipótese 4b, o que indica 

que, nesse caso, o aspecto país é mais relevante do que o aspecto marca. 

O que ressalta, no entanto, para a marca Apple, é a não confirmação do impacto 

positivo da imagem de país na intenção de compra, com uma estimativa de -0,12, porém com 

baixa significância (p = 0,29). Esse resultado indica uma tendência, mas não pode ser lido 

como conclusivo. 

No caso da Levi’s, as hipóteses (tabela 18) apresentaram os mesmos resultados em 

termos de suporte (ou não suporte) que para a Apple. A maior diferença entre os modelos para 

as duas marcas refere-se ao impacto da afinidade na intenção de compra, que reduz da Apple 

(0,26, p= 0,03) para Levi’s (0,10, p= 0,320). Ou seja, o impacto é menos forte e não é 

significativo para Levi’s como é para Apple. O impacto da imagem de país na intenção de 

compra segue a mesma tendência de ser negativo, porém não significativo, embora seja um 

pouco mais forte para a Levi’s (C.R. de -1,48 contra -1,07 para Apple). 

Tabela 18. Hipóteses - Levis 

 
Fonte: o autor 

 

Para o McDonald’s (tabela 19) as hipóteses relativas a marcas (WILL  PERS, WILL 

 CONE) foram suportadas da mesma maneira que para as outras marcas, sendo o impacto 

da conexão do self com a marca significativo (p < 0,001) e o impacto da personalidade de 

marca limítrofe (p = 0,07). Já para os constructos relativos a país, os resultados foram de 

Padronizado

Estimativa Erro C.R. P Estimativa

H1 WILL <--- IMAG positivo -0,12 0,08 -1,48 0,14 -0,15 Não suportada

H2a WILL <--- AFIN positivo 0,06 0,06 1,00 0,32 0,10 Suportada

H2b AFIN > IMAG 0,10 > -0,15 Suportada

H3 IMAG <--> AFIN forte 0,74 0,08 9,76 *** 0,84 Suportada

H4a WILL <--- PERS positivo 0,06 0,05 1,34 0,18 0,07 Suportada

H4b PERS > AFIN 0,07 < 0,10 Não suportada

H4C PERS> IMAG 0,07 > -0,15 Suportada

H5a WILL <--- CONE positivo 0,69 0,07 10,18 *** 0,74 Suportada

H5b CONE > AFIN 0,74 > 0,10 Suportada

H5c CONE > PERS 0,74 > 0,07 Suportada

H6 PERS <--> CONE forte 0,26 0,05 5,45 *** 0,48 Suportada

H7 WILL <--- ETNO negativo -0,08 0,07 -1,13 0,26 -0,05 Suportada

Levi's
Coeficiente de correlação

Resultado
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sinais opostos aos das outras marcas. O impacto da imagem de país é positivo (0,17), e não 

significativo (p = 0,17), mas tem um C.R. de 1.37, maior, em termos absolutos, do que a força 

negativa do constructo para a imagem da marca Apple; já a afinidade com o país, ao contrário 

das outras marcas, tem impacto negativo (-0,06), contrariando a hipótese, mas sem 

significância (p= 0,63). As correlações entre os constructos também são significativas, tanto 

para país (IMAG  AFIN = 0,85, p<0,001), quanto para marca, porém mais fraca para 

estes constructos do que para Apple e Levi’s. (PERS CONE = 0,38, p<0,001). 

Tabela 19. Hipóteses - McDonald's 

 
Fonte: o autor 

 

O resultado condensado do teste de hipóteses é apresentado no quadro 16. Observa-se 

o comportamento similar das marcas Apple e Levi’s para todas as hipóteses, e as diferenças 

para a marca McDonald’s. 

Padronizado

Estimativa Erro C.R. P Estimativa

H1 WILL <--- IMAG positivo 0,19 0,14 1,37 0,17 0,17 Suportada

H2a WILL <--- AFIN positivo -0,05 0,11 -0,49 0,63 -0,06 Não suportada

H2b AFIN > IMAG -0,06 < 0,17 Não suportada

H3 IMAG <--> AFIN forte 0,74 0,08 9,74 *** 0,85 Suportada

H4a WILL <--- PERS positivo 0,13 0,07 1,81 0,07 0,12 Suportada

H4b PERS > AFIN 0,12 > -0,06 Suportada

H4C PERS> IMAG 0,12 < 0,17 Não suportada

H5a WILL <--- CONE positivo 0,59 0,08 7,34 *** 0,51 Suportada

H5b CONE > AFIN 0,51 > -0,06 Suportada

H5c CONE > PERS 0,51 > 0,12 Suportada

H6 PERS <--> CONE forte 0,26 0,06 4,22 *** 0,38 Suportada

H7 WILL <--- ETNO negativo -0,08 0,12 -0,65 0,52 -0,04 Suportada

McDonald's
Coeficiente de correlação

Resultado
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Quadro 16. Comparativo do suporte das hipóteses por marca 
Fonte: o autor 

 

 

O modelo de equações estruturais apresentou um ajuste razoável, próximo ao limite 

mínimo de aceitação para vários índices, o que indica potencial de melhoria. Os constructos 

relativos à marca tiveram mais impacto na intenção de compra do que aqueles constructos 

relativos a país, que, de certa forma, variam mais em função da marca do que de variáveis e 

indicadores relacionados ao país propriamente. No próximo capítulo, serão discutidas as 

possibilidades de melhoria do ajuste do modelo e as implicações da maior importância da 

marca do que do país de origem, levantada pelo modelo proposto. 

  

H1 WILL <--- IMAG positivo Não suportada Não suportada Suportada

H2a WILL <--- AFIN positivo Suportada Suportada Não suportada

H2b AFIN > IMAG Suportada Suportada Não suportada

H3 IMAG <--> AFIN forte Suportada Suportada Suportada

H4a WILL <--- PERS positivo Suportada Suportada Suportada

H4b PERS > AFIN Não suportada Não suportada Suportada

H4C PERS> IMAG Suportada Suportada Não suportada

H5a WILL <--- CONE positivo Suportada Suportada Suportada

H5b CONE > AFIN Suportada Suportada Suportada

H5c CONE > PERS Suportada Suportada Suportada

H6 PERS <--> CONE forte Suportada Suportada Suportada

H7 WILL <--- ETNO negativo Suportada Suportada Suportada

Levi's McDonald'sHipóteses Apple
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, os resultados apresentados no capítulo 4 serão analisados e 

comentados. 

Inicialmente, o modelo de equações estruturais original será avaliado, e alterações 

serão introduzidas. O novo modelo, chamado de modelo alterado, será analisado quanto às 

estimativas principais e o seu ajuste e os resultados das hipóteses serão, então, comentados. 

5.1. Alterações no modelo original 

O modelo original apresentou um ajuste abaixo dos critérios mais rígidos de aceitação, 

e algumas hipóteses não foram confirmadas. Nesta seção, serão apresentadas alterações no 

modelo original, visando a sua melhoria quanto ao ajuste e aceitação das hipóteses. As 

possíveis mudanças, no entanto, têm que fazer sentido dentro da teoria. 

Para efetuar as alterações, é preciso considerar que a retirada de um indicador de um 

modelo de mensuração refletivo, como o em estudo, não altera o significado do constructo, ao 

contrário do que acontece com modelos formativos (JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 

2003). Os parâmetros que não forem significantes, com exceção das variâncias, podem ser 

considerados como não importantes para o modelo (SILVA, 2006). Gefen, Rigdon, e Straub 

(2011) recomendam que, ao excluir itens no processo de refinamento de seus modelos, 

pesquisadores também apresentem os índices de ajustes obtidos antes da exclusão, para 
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permitir que o leitor avalie o seu impacto. Os índices obtidos antes da presente etapa de 

alteração encontram-se registrados no capítulo 4, atendendo a essa recomendação. 

As análises dos resultados do modelo proposto, realizadas em duas etapas, apontaram 

para as mudanças registradas na tabela 20, motivadas pelos índices de regressão e de 

covariância. 

Tabela 20. Índices do modelo original 

 
Fonte: o autor 

 

Foram excluídas por apresentarem C.R. acima de |1,96| e p> 0,05 para pelo menos 

uma das marcas, as variáveis: I2 (imagem de País - Os produtos dos EUA são intensamente 

anunciados); P_1 (personalidade de marca – Agressiva); e P_12 (personalidade de marca – 

Simples). Por terem apresentado multicolinearidade, foram excluídas as variáveis: I8 

(..simpatia pelos EUA) e I14 (...gosto dos EUA). 

Também foram excluídas as ligações no diagrama de caminhos entre: 

 P_12 (Simples) e P_8 (Realista); 

 P_2 (Ativa), P_3 (Audaciosa), P_5 (Dinâmica) e P_7 (Inovadora); 

 C_2 (posso me identificar...), C_3 (Eu sinto uma conexão...) e C_6 (Essa 

marca combina...). 

Por outro lado, foram incluídas no diagrama de caminhos as ligações apontadas pelos 

índices de modificação gerados pelo AMOS 20, que fossem superiores a 20, conforme 

registrado na tabela 21. 

C.R. P C.R. P C.R. P

I2 <--- MKT -0,35 0.72 -0,38 0.71 -0,33 0.74 ...são intensamente anunciados

P_1 <--- PERS 1,32 0,19 7,94 *** 4,75 *** Agressiva

P_12 <--- RESP 0,01 *** -1,16 0.25 2,43 0.02

e14 <--> e15 -1,44 0.15 -1,40 0.16 -1,35 0.18 I11 I8 ...simpatia EUA ... admiro EUA

e13 <--> e14 0,72 0.47 0,73 0.47 0,89 0.37 I14 I11 ...gosto EUA ...simpatia EUA

e13 <--> e15 -1,61 0.11 -1,58 0.12 -1,46 0.14 I14 I8 ...gosto EUA ... admiro EUA

e28 <--> e29 0,61 0.54 6,26 *** 2,57 0.01 P_12 P_8 Simples Realista

e33 <--> e34 3,01 *** 0,17 0.86 0,19 0.85 P_7 P_5 Inovadora Dinâmica

e33 <--> e35 3,70 *** -0,41 0.68 0,54 0.59 P_7 P_3 Inovadora Audaciosa

e33 <--> e36 4,97 *** -0,57 0.57 -0,37 0.71 P_7 P_2 Inovadora Ativa

e34 <--> e35 4,59 *** -1,71 0.08 -0,70 0.48 P_5 P_3 Dinâmica Audaciosa

e34 <--> e36 -0,57 0,57 4,143 *** 4,82 *** P_5 P_2 Dinâmica Ativa

e35 <--> e36 4,56 *** -0,95 0.34 0,28 0.78 P_3 P_2 Audaciosa Ativa

e39 <--> e40 0,35 0,73 -1,69 0,09 2,42 0,02 C_2 C_3 Posso me identificar... Eu sinto uma conexão...

e39 <--> e43 2,24 0,03 1,35 0,18 2,41 0,02 C_2 C_6 Posso me identificar... Essa marca combina...

Covariâncias

Coeficientes de regressão

Apple Levi's McDonald's

Simples
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Tabela 21. Índices de modificação 

 
Fonte: o autor 

 

As novas ligações fazem sentido quando analisadas, pois reúnem aspectos ligados a 

aspectos do self privado (C_1 e C_5), e ao self público (C_4 e C_7) (BALL; TASAKI, 1992). 

Também as covariâncias entre erros propostas para o constructo afinidade com o país (A1 – 

Afeição e A5 - Entusiasmo/ A2 – Afinidade e A8 – Paixão) não contrariam a escala de 

Oberecker e Diamantopoulos (2011). 

5.2. Proposta final de modelo (modelo alterado) 

Efetuadas as alterações, foi rodado novo modelo, cujo diagrama de caminhos genérico 

(aplicável para as três marcas) está mostrado na figura 9. 

  

Apple Levi's McDonald's

M.I. M.I. M.I.

e18 <--> e22 38,11 38,81 39,03 A1 A5 Afeição Entusiasmo

e19 <--> e25 25,23 24,68 24,50 A2 A8 Afinidade Paixão

e38 <--> e42 13,94 25,76 32,53 C_1 C_5 Essa marca reflete ... ...marca ajudar a tornar

e41 <--> e44 35,42 58,82 68,70 C_4 C_7 O uso dessa marca  ... Essa marca pode refletir ...

e42 <--> e44 4,11 31,93 C_5 C_7 ...marca ajudar a tornar Essa marca pode refletir ...

Covariâncias
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Figura 9. Diagrama de caminhos - modelo alterado 
Fonte: o autor 

 

Um resumo com os resultados mais importantes para análise está mostrado na figura 

10, na qual os números na linha superior representam as estimativas, e nos números na linha 
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inferior em itálico são os valores de p. As tabelas com os resultados para o modelo alterado 

encontram-se no Apêndice 4.  

 

 
Figura 10. Resultados das estimativas e significâncias para o modelo alterado 
Fonte: o autor 

 

O modelo continua confirmando as correlações entre afinidade com país e imagem de 

país, e também entre personalidade de marca e conexão do self com a marca. Na relação entre 

constructos, apenas a conexão do self com a marca continua sendo confirmada, com 

estimativas positivas, altas e com p< 0,001. 

As outras relações de causalidade, no entanto, continuam não apresentando 

significância, com valores de p variando entre 0,10 e 0,81. Inclusive, a única relação 

significativa entre os constructos relativos a país, a da afinidade de marca com intenção de 

compra para a marca Apple (p= 0,03 no modelo original), foi alterada e não tem mais 

significância (p= 0,54). 

Outra mudança relevante, que pode ser vista na tabela 22, foi a do sinal do impacto da 

imagem de país na intenção de compra (WILL  IMAG) da marca Apple (de -0,12 para 

0,04), o que passa a suportar a hipótese 1, apesar da falta de significância (p= 0,81).  

 

 

Intenção de  
compra

WILL

Consumo 
etnocêntrico

Etno

Afinidade
país
AFIN

Imagem
país

IMAG

Conexão
self-marca

CONE

Personalidade
marca
PERS

.10/.04/-.14
.54/.77/.45

.04/-.08/.23
.81/.62/.24

.88/.88/.89
***/***/***

.11/.06/.10
.14/.33/.12

.67/.79/.61
***/***/***

.49/.48/.38

.01/***/***

-.04/-.04/-.04
.41/.35/.47
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Tabela 22. Estimativas e C.R. para modelo alterado 

 
Fonte: o autor 

 

De forma geral, o modelo não apresentou melhorias significativas em termos das 

relações de causalidade, mas ficou um pouco mais simples e melhorou o ajuste (tabela 23) em 

todos os indicadores, especialmente para o CFI (0,90 ou mais), que entra em uma zona que 

alguns autores consideram como sendo de bom ajuste (CHATTOPADHYAY; SHIVANI; 

KRISHNAN, 2010). 

Tabela 23. Comparativo ajuste - modelo original e modelo alterado 

 
Fonte: o autor 

Original Alterado Original Alterado

APPLE IMAG <--> AFIN 0,84 0,88 9,76 9,63

CONE <--> PERS 0,49 0,34 3,72 2,78

WILL <--- IMAG -0,12 0,04 -1,07 0,24

WILL <--- AFIN 0,26 0,10 2,21 0,54

WILL <--- PERS 0,05 0,11 0,58 1,48

WILL <--- CONE 0,65 0,67 7,06 7,80 

WILL <--- ETNO -0,07 -0,04 -1,27 -0,83

LEVI'S IMAG <--> AFIN 0,84 0,88 9,76 9,63

CONE <--> PERS 0,48 0,50 5,45 5,5

WILL <--- IMAG -0,15 -0,08 -1,48 -0,49

WILL <--- AFIN 0,10 0,04 1,00 0,29

WILL <--- PERS 0,07 0,06 1,34 0,97

WILL <--- CONE 0,74 0,79 10,18 10,09

WILL <--- ETNO -0,05 -0,04 -1,13 -0,93

MCDONALD'S IMAG <--> AFIN 0,85 0,89 9,74 9,62

CONE <--> PERS 0,38 0,37 4,22 4,3

WILL <--- IMAG 0,17 0,23 1,37 1,18

WILL <--- AFIN -0,06 -0,14 -0,49 -0,76

WILL <--- PERS 0,12 0,10 1,81 1,55

WILL <--- CONE 0,51 0,61 7,34 8,25

WILL <--- ETNO -0,04 -0,04 -0,65 -0,73

Modelo

C.R.Marca
Variáveis/ 

Constructos
SRW

Original Alterado Original Alterado Original Alterado


2 2040 1629 2088 1599 2184 1664

Graus de liberdade 1238 1005 1238 1005 1238 1005


2 / gl 1,65 1,62 1,69 1,59 1,76 1,66

GFI 0,82 0,84 0,82 0,84 0,81 0,83 

AGFI 0,80 0,82 0,80 0,82 0,79 0,81 

NFI 0,76 0,79 0,78 0,81 0,76 0,80 

CFI 0,89 0,90 0,90 0,92 0,88 0,91 

RMSEA 0,042 0,041 0,043 0,040 0,046 0,042 

Goodness of fit
McDonald'sApple Levi's
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Na busca do melhor ajuste do modelo, uma alteração mais profunda e que produziria 

um ajuste muito próximo àquele considerado bom pelos critérios mais exigentes, seria a 

exclusão do constructo Imagem de País. O modelo teria a estrutura mostrada na figura 11.  

 

 
Figura 11. Modelo sem Imagem de País 
Fonte: o autor 

 

O ajuste do modelo, como pode ser visto na tabela 24 (coluna Sem IMAG), 

aumentaria em aproximadamente 0,05 pontos em relação ao modelo original nos indicadores 

que estão abaixo do critério de aceitável e bom, ficando dentro do critério aceitável para 

AGFI (0,85), próximo ao bom para GFI e CFI (0,90 e 0,95, respectivamente), e mais próximo 

ao aceitável para NFI (0,90). 

Tabela 24. Comparativo ajuste - três modelos 

 
Fonte: o autor 

Intenção de  
compra

WILL

Consumo 
etnocêntrico

Etno

Afinidade
país
AFIN

Conexão
self-marca

CONE

Personalidade
marca
PERS

Original Alterado
Sem 

IMAG
Original Alterado

Sem 

IMAG
Original Alterado

Sem 

IMAG


2 2040 1629 888 2088 1599 871 2184 1664 909

Graus de liberdade 1238 1005 483 1238 1005 483 1238 1005 483


2 / gl 1,65 1,62 1,84 1,69 1,59 1,80 1,76 1,66 1,88

GFI 0,82 0,84 0,87 0,82 0,84 0,87 0,81 0,83 0,86 

AGFI 0,80 0,82 0,85 0,80 0,82 0,85 0,79 0,81 0,84 

NFI 0,76 0,79 0,85 0,78 0,81 0,87 0,76 0,80 0,86 

CFI 0,89 0,90 0,92 0,90 0,92 0,94 0,88 0,91 0,93 

RMSEA 0,042 0,041 0,048 0,043 0,040 0,047 0,046 0,042 0,049 

Goodness of fit

Apple Levi's McDonald's
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No entanto, com esse modelo não houve ganhos relevantes nas relações de causalidade 

entre os constructos (apenas melhoria no impacto de afinidade com o país em intenção de 

compra para a marca Apple), e essa exclusão iria contra teoria que se pretende testar, sobre o 

efeito do país-de-origem nas intenções de compra. Gefen, Rigdon, e Straub (2011) 

recomendam que ao remover itens e adicionar caminhos, como covariâncias entre erros, não 

se busque o ajuste ideal em detrimento da validade das escalas e da estrutura teórica do 

modelo, o que comprometeria, inclusive, possíveis comparações entre diferentes estudos, Por 

essa razão, apesar do ajuste em nível quase bom, esse modelo com a exclusão de imagem de 

país não será considerado. 

5.2.1. Teste de hipóteses no modelo alterado 

Nesta seção serão analisados os resultados das hipóteses para o modelo alterado. O 

resumo geral desses resultados encontra-se no quadro 17. 

 
Quadro 17. Comparativo das hipóteses por marca - Modelo alterado 
Fonte: o autor 
 

Na sequência, serão apresentados e comentados os resultados para cada uma das 

hipóteses testadas com o modelo de equações estruturais. 

H1 WILL <--- IMAG positivo Suportada Não suportada Suportada

H2a WILL <--- AFIN positivo Suportada Suportada Não suportada

H2b AFIN > IMAG Suportada Suportada Não suportada

H3 IMAG <--> AFIN forte Suportada Suportada Suportada

H4a WILL <--- PERS positivo Suportada Suportada Suportada

H4b PERS > AFIN Suportada Suportada Suportada

H4C PERS> IMAG Suportada Suportada Não suportada

H5a WILL <--- CONE positivo Suportada Suportada Suportada

H5b CONE > AFIN Suportada Suportada Suportada

H5c CONE > PERS Suportada Suportada Suportada

H6 PERS <--> CONE forte Suportada Suportada Suportada

H7 WILL <--- ETNO negativo Suportada Suportada Suportada

Levi's McDonald'sHipóteses Apple
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5.2.1.1. Influência da imagem de país na intenção de compra 

Os resultados na tabela 25 mostram que, ao contrário do esperado, quanto melhor a 

imagem que o entrevistado faz dos Estados Unidos, menos ele sentiria vontade de comprar a 

marca Levi’s (-0,08), mesmo que de forma não significativa (p= 0,62). Ou ainda: mesmo uma 

imagem negativa do país não impediria que o consumidor tivesse a intenção de comprar 

produtos da marca – país e marca estariam dissociados. 

Tabela 25. Resultados hipótese 1 

 
Fonte: o autor 

 

Para as outras marcas, a relação é positiva conforme esperado, porém fraca (0,04 para 

Apple e 0,23 para McDonald’s), e não significativa (p= 0,81 e p= 0,24, respectivamente).  

O caso destas duas marcas estaria de acordo com as décadas de pesquisa sobre efeito 

país-de-origem: quanto melhor a imagem que o consumidor faz do país, maior a intenção de 

compra de produtos (ou serviços) daquele país (e vice-versa), mas, para nenhuma das marcas 

estudadas foi obtido um nível de significância alto. 

Strehlau et al (2009) também chegaram a conclusão na mesma linha: quanto pior é a 

avaliação dos Estados Unidos como país, pior é a imagem do McDonald’s, em pesquisa 

realizada na cidade de São Paulo. Giraldi e Carvalho (2009) investigaram o efeito da imagem 

do Brasil na intenção de compra de carne bovina, frutas frescas, calçados e móveis por 

estudantes universitários holandeses e concluíram pela existência do efeito, mas que ele não 

seria claro, e dependeria da categoria de produtos, da dimensão da imagem do país, e da 

familiaridade com o país. 

5.2.1.2. Influência da afinidade com o país na intenção de compra 

Quanto maiores os sentimentos de aprovação, entusiasmo, satisfação, simpatia 

(algumas das variáveis que constituem esse constructo), maior a intenção de compra (tabela 

26).  

 

 

 

Padronizado

Estimativa Erro C.R. P Estimativa

H1 Apple WILL <--- IMAG positivo 0,04 0,15 0,24 0,81 0,04 Suportada

Levi's WILL <--- IMAG positivo -0,06 0,13 -0,49 0,62 -0,08 Não suportada

McDonald's WILL <--- IMAG positivo 0,28 0,24 1,18 0,24 0,23 Suportada

Hipótese 1
Coeficiente de correlação

Resultado



105 

 

 

Tabela 26. Resultados hipóteses 2a, 2b 

 
Fonte: o autor 

 

É o que aconteceu para Apple e Levi’s: impacto é positivo (0,10 e 0,04, 

respectivamente), mas não é significativo para nenhuma marca. (p= 0,54 e p= 0,77, 

respectivamente). Essa relação faz sentido, mas, desde que o indivíduo tenha conhecimento 

do país de origem e faça essa associação. No caso da Levi’s, um total de 26% dos 

respondentes errou o país de origem da marca, o que talvez possa ter contribuído para esse 

resultado mais fraco em termos de impacto e de significância. O indivíduo “gosta” do país, 

mas não o associa à marca. Porém, no caso do McDonald’s o acerto no país de origem 

(98,4%) foi no mesmo nível que para a Apple (99,7%), e os resultados foram antagônicos. 

Quanto maior a afinidade com os Estados Unidos, menos o indivíduo teria intenção de 

adquirir produtos da marca. Mesmo o índice sendo obtido (-0,14) é baixo, e com baixa 

significância (p= 0,45), pode indicar que, no presente estudo, as conclusões diferem de 

Oberecker, Diamantopoulos (2011), que atingiram uma estimativa padronizada de 0,25, com 

C.R. de 2,71 e p< 0,01 para o impacto da afinidade com o país na intenção de compra. A 

pesquisa destes autores, no entanto, tratava de países de alta afinidade escolhidos pelos 

próprios respondentes, e não abordava marcas nem categorias de produtos. No presente 

estudo, em que um país foi especificado e também marcas foram avaliadas, o constructo 

afinidade com país não mostrou força para influenciar a intenção de compra. 

A correlação entre os constructos relativos a país (imagem e afinidade) mostrou-se alta 

(tabela 27) e significativa, em linha com Roth e Diamantopoulos (2009), que afirmam que os 

componentes afetivo e cognitivo na construção de atitudes em relação a países estariam 

fortemente relacionados, e não teriam relação de causalidade e independência como proposto 

na concepção tradicional da teoria de atitudes. 

 

 

 

Padronizado

Estimativa Erro C.R. P Estimativa

H2a Apple WILL <--- AFIN positivo 0,07 0,11 0,61 0,54 0,10 Suportada

H2b AFIN > IMAG 0,10 > 0,04 Suportada

H2a Levi's WILL <--- AFIN positivo 0,03 0,09 0,29 0,77 0,04 Suportada

H2b AFIN > IMAG 0,04 > -0,08 Suportada

H2a McDonald's WILL <--- AFIN positivo -0,13 0,17 -0,76 0,45 -0,14 Não suportada

H2b AFIN > IMAG -0,14 < 0,23 Não suportada

Hipótese 2
Coeficiente de correlação

Resultado
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Tabela 27. Resultados hipótese 3 

 
Fonte: o autor 

 

Finalizando a análise do modelo em relação ao aspecto país, os dados parecem indicar 

que o impacto do país na intenção de compra é totalmente mediado pelos aspectos relativos a 

marca (imagem, personalidade, etc.), conforme apontado por pesquisas recentes 

(DIAMANTOPOULOS; SCHLEGELMILCH; PALIHAWADANA 2011), pois os resultados 

não são homogêneos para todas as marcas (impacto negativo em imagem de país para Levi’s e 

em afinidade com país para McDonald’s, e positivo para as outras marcas). 

5.2.1.3. Influência da personalidade de marca na intenção de compra 

A hipótese é suportada para as três marcas (tabela 28), mas com pouca força e sem 

significância, principalmente para Levi’s (Apple e McDonald’s encontram-se numa situação 

quase limítrofe, com C. R. de 1,48 e 1,55, respectivamente). 

Tabela 28. Resultados hipóteses 4a, 4b, 4c 

 
Fonte: o autor 

 

A literatura sobre personalidade de marca trata mais de diferentes formas de 

mensuração da personalidade da marca, como sua adaptação a faixas etárias (MENGARELLI, 

2008), a países (SMIT; BERGE; FRANZEN, 2002), ou a diferentes níveis de envolvimento 

com o produto (PUNYATOYA, 2011), do que sobre seus efeitos na intenção de compra. 

Estudos que relacionaram personalidade de marca e intenção de compra apontaram para forte 

relação entre personalidade de marca e intenção de compra de marcas automotivas na China 

(WANG; YANG, 2008), para a mediação entre personalidade de marca e intenção de compra 

Padronizado

Estimativa Erro C.R. P Estimativa

H3 Apple IMAG <--> AFIN forte 0,72 0,07 9,63 *** 0,88 Suportada

Levi's IMAG <--> AFIN forte 0,72 0,07 9,63 *** 0,88 Suportada

McDonald's IMAG <--> AFIN forte 0,71 0,07 9,62 *** 0,89 Suportada

Hipótese 3
Coeficiente de correlação

Resultado

Padronizado

Estimativa Erro C.R. P Estimativa

H4a Apple WILL <--- PERS positivo 0,17 0,12 1,48 0,14 0,11 Suportada

H4b PERS > AFIN 0,11 > 0,10 Suportada

H4C PERS> IMAG 0,11 > 0,04 Suportada

H4a Levi's WILL <--- PERS positivo 0,05 0,05 0,97 0,33 0,06 Suportada

H4b PERS > AFIN 0,06 > 0,04 Suportada

H4C PERS> IMAG 0,06 > -0,08 Suportada

H4a McDonald's WILL <--- PERS positivo 0,11 0,07 1,55 0,12 0,10 Suportada

H4b PERS > AFIN 0,10 > -0,14 Suportada

H4C PERS> IMAG 0,10 < 0,23 Não suportada

Coeficiente de correlação
ResultadoHipótese 4
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de atributos como confiança, ligação e compromisso (BOUHLEL et al, 2011), ou para a 

influência de personalidade em outros resultados que afetariam indiretamente a intenção de 

compra (FRELING; FORBES, 2005). A personalidade de marca, porém, como demonstrado, 

pode causar impacto positivo e direto na intenção de compra, no que pode ser mais forte do 

que afinidade com país e imagem de país (H4b; H4c). 

5.2.1.4. Influência da conexão do self com a marca na intenção de compra 

O resultado mais significativo obtido com o modelo foi o impacto da conexão do self 

com a marca na intenção de compra (tabela 29), (WILL  CONE), que apresentou alta 

causalidade (SRW = 0,67/ 0,79/ 0,61) com alta significância (p< 0,001). 

Tabela 29. Resultados hipóteses 5a, 5b, 5c 

 
Fonte: o autor 

 

A conexão do self do consumidor com a marca é importante para formar sua intenção 

de compra. Aliás, é o elemento mais importante identificado pelo modelo, mais do que 

qualquer outro. A marca expressa o que o indivíduo é, tanto para ele como para os outros, e 

essa identificação está diretamente relacionada com a alta intenção de compra. As três marcas 

têm um importante componente de visibilidade, pois são usadas em público, o que influencia 

diretamente indivíduos orientados para os outros (outter directed). Segundo Greenwald 

(1988), a principal tarefa do ego do self público é o reconhecimento social e status, e a base 

para a autoestima é dada pela aprovação dos outros, no que o uso das marcas estudadas 

contribui. 

Tabela 30. Resultados hipótese 6 

 
Fonte: o autor 

Padronizado

Estimativa Erro C.R. P Estimativa

H5a Apple WILL <--- CONE positivo 0,58 0,08 7,80 *** 0,67 Suportada

H5b Apple CONE > AFIN 0,67 > 0,10 Suportada

H5c Apple CONE > PERS 0,67 > 0,11 Suportada

H5a Levi's WILL <--- CONE positivo 0,79 0,08 10,09 *** 0,79 Suportada

H5b Levi's CONE > AFIN 0,06 > 0,04 Suportada

H5c Levi's CONE > PERS 0,06 > -0,08 Suportada

H5a McDonald's WILL <--- CONE positivo 0,80 0,10 8,25 *** 0,61 Suportada

H5b McDonald's CONE > AFIN 0,61 > -0,14 Suportada

H5c McDonald's CONE > PERS 0,61 > 0,10 Suportada

Hipótese 5
Coeficiente de correlação

Resultado

Padronizado

Estimativa Erro C.R. P Estimativa

H6 Apple PERS <--> CONE forte 0,11 0,04 2,78 0,01 0,34 Suportada

H6 Levi's PERS <--> CONE forte 0,26 0,05 5,50 *** 0,50 Suportada

H6 McDonald's PERS <--> CONE forte 0,22 0,05 4,30 *** 0,37 Suportada

Hipótese 6
Coeficiente de correlação

Resultado
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Os constructos relacionados ao aspecto marca do modelo (H6 – tabela 30) 

apresentaram correlação menos forte do que aqueles relativos ao aspecto país, mas também 

altamente significativas. 

5.2.1.5. Influência do etnocentrismo na intenção de compra 

O consumo etnocêntrico, conforme previsto na teoria, apresentou impacto negativo 

com intenção de compra das marcas globais estudadas (-0,04 para todas as marcas – tabela 

31), porém de forma não significativa (p= 0,20 Apple/ 0,26 Levi’s/ 0,52 McDonald’s, 

respectivamente). 

Tabela 31. Resultados hipótese 7 

 
Fonte: o autor 

 

 

Para o aspecto país do modelo, (afinidade com país, imagem de país, e consumo 

etnocêntrico) nenhum dos constructos apresentou significância, mesmo quando o impacto 

resultou conforme o esperado pelas hipóteses. Para o aspecto marca (conexão do self com a 

marca e personalidade de marca), o modelo apresentou um grande impacto do constructo 

conexão do self com a marca para a intenção de compra, e personalidade de marca mostrou 

relevância limítrofe para duas marcas (Apple e McDonald’s). 

 

Pelos resultados obtidos com o modelo alterado, pode-se concluir que o aspecto marca 

tem muito mais relevância na influência da intenção de compra do que o aspecto país. O 

efeito país-de-origem, então, teria pouca força diante das marcas, pelo menos quando se trata 

de marcas com alto brand-equity, como as estudadas. 

 

Dessa forma, o constructo imagem de país, tão trabalhado na literatura de marketing 

internacional, mostrou-se frágil diante de marcas fortes e bem construídas. Ou ainda: não se 

pode considerar apenas aspectos relativos a país na avaliação do efeito país-de-origem, sem 

Padronizado

Estimativa Erro C.R. P Estimativa

H7 Apple WILL <--- ETNO negativo -0,07 0,08 -0,83 0,41 -0,04 Suportada

H7 Levi's WILL <--- ETNO negativo -0,07 0,07 -0,93 0,35 -0,04 Suportada

H7 McDonald's WILL <--- ETNO negativo -0,09 0,12 -0,73 0,47 -0,04 Suportada

Hipótese 7
Coeficiente de correlação

Resultado
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levar em consideração a mediação das marcas no processo de influência em decisões de 

consumo, o que está em linha com a literatura recente sobre efeito país-de-origem 

(USUNIER, 2006, 2011; BALABANIS; DIAMANTOPOULOS, 2008, 2011; ROTH; 

DIAMANTOPOULOS, 2009, 2010, 2011; SAMIEE, 2010; 2011; DIAMANTOPOULOS; 

SCHLEGELMILCH; PALIHAWADANA, 2011). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões do trabalho, de acordo com os 

objetivos que foram traçados. 

Em seguida, serão relatadas as contribuições que o trabalho pretendeu oferecer aos 

ambientes acadêmico e gerencial, no sentido de reforçar sua relevância, conforme descrito no 

capítulo1. 

Finalmente, serão discutidas as limitações dos estudos realizados, e apresentadas 

sugestões para futuras pesquisas. 

6.1. Conclusões 

O objetivo geral presente do trabalho foi identificar o impacto de aspectos relativos a 

país e a marca na intenção de compra de três marcas originárias dos Estados Unidos, junto a 

universitários da cidade de São Paulo. Para tanto, foi feita a revisão de constructos 

consagrados na literatura de marketing (imagem de país, personalidade de marca, e consumo 

etnocêntrico), ao lado de outros constructos menos difundidos, e mais recentes (afinidade com 

o país e conexão do self com a marca). Esses constructos podem, também, ser classificados de 

acordo com a teoria das atitudes como predominantemente afetivos (afinidade com o país, 

conexão do self com a marca), predominantemente cognitivos (imagem de país e 

personalidade de marca), além do consumo etnocêntrico, classificado como componente 

normativo. Essa revisão de literatura atendeu ao primeiro objetivo do trabalho, e identificou 

como aspectos significativos a importância atribuída à teoria das atitudes e aos aspectos 
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afetivos na construção de imagem de país (ROTH; DIAMANTOPOULOS, 2009), que levou 

ao uso da escala de afinidade com país de Oberecker e Diamantopoulos (2011) na 

investigação sobre efeitos do país na intenção de compra; as críticas à consagrada escala de 

personalidade de marca de Aaker (AZOULAY; KAPFERER, 2003, AUSTIN; SIGUAW; 

MATILLA, 2003, SMIT; BERGE; FRANZEN, 2002), o que conduziu ao uso da escala de 

personalidade de marca de Geuens, Weijters, De Wulf (2009), para a mensuração desse 

constructo; e a relevância dos aspectos relativos à identificação do consumidor com a marca, 

que levou a introduzir na pesquisa o constructo de conexão do self com a marca 

(ESCALAS;BETTMAN, 2003). 

Esses constructos foram, então, especificados em um modelo de equações estruturais 

para analisar seus impactos na intenção de compra das marcas estudadas. 

O segundo objetivo do trabalho visava analisar o impacto de componentes cognitivos e 

afetivos da atitude do consumidor em relação aos Estados Unidos na intenção de compra de 

marcas originadas no país. Para tanto, foram investigados os constructos imagem de país 

(predominantemente cognitivo) e afinidade com o país (predominantemente afetivo). Apesar 

de ambos os constructos não se mostrarem significativos, a afinidade com o país demonstrou 

mais força do que a imagem do país para duas das marcas estudadas (Apple e McDonald’s), o 

que pode apontar para o acerto da utilização de componentes afetivos para avaliar a relação do 

consumidor com um país, conforme afirmam Roth e Diamantopoulos (2009), ao criticar a 

excessiva ênfase em componentes cognitivos nas escalas que medem imagem de país. 

O terceiro objetivo buscava identificar a relação entre estes componentes (imagem de 

país e afinidade com país) na atitude do consumidor em relação aos Estados Unidos. A 

correlação obtida foi bastante alta (0,88/ 0,89). Foi avaliada, então, a exclusão de um deles – 

imagem do país, e como resultado o ajuste do modelo melhorou significativamente, ficando 

muito próximo do critério mínimo para ser considerado bom. No entanto, essa alteração no 

modelo seria muito drástica, e privaria da análise um constructo importante, nem que seja 

para negá-lo. De qualquer forma, esse resultado pode ser um indicativo que, pelo menos para 

marcas de alto brand equity, como as estudadas, os aspectos afetivos do país importariam 

mais do que os cognitivos na intenção de compra. 

Da análise do impacto da marca na intenção de compra de produtos originários dos 

Estados Unidos (quarto objetivo) resultou a maior força de um constructo observada em toda 
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a pesquisa, a da conexão do self com a marca, além de ser, também, altamente significativo 

(C. R. = 7,80/ 10.09/ 8,25). A relação consumidor-marca, expressa por esse constructo, 

revelou força e significância muito maior do que a personalidade de marca, indicando que, 

para a intenção de compra, é mais importante como o consumidor se vê em relação à marca, 

do que como ele vê a marca propriamente. No entanto, os resultados não foram homogêneos 

para todas as marcas. Apple e McDonald’s têm comportamento mais similar, revelando maior 

força para personalidade de marca, enquanto Levi’s apresentou maior força para conexão com 

a marca. Essas conclusões pediriam estudos mais aprofundados sobre estratégias de 

comunicação de cada uma delas. Por enquanto, apenas a assinalar que Levi’s é, dentre as três 

marcas, aquela que mais relaciona sua imagem na publicidade a imagens e ícones dos Estados 

Unidos (MARTIN, 2007). 

Esse resultado pode ser relevante para a definição de estratégias de comunicação e 

construção de relacionamentos das marcas com consumidores em ações de marketing 

experiencial, e em mídias sociais. O consumidor deve sentir que o uso da marca pode 

expressar o seu self privado e seu self público, ou seja, reforçar sua autoimagem e refletir essa 

imagem para seu grupo social. 

Quanto ao quinto objetivo, como era de se esperar, o consumo etnocêntrico teve 

impacto negativo na intenção de compra das marcas dos Estados Unidos, mas foi fraco e não 

significativo, além da amostra ter se revelado pouco etnocêntrica, em linha com as suas 

características demográficas. A inclusão desse constructo no modelo permitirá que se façam 

comparações com estudos internacionais, pois ele ainda é bastante estudado. 

As maiores influências na intenção de compra foram, portanto, aquelas de caráter 

predominantemente afetivo - conexão do self com a marca e afinidade com o país. E, dentre 

essas, a influência da marca foi mais forte do que a do país. Portanto, a conclusão final do 

estudo é que afetivo tem mais força do que cognitivo, e marca tem mais força do que país na 

formação da intenção de compra – pelo menos quando se investiga marcas de alto brand 

equity, de país conhecido, e que sejam reconhecidas como sendo desse país, como foi feito no 

presente estudo. 

 

Dessa forma, conduzir pesquisas que objetivem medir o tão estudado efeito país-de-

origem nas intenções de compra ou construção de imagem de produtos, sem que introduza a 
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mediação da marca no modelo de pesquisa, parece não ser mais um design de pesquisa 

adequado. Nesse sentido Diamantopoulos, Schlegelmilch, Palihawadana (2011) apontam que 

a pesquisa do efeito país-de-origem tem sido predominantemente centrada em produto, mas 

que a força da marca deve ser considerada.  

6.2. Contribuições 

O presente estudo considerou em sua elaboração as críticas apresentadas no capítulo 1 

às pesquisas sobre país de origem realizadas nos últimos anos. Para isso, trabalhou com uma 

situação próxima à situação de mercado, com marcas reais, junto ao seu segmento de mercado 

alvo, com a preocupação de, por um lado, compreender o processo de decisão do consumidor, 

e, por outro lado, contribuir com estratégias de marketing das empresas. Dessa forma, as 

possíveis contribuições alcançadas são listadas a seguir. 

6.2.1. Contribuições acadêmicas 

A primeira crítica com relação às pesquisas sobre efeito país-de-origem, apontada no 

capítulo 1, foi quanto à maior complexidade para se definir qual o país de origem de um 

produto atualmente, devido à globalização dos centros produtivos. Para atender a esse 

questionamento, a presente pesquisa tratou do país de origem da marca, e não do local de 

fabricação. Assim, as marcas selecionadas são “americanas”, mesmo que o iPod da Apple seja 

fabricado na China, que o jeans da Levi´s seja confeccionado na Turquia, ou que todos os 

ingredientes do Big Mac sejam produzidos no Brasil – valeu o país de origem das marcas. 

O segundo aspecto crítico da pesquisa sobre efeito país de origem considerado refere-

se à adequação do design do ambiente da coleta de dados, considerado como sendo, muitas 

vezes, artificial e ineficaz (USUNIER; 2006, SAMIEE, 2010), revelando ao entrevistado o 

local de manufatura (design, montagem, etc.) do produto avaliado no projeto, não respeitando, 

assim, carga anterior de conhecimento desse entrevistado. A presente pesquisa tratou dessa 

questão considerando o grau de conhecimento que os entrevistados revelaram sobre a origem 

de várias marcas, incluindo aquelas estudadas. 

Uma terceira restrição levantada no corpo de pesquisa sobre efeitos do país de origem 

dos produtos refere-se à ampliação que o conceito sofreu nesses anos todos de pesquisa, 

passando de simples apontador de diferenças na avaliação de produtos baseadas na noção de 
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sua origem nacional, para algo mais complexo, envolvendo atitudes com relação ao país, com 

seus componentes cognitivos e afetivos. Na presente pesquisa, foi utilizado o constructo 

“imagem de país”, apesar das críticas de Roth e Diamantopoulos (2009) de que essas escalas 

tratam quase que exclusivamente de aspectos cognitivos, ignorando os afetivos. Para cobrir o 

aspecto afetivo, foi utilizada escala de afinidade com país, de Oberecker e Diamantopoulos 

(2011). Pode-se afirmar que esta foi uma das primeiras pesquisas a testar empiricamente este 

constructo, pois sua publicação aconteceu em junho de 2011. 

O quarto fator considerado no campo de pesquisa sobre efeitos de país de origem seria 

a ausência do conceito de segmentação – a literatura sobre país de origem parece tratar todos 

os consumidores como iguais, e, tacitamente, assumem que todos seriam influenciados pelo 

fenômeno do efeito país de origem Para contemplar a questão da segmentação de mercado, a 

presente pesquisa entrevistou consumidores com o perfil do público-alvo das marcas. A 

seleção de estudantes universitários como amostra para a pesquisa deveu-se não apenas a 

questões de amostragem por conveniência, mas pelo fato de este perfil ser um dos principais 

públicos-alvo das três marcas estudadas. 

6.2.2. Contribuições gerenciais 

A contribuição gerencial que se destacaria na presente pesquisa seria a grande 

importância que emergiu dos dados e do modelo da conexão do self com a marca. Isso é algo 

que pode nortear decisões estratégicas de comunicação, principalmente ao construir 

relacionamentos fortes das marcas com os consumidores em atividades de marketing 

experiencial e nas novas mídias sociais. Essa contribuição responde aos questionamentos de 

Usunier (2006), que pergunta se a pesquisa sobre efeito país-de-origem ainda faria sentido 

para a vida empresarial, se os consumidores dariam, ainda, importância para o país onde o 

produto é fabricado, e se esse campo de pesquisa proveria os gestores com análises e 

recomendações relevantes para suas decisões de marketing. A marca e a conexão do indivíduo 

com ela seriam os influenciadores principais da intenção de compra, mais do que país, pelo 

menos para marcas de alto brand equity. 

 

A presente pesquisa está, assim, em sintonia com aspectos abordados nas pesquisas 

mais recentes sobre imagem de país de origem (USUNIER, 2006, 2011; BALABANIS; 
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DIAMANTOPOULOS, 2008; ROTH; DIAMANTOPOULOS, 2009, 2011; SAMIEE, 2010; 

2011; DIAMANTOPOULOS; SCHLEGELMILCH; PALIHAWADANA, 2011), ao 

considerar aspectos não só metodológicos, como também ao investigar a importância da 

marca ao lado do país e seus efeitos na intenção de compra.  

6.3. Limitações e recomendações 

A principal limitação do estudo é a falta de representatividade da amostra para que as 

conclusões sejam generalizadas para uma população, mesmo que seja a de estudantes 

universitários de alto poder aquisitivo. Apesar de ser de bom tamanho para as análises que 

foram realizadas (367 respondentes), a amostra não foi construída para ser representativa, 

apesar de ter alguns indicadores em linha com aspectos da população, como gênero. 

O modelo construído para análise, também, não alcançou um ajuste global que pode 

ser classificado como bom, mas ficou próximo ao nível aceitável quando comparado ao 

modelo nulo (GFI= 0,84/ 0,84/ 0,83), e ao modelo independente (CFI= 0,90/ 0,92/ 0,91), e, 

principalmente, representa bem não só a amostra como a população (RMSEA= 0,41/ 0,40/ 

0,42). 

Outra limitação foi o fato de terem sido estudadas apenas marcas de alto brand equity, 

o que pode restringir o alcance das conclusões. A ênfase na escolha de marcas que fossem do 

dia a dia do público alvo pode ter interferido em resultados da pesquisa. 

 

Sobre esse aspecto, a primeira recomendação para estudos futuros seria investigar 

marcas de baixo brand equity, para avaliar, também esse efeito nas intenções de compra. 

Também poderiam ser realizados estudos com marcas não emblemáticas de um país, além de 

ampliar a aplicação do modelo para outros países, outras categorias de produto. Estudos com 

marcas menos conhecidas poderiam permitir a análise da influência do acerto do país de 

origem na intenção de compra. Este aspecto não pôde ser estudado nesta pesquisa, pois o 

acerto no país de origem das marcas ser os Estados Unidos foi alto (de 74,1% a 99,7%), não 

constituindo dois grupos diferenciados com tamanho suficiente de amostra para ser analisado 

no modelo de equações estruturais. 
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Futuras pesquisas poderiam, ainda, avaliar outros segmentos de mercado, em termos 

de outros fatores demográficos ou psicográficos – mas sem nunca perder a noção de 

segmentação. 

O próprio modelo, por sua vez, poderia ser aperfeiçoado, e definir as escalas tanto para 

país quanto para marca como puramente cognitivas de um lado, e puramente afetivas de 

outro. 
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APPLE LEVI'S MCDONALD'S

Observation

number

Mahalanobis 

d-squared
p1 p2

Observation

number

Mahalanobis 

d-squared
p1 p2

Observation

number

Mahalanobis 

d-squared
p1 p2

71 67,31 0,12 0 71 65,25 0,16 0 71 65,97 0,15 0

149 77,11 0,03 0 149 67,29 0,12 0 149 77,42 0,03 0

159 73,32 0,05 0 159 67,47 0,12 0 159 79,40 0,02 0

161 74,38 0,04 0 161 75,51 0,04 0 161 71,34 0,07 0

181 69,28 0,09 0 181 65,64 0,15 0 181 80,28 0,02 0

301 76,74 0,03 0 301 69,14 0,10 0 301 74,30 0,04 0

310 66,68 0,13 0 310 84,44 0,01 0 310 67,92 0,11 0

312 69,46 0,09 0 312 74,94 0,04 0 312 73,57 0,05 0

350 68,71 0,10 0 350 79,04 0,02 0 350 69,00 0,10 0

58 75,71 0,03 0 58 65,51 0,16 0 58 75,28 0,04 0

100 75,88 0,03 0 112 76,85 0,03 0 100 74,69 0,04 0

101 79,74 0,02 0 166 77,86 0,02 0 125 75,34 0,04 0

112 72,73 0,06 0 211 83,74 0,01 0 251 75,22 0,04 0

139 72,39 0,06 0 212 70,98 0,07 0 253 77,47 0,03 0

166 67,47 0,12 0 276 78,22 0,02 0 286 75,77 0,03 0

211 73,33 0,05 0 286 74,81 0,04 0 311 73,28 0,05 0

212 68,56 0,10 0 294 69,40 0,09 0 343 70,95 0,07 0

251 70,36 0,08 0 305 69,52 0,09 0 354 74,48 0,04 0

253 70,88 0,07 0 354 73,75 0,05 0 359 71,57 0,07 0

294 73,22 0,05 0 359 80,67 0,01 0 363 79,89 0,02 0

286 81,99 0,01 0 311 84,70 0,01 0 112 81,51 0,01 0

311 82,19 0,01 0 343 85,07 0,01 0 212 82,17 0,01 0

305 83,03 0,01 0 101 85,47 0,01 0 276 82,43 0,01 0

343 84,37 0,01 0 100 88,67 0,00 0 109 84,26 0,01 0

359 83,95 0,01 0 109 87,89 0,00 0 294 84,43 0,01 0

354 85,16 0,01 0 125 88,17 0,00 0 211 86,56 0,00 0

276 87,31 0,00 0 139 90,04 0,00 0 305 86,66 0,00 0

363 86,44 0,00 0 251 90,39 0,00 0 101 90,65 0,00 0

109 90,09 0,00 0 253 90,82 0,00 0 139 90,90 0,00 0

125 89,93 0,00 0 363 89,86 0,00 0 166 91,13 0,00 0

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance)
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APÊNDICE 2 – ESTATÍSTICA DESCRITIVA – 3 MARCAS 
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APPLE Média Mediana Modo

Desvio

 padrão Variância Curtose Assimetria Intervalo Mínimo Máximo

I1 3,51 4,00 4,00 0,86 0,73 0,02 -0,52 4 1 5

I2 4,17 4,00 4,00 0,81 0,65 0,19 -0,79 3 2 5

I3 3,95 4,00 4,00 0,92 0,85 0,30 -0,84 4 1 5

I4 3,82 4,00 4,00 0,74 0,55 1,21 -0,77 4 1 5

I5 3,82 4,00 4,00 0,81 0,66 0,24 -0,68 3 2 5

I6 4,15 4,00 4,00 0,69 0,48 0,81 -0,66 3 2 5

I7 3,44 4,00 4,00 0,81 0,66 -0,03 -0,44 4 1 5

I8 3,35 3,00 3,00 0,97 0,95 -0,23 -0,31 4 1 5

I9 3,68 4,00 4,00 1,06 1,12 -0,55 -0,52 4 1 5

I10 4,11 4,00 4,00 0,72 0,52 1,16 -0,74 4 1 5

I11 3,56 4,00 4,00 0,96 0,92 -0,13 -0,49 4 1 5

I12 Os EUA são importantes no cenário político 4,64 5 5 0,57 0,32 2,23 -1,51 3 2 5

I13 3,30 3,00 4,00 0,93 0,86 -0,38 -0,22 4 1 5

I14 3,60 4,00 4,00 0,97 0,95 0,21 -0,60 4 1 5

I15 Os EUA são importantes para a economia mundial 4,66 5 5 0,63 0,39 10,17 -2,65 4 1 5

I16 3,77 4,00 4,00 0,98 0,97 -0,14 -0,63 4 1 5

I17 3,87 4,00 4,00 0,99 0,98 -0,10 -0,72 4 1 5

I18 3,36 4,00 4,00 1,25 1,56 -1,04 -0,34 4 1 5

A1 3,14 3,00 4,00 1,43 2,05 -0,29 -0,75 5 0 5

A2 2,43 3,00 3,00 1,42 2,02 -0,88 -0,34 5 0 5

A3 2,77 3,00 3,00 1,42 2,02 -0,66 -0,54 5 0 5

A4 2,74 3,00 3,00 1,41 1,99 -0,66 -0,50 5 0 5

A5 3,09 3,00 4,00 1,35 1,83 -0,05 -0,82 5 0 5

A6 2,64 3,00 3,00 1,46 2,13 -0,80 -0,47 5 0 5

A7 2,72 3,00 4,00 1,43 2,04 -0,62 -0,57 5 0 5

A8 1,58 2,00 0,00 1,53 2,33 -1,07 0,40 5 0 5

A9 2,92 3,00 4,00 1,43 2,04 -0,44 -0,72 5 0 5

A10 2,86 3,00 3,00 1,37 1,88 -0,42 -0,66 5 0 5

T1 2,28 2,00 2,00 1,00 0,99 0,19 0,76 4 1 5

T2 2,08 2,00 2,00 0,92 0,85 0,74 0,98 4 1 5

T3 2,33 2,00 2,00 1,05 1,11 -0,21 0,69 4 1 5

T4 Um verdadeiro brasileiro deve... 1,80 2 2 0,83 0,69 2,47 1,34 4 1 5

T5 1,91 2,00 2,00 0,76 0,57 1,48 0,95 4 1 5

CA1 2,67 3,00 3,00 1,08 1,17 -0,65 0,02 4 1 5

CA2 3,83 4,00 4,00 0,91 0,83 1,25 -0,95 4 1 5

CA3 3,22 3,00 3,00 1,09 1,19 -0,47 -0,27 4 1 5

CA4 3,24 3,00 4,00 1,12 1,25 -0,57 -0,41 4 1 5

CA5 2,68 3,00 3,00 1,11 1,24 -0,66 0,18 4 1 5

CA6 3,60 4,00 3,00 0,90 0,80 0,31 -0,37 4 1 5

CA7 3,41 4,00 4,00 1,06 1,13 -0,31 -0,50 4 1 5

PA1 4,18 4,00 6,00 2,09 4,35 -1,29 -0,20 6 1 7

PA2 Ativa 6,37 7 7 0,97 0,94 5,43 -2,03 6 1 7

PA3 Audaciosa 6,20 7 7 1,25 1,57 4,26 -1,98 6 1 7

PA4 2,05 1,00 1,00 1,49 2,22 1,25 1,43 6 1 7

PA5 Dinâmica 6,44 7 7 0,96 0,92 6,98 -2,38 6 1 7

PA6 5,19 6,00 7,00 1,78 3,17 0,14 -1,00 6 1 7

PA7 Inovadora 6,81 7 7 0,63 0,39 30,73 -4,91 6 1 7

PA8 4,84 5,00 6,00 1,68 2,81 -0,47 -0,54 6 1 7

PA9 5,32 6,00 7,00 1,53 2,34 0,08 -0,80 6 1 7

PA10 2,83 2,00 1,00 1,75 3,06 -0,66 0,61 6 1 7

PA11 3,66 4,00 1,00 1,92 3,69 -1,11 0,06 6 1 7

PA12 3,23 3,00 1,00 2,19 4,78 -1,20 0,50 6 1 7

WA1 4,16 4,00 5,00 0,86 0,73 0,88 -0,93 4 1 5

WA2 4,24 4,00 4,00 0,81 0,66 1,63 -1,15 4 1 5

WA3 3,37 3,00 3,00 1,10 1,21 -0,44 -0,26 4 1 5
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LEVI'S
Média Mediana Modo

Desvio

 padrão Variância Curtose Assimetria Intervalo Mínimo Máximo

I1 3,51 4 4 0,86 0,73 0,02 -0,52 4 1 5

I2 4,17 4 4 0,81 0,65 0,19 -0,79 3 2 5

I3 3,95 4 4 0,92 0,85 0,30 -0,84 4 1 5

I4 3,82 4 4 0,74 0,55 1,21 -0,77 4 1 5

I5 3,82 4 4 0,81 0,66 0,24 -0,68 3 2 5

I6 4,15 4 4 0,69 0,48 0,81 -0,66 3 2 5

I7 3,44 4 4 0,81 0,66 -0,03 -0,44 4 1 5

I8 3,35 3 3 0,97 0,95 -0,23 -0,31 4 1 5

I9 3,68 4 4 1,06 1,12 -0,55 -0,52 4 1 5

I10 4,11 4 4 0,72 0,52 1,16 -0,74 4 1 5

I11 3,56 4 4 0,96 0,92 -0,13 -0,49 4 1 5

I12 Os EUA são importantes no cenário político 4,64 5 5 0,57 0,32 2,23 -1,51 3 2 5

I13 3,30 3 4 0,93 0,86 -0,38 -0,22 4 1 5

I14 3,60 4 4 0,97 0,95 0,21 -0,60 4 1 5

I15 Os EUA são importantes para a economia mundial 4,66 5 5 0,63 0,39 10,17 -2,65 4 1 5

I16 3,77 4 4 0,98 0,97 -0,14 -0,63 4 1 5

I17 3,87 4 4 0,99 0,98 -0,10 -0,72 4 1 5

I18 3,36 4 4 1,25 1,56 -1,04 -0,34 4 1 5

A1 3,14 3 4 1,43 2,05 -0,29 -0,75 5 0 5

A2 2,43 3 3 1,42 2,02 -0,88 -0,34 5 0 5

A3 2,77 3 3 1,42 2,02 -0,66 -0,54 5 0 5

A4 2,74 3 3 1,41 1,99 -0,66 -0,50 5 0 5

A5 3,09 3 4 1,35 1,83 -0,05 -0,82 5 0 5

A6 2,64 3 3 1,46 2,13 -0,80 -0,47 5 0 5

A7 2,72 3 4 1,43 2,04 -0,62 -0,57 5 0 5

A8 1,58 2 0 1,53 2,33 -1,07 0,40 5 0 5

A9 2,92 3 4 1,43 2,04 -0,44 -0,72 5 0 5

A10 2,86 3 3 1,37 1,88 -0,42 -0,66 5 0 5

T1 2,28 2 2 1,00 0,99 0,19 0,76 4 1 5

T2 2,08 2 2 0,92 0,85 0,74 0,98 4 1 5

T3 2,33 2 2 1,05 1,11 -0,21 0,69 4 1 5

T4 Um verdadeiro brasileiro deve... 1,80 2 2 0,83 0,69 2,47 1,34 4 1 5

T5 1,91 2 2 0,76 0,57 1,48 0,95 4 1 5

CL1 2,24 2 3 0,94 0,89 -0,64 0,23 4 1 5

CL2 2,95 3 3 1,07 1,16 -0,65 -0,33 4 1 5

CL3 2,29 2 3 0,97 0,93 -0,76 0,16 4 1 5

CL4 2,69 3 3 1,08 1,17 -0,71 0,06 4 1 5

CL5 2,20 2 3 0,93 0,87 -0,73 0,21 4 1 5

CL6 2,88 3 3 0,99 0,98 -0,39 -0,31 4 1 5

CL7 2,85 3 3 1,14 1,31 -0,84 -0,03 4 1 5

PL1 3,12 3 4 1,55 2,41 -0,67 0,29 6 1 7

PL2 4,45 4 4 1,59 2,54 -0,58 -0,26 6 1 7

PL3 3,70 4 4 1,65 2,72 -0,90 -0,01 6 1 7

PL4 4,59 5 5 1,73 3,01 -0,84 -0,31 6 1 7

PL5 4,09 4 4 1,59 2,52 -0,65 -0,09 6 1 7

PL6 4,97 5 4 1,55 2,40 -0,41 -0,46 6 1 7

PL7 3,63 4 4 1,57 2,46 -0,72 0,12 6 1 7

PL8 4,42 4 4 1,52 2,30 -0,22 -0,39 6 1 7

PL9 4,33 4 4 1,56 2,42 -0,35 -0,24 6 1 7

PL10 3,28 3 4 1,69 2,86 -0,97 0,19 6 1 7

PL11 3,22 3 4 1,67 2,80 -0,93 0,21 6 1 7

PL12 4,71 5 6 1,77 3,12 -0,76 -0,43 6 1 7

WL1 3,15 3 3 1,02 1,05 -0,16 -0,33 4 1 5

WL2 3,11 3 3 1,12 1,25 -0,65 -0,27 4 1 5

WL3 2,50 3 3 0,94 0,88 0,05 0,12 4 1 5
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MCDONALD'S
Média Mediana Modo

Desvio

 padrão Variância Curtose Assimetria Intervalo Mínimo Máximo

I1 3,51 4 4 0,86 0,73 0,02 -0,52 4 1 5

I2 4,17 4 4 0,81 0,65 0,19 -0,79 3 2 5

I3 3,95 4 4 0,92 0,85 0,30 -0,84 4 1 5

I4 3,82 4 4 0,74 0,55 1,21 -0,77 4 1 5

I5 3,82 4 4 0,81 0,66 0,24 -0,68 3 2 5

I6 4,15 4 4 0,69 0,48 0,81 -0,66 3 2 5

I7 3,44 4 4 0,81 0,66 -0,03 -0,44 4 1 5

I8 3,35 3 3 0,97 0,95 -0,23 -0,31 4 1 5

I9 3,68 4 4 1,06 1,12 -0,55 -0,52 4 1 5

I10 4,11 4 4 0,72 0,52 1,16 -0,74 4 1 5

I11 3,56 4 4 0,96 0,92 -0,13 -0,49 4 1 5

I12 Os EUA são importantes no cenário político 4,64 5 5 0,57 0,32 2,23 -1,51 3 2 5

I13 3,30 3 4 0,93 0,86 -0,38 -0,22 4 1 5

I14 3,60 4 4 0,97 0,95 0,21 -0,60 4 1 5

I15 Os EUA são importantes para a economia mundial 4,66 5 5 0,63 0,39 10,17 -2,65 4 1 5

I16 3,77 4 4 0,98 0,97 -0,14 -0,63 4 1 5

I17 3,87 4 4 0,99 0,98 -0,10 -0,72 4 1 5

I18 3,36 4 4 1,25 1,56 -1,04 -0,34 4 1 5

A1 3,14 3 4 1,43 2,05 -0,29 -0,75 5 0 5

A2 2,43 3 3 1,42 2,02 -0,88 -0,34 5 0 5

A3 2,77 3 3 1,42 2,02 -0,66 -0,54 5 0 5

A4 2,74 3 3 1,41 1,99 -0,66 -0,50 5 0 5

A5 3,09 3 4 1,35 1,83 -0,05 -0,82 5 0 5

A6 2,64 3 3 1,46 2,13 -0,80 -0,47 5 0 5

A7 2,72 3 4 1,43 2,04 -0,62 -0,57 5 0 5

A8 1,58 2 0 1,53 2,33 -1,07 0,40 5 0 5

A9 2,92 3 4 1,43 2,04 -0,44 -0,72 5 0 5

A10 2,86 3 3 1,37 1,88 -0,42 -0,66 5 0 5

T1 2,28 2 2 1,00 0,99 0,19 0,76 4 1 5

T2 2,08 2 2 0,92 0,85 0,74 0,98 4 1 5

T3 2,33 2 2 1,05 1,11 -0,21 0,69 4 1 5

T4 Um verdadeiro brasileiro deve... 1,80 2 2 0,83 0,69 2,47 1,34 4 1 5

T5 1,91 2 2 0,76 0,57 1,48 0,95 4 1 5

CM1 2,07 2 1 1,05 1,11 -0,44 0,64 4 1 5

CM2 2,81 3 3 1,23 1,51 -1,00 -0,01 4 1 5

CM3 2,63 3 1 1,32 1,74 -1,14 0,22 4 1 5

CM4 2,38 2 1 1,18 1,38 -0,90 0,34 4 1 5

CM5 1,86 2 1 1,02 1,05 0,62 1,07 4 1 5

CM6 2,72 3 3 1,19 1,42 -0,95 0,05 4 1 5

CM7 2,25 2 1 1,13 1,29 -0,54 0,55 4 1 5

PM1 4,49 5 7 2,09 4,35 -1,19 -0,38 6 1 7

PM2 5,71 6 7 1,55 2,40 1,36 -1,38 6 1 7

PM3 4,49 5 5 1,87 3,49 -0,89 -0,35 6 1 7

PM4 4,91 5 7 1,85 3,43 -0,85 -0,51 6 1 7

PM5 5,04 5 7 1,73 3,01 -0,40 -0,66 6 1 7

PM6 5,51 6 7 1,67 2,79 0,85 -1,21 6 1 7

PM7 4,09 4 4 1,81 3,29 -1,02 0,02 6 1 7

PM8 4,18 4 4 1,85 3,40 -0,95 -0,18 6 1 7

PM9 3,57 4 5 1,81 3,28 -1,05 0,10 6 1 7

PM10 2,52 2 1 1,78 3,17 -0,15 0,98 6 1 7

PM11 3,78 4 1 2,14 4,58 -1,42 0,05 6 1 7

PM12 4,62 5 4 1,78 3,18 -0,78 -0,35 6 1 7

WM1 3,90 4 5 1,12 1,26 0,26 -0,94 4 1 5

WM2 4,01 4 5 1,17 1,38 0,71 -1,25 4 1 5

WM3 3,17 3 3 1,28 1,63 -0,87 -0,26 4 1 5
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APÊNDICE 3 – MODELO DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS - 

ORIGINAL 
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CMIN

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF

Default model 140 2040,412 1238 0 1,648

Saturated model 1378 0 0

Independence model 52 8550,047 1326 0 6,448

RMR, GFI

Model RMR GFI AGFI PGFI

Default model 0,13 0,82 0,80 0,74 

Saturated model 0,00 1,00 

Independence model 0,31 0,31 0,28 0,30 

Baseline Comparisons

NFI RFI IFI TLI

Delta1 rho1 Delta2 rho2

Default model 0,76 0,74 0,89 0,88 0,89 

Saturated model 1,00 1,00 1,00 

Independence model 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RMSEA

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE

Default model 0,042 0,039 0,045 1,00 

Independence model 0,12 0,12 0,12 0,00 

Model CFI

Intenção de  
compra

Etnocentrismo

Afinidade
país

Imagem
país

Conexão
self-marca

Personalidade
marca0,25

-0,12

0,84

0,05

0,65

0,49

-0,07
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Regression Weights: Standardized Regression Weights:

Estimate S.E. C.R. P Label Estimate

WILL <--- AFIN 0,16 0,07 2,21 0,03 par_64 WILL <--- AFIN 0,26 

WILL <--- CONE 0,53 0,08 7,06 *** par_65 WILL <--- CONE 0,65 

WILL <--- ETNO -0,11 0,08 -1,27 0,20 par_70 WILL <--- ETNO -0,07 

WILL <--- IMAG -0,10 0,09 -1,07 0,29 par_63 WILL <--- IMAG -0,12 

WILL <--- PERS 0,05 0,09 0,58 0,56 par_82 WILL <--- PERS 0,05 

RESP <--- PERS 0,82 0,28 2,99 0,00 par_73 RESP <--- PERS 1,00 

PROD <--- IMAG 0,32 0,05 5,91 *** par_31 PROD <--- IMAG 1,00 

ÓDIO <--- IMAG -0,25 0,08 -2,99 0,00 par_32 ÓDIO <--- IMAG -1,00 

MKT <--- IMAG 0,19 0,06 3,07 0,00 par_34 MKT <--- IMAG 1,00 

IMPORT <--- IMAG 0,18 0,04 4,41 *** par_35 IMPORT <--- IMAG 1,00 

EMOT <--- PERS 1,00 EMOT <--- PERS 1,00 

ATIV <--- PERS 0,49 0,17 2,81 0,01 par_72 ATIV <--- PERS 1,00 

ARTE <--- IMAG 0,20 0,06 3,20 0,00 par_33 ARTE <--- IMAG 1,00 

AFETO <--- IMAG 1,00 AFETO <--- IMAG 1,00 

I7 <--- PROD 1,00 I7 <--- PROD 0,33 

I6 <--- PROD 0,57 0,15 3,94 *** par_1 I6 <--- PROD 0,22 

I5 <--- PROD 1,04 0,19 5,38 *** par_2 I5 <--- PROD 0,34 

I4 <--- PROD 0,77 0,16 4,96 *** par_3 I4 <--- PROD 0,28 

I1 <--- PROD 0,82 0,18 4,46 *** par_4 I1 <--- PROD 0,25 

I18 <--- ÓDIO 1,00 I18 <--- ÓDIO 0,16 

I17 <--- ÓDIO 0,72 0,28 2,62 0,01 par_5 I17 <--- ÓDIO 0,15 

I16 <--- ÓDIO 1,32 0,44 3,01 0,00 par_6 I16 <--- ÓDIO 0,27 

I13 <--- ARTE 1,00 I13 <--- ARTE 0,18 

I9 <--- ARTE 0,95 0,30 3,14 0,00 par_7 I9 <--- ARTE 0,15 

I3 <--- MKT 1,00 I3 <--- MKT 0,17 

I2 <--- MKT -0,11 0,30 -0,35 0,72 par_8 I2 <--- MKT -0,02 

I14 <--- AFETO 1,00 I14 <--- AFETO 0,86 

I11 <--- AFETO 0,98 0,05 19,97 *** par_9 I11 <--- AFETO 0,85 

I8 <--- AFETO 0,92 0,06 14,71 *** par_10 I8 <--- AFETO 0,79 

I15 <--- IMPORT 1,00 I15 <--- IMPORT 0,24 

I12 <--- IMPORT 0,83 0,21 3,93 *** par_11 I12 <--- IMPORT 0,22 

A1 <--- AFIN 1,00 A1 <--- AFIN 0,74 

A2 <--- AFIN 1,09 0,07 15,99 *** par_36 A2 <--- AFIN 0,81 

A3 <--- AFIN 1,13 0,07 16,59 *** par_37 A3 <--- AFIN 0,84 

A4 <--- AFIN 1,00 0,07 14,66 *** par_38 A4 <--- AFIN 0,75 

A5 <--- AFIN 1,00 0,07 15,27 *** par_39 A5 <--- AFIN 0,78 

A6 <--- AFIN 1,10 0,07 15,60 *** par_40 A6 <--- AFIN 0,80 

A7 <--- AFIN 0,82 0,07 11,68 *** par_41 A7 <--- AFIN 0,61 

A8 <--- AFIN 1,04 0,07 14,00 *** par_42 A8 <--- AFIN 0,72 

A9 <--- AFIN 1,05 0,07 15,15 *** par_43 A9 <--- AFIN 0,77 

A10 <--- AFIN 1,13 0,07 17,20 *** par_44 A10 <--- AFIN 0,87 

CA1 <--- CONE 1,00 CA1 <--- CONE 0,74 

CA2 <--- CONE 0,77 0,06 12,31 *** par_45 CA2 <--- CONE 0,68 

CA3 <--- CONE 1,05 0,08 14,03 *** par_46 CA3 <--- CONE 0,77 

CA4 <--- CONE 0,89 0,08 11,50 *** par_47 CA4 <--- CONE 0,63 

CA5 <--- CONE 0,83 0,08 10,79 *** par_48 CA5 <--- CONE 0,59 

CA6 <--- CONE 0,80 0,06 12,96 *** par_49 CA6 <--- CONE 0,71 

CA7 <--- CONE 0,91 0,07 12,38 *** par_50 CA7 <--- CONE 0,68 

WA3 <--- WILL 1,00 WA3 <--- WILL 0,60 

WA2 <--- WILL 0,87 0,09 9,66 *** par_61 WA2 <--- WILL 0,71 

WA1 <--- WILL 0,99 0,10 9,94 *** par_62 WA1 <--- WILL 0,77 

T1 <--- ETNO 1,00 T1 <--- ETNO 0,43 

T2 <--- ETNO 1,66 0,22 7,74 *** par_66 T2 <--- ETNO 0,78 

T3 <--- ETNO 1,52 0,21 7,16 *** par_67 T3 <--- ETNO 0,62 

T4 <--- ETNO 1,45 0,19 7,68 *** par_68 T4 <--- ETNO 0,76 

T5 <--- ETNO 1,37 0,18 7,76 *** par_69 T5 <--- ETNO 0,79 

PA5 <--- ATIV 1,03 0,30 3,42 *** par_74 PA5 <--- ATIV 0,36 

PA7 <--- ATIV 0,55 0,18 3,02 0,00 par_75 PA7 <--- ATIV 0,29 

PA3 <--- ATIV 1,00 PA3 <--- ATIV 0,27 

PA2 <--- ATIV 0,86 0,27 3,16 0,00 par_76 PA2 <--- ATIV 0,30 

PA1 <--- PERS 0,45 0,24 1,88 0,06 par_77 PA1 <--- PERS 0,15 

PA12 <--- RESP 1,04 0,37 2,81 0,01 par_78 PA12 <--- RESP 0,27 

PA8 <--- RESP 1,36 0,36 3,76 *** par_79 PA8 <--- RESP 0,46 

PA6 <--- RESP 1,00 PA6 <--- RESP 0,32 

PA11 <--- EMOT 1,00 PA11 <--- EMOT 0,36 

PA10 <--- EMOT 0,83 0,18 4,58 *** par_80 PA10 <--- EMOT 0,33 

APPLE APPLE
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Covariances: Correlations: 

Estimate S.E. C.R. P Label Estimate

IMAG <--> AFIN 0,74 0,08 9,76 *** par_71 IMAG <--> AFIN 0,84 

CONE <--> PERS 0,26 0,07 3,72 *** par_81 CONE <--> PERS 0,49 

e1 <--> e5 0,18 0,04 5,04 *** par_12 e1 <--> e5 0,28 

e1 <--> e4 0,18 0,03 5,97 *** par_13 e1 <--> e4 0,33 

e1 <--> e3 0,16 0,03 5,00 *** par_14 e1 <--> e3 0,28 

e1 <--> e2 0,13 0,03 4,65 *** par_15 e1 <--> e2 0,25 

e2 <--> e3 0,15 0,03 5,28 *** par_16 e2 <--> e3 0,29 

e2 <--> e4 0,13 0,03 5,05 *** par_17 e2 <--> e4 0,28 

e2 <--> e5 0,17 0,03 5,61 *** par_18 e2 <--> e5 0,31 

e3 <--> e4 0,20 0,03 6,50 *** par_19 e3 <--> e4 0,37 

e3 <--> e5 0,20 0,04 5,67 *** par_20 e3 <--> e5 0,32 

e4 <--> e5 0,20 0,03 6,22 *** par_21 e4 <--> e5 0,35 

e7 <--> e8 0,45 0,05 8,28 *** par_22 e7 <--> e8 0,48 

e6 <--> e7 0,48 0,07 7,03 *** par_23 e6 <--> e7 0,40 

e6 <--> e8 0,32 0,06 5,02 *** par_24 e6 <--> e8 0,27 

e9 <--> e10 0,54 0,06 9,45 *** par_25 e9 <--> e10 0,57 

e11 <--> e12 0,24 0,04 5,90 *** par_26 e11 <--> e12 0,32 

e14 <--> e15 -0,06 0,04 -1,44 0,15 par_27 e14 <--> e15 -0,20 

e13 <--> e14 0,03 0,05 0,72 0,47 par_28 e13 <--> e14 0,13 

e13 <--> e15 -0,07 0,04 -1,61 0,11 par_29 e13 <--> e15 -0,23 

e16 <--> e17 0,13 0,02 6,87 *** par_30 e16 <--> e17 0,39 

e33 <--> e34 0,10 0,03 3,01 0,00 par_51 e33 <--> e34 0,19 

e33 <--> e35 0,16 0,04 3,70 *** par_52 e33 <--> e35 0,22 

e33 <--> e36 0,17 0,04 4,97 *** par_53 e33 <--> e36 0,31 

e34 <--> e35 0,32 0,07 4,59 *** par_54 e34 <--> e35 0,29 

e34 <--> e36 0,19 0,05 3,69 *** par_55 e34 <--> e36 0,23 

e35 <--> e36 0,31 0,07 4,56 *** par_56 e35 <--> e36 0,28 

e31 <--> e32 1,36 0,20 6,74 *** par_57 e31 <--> e32 0,46 

e28 <--> e30 0,43 0,22 2,01 0,05 par_58 e28 <--> e30 0,12 

e28 <--> e29 0,13 0,21 0,61 0,54 par_59 e28 <--> e29 0,04 

e29 <--> e30 0,44 0,18 2,51 0,01 par_60 e29 <--> e30 0,18 

APPLEAPPLE
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Variances: Covariances:

Estimate S.E. C.R. P Label APPLE M.I. Par Change

IMAG 0,69 0,08 8,39 *** par_83 e18 <--> e22 38,11 0,28 

AFIN 1,12 0,14 8,14 *** par_84 e41 <--> e44 35,42 0,23 

CONE 0,63 0,08 7,83 *** par_85 e14 <--> e27 25,45 0,11 

ETNO 0,19 0,05 4,02 *** par_86 e19 <--> e25 25,23 0,25 

PERS 0,47 0,19 2,40 0,02 par_87 e27 <--> IMAG 22,47 0,10 

e53 0,22 0,04 5,04 *** par_88 e33 <--> ETNO 17,26 -0,06 

e1 0,59 0,04 13,36 *** par_89 e39 <--> e42 17,02 -0,14 

e2 0,45 0,03 13,46 *** par_90 e31 <--> e40 16,43 0,26 

e3 0,58 0,04 13,34 *** par_91 e27 <--> AFIN 15,02 -0,10 

e4 0,50 0,04 13,41 *** par_92 e48 <--> e50 14,20 0,16 

e5 0,68 0,05 13,44 *** par_93 e38 <--> e42 13,94 0,14 

e6 1,51 0,11 13,49 *** par_94 e32 <--> e33 13,42 -0,16 

e7 0,96 0,07 13,50 *** par_95 e33 <--> e39 13,06 0,08 

e8 0,89 0,07 13,42 *** par_96 e39 <--> e43 12,84 0,09 

e9 0,83 0,06 13,49 *** par_97 e6 <--> ETNO 12,83 0,10 

e10 1,09 0,08 13,50 *** par_98 e22 <--> e23 12,66 0,15 

e11 0,83 0,06 13,49 *** par_99 e23 <--> e26 12,58 0,16 

e12 0,65 0,05 13,53 *** par_100 e5 <--> e22 12,27 -0,12 

e13 0,25 0,05 4,91 *** par_101 e44 <--> AFIN 11,71 -0,10 

e14 0,26 0,05 5,12 *** par_102 e41 <--> e43 11,66 -0,11 

e15 0,36 0,05 6,94 *** par_103 e44 <--> IMAG 11,34 0,08 

e16 0,37 0,03 13,45 *** par_104 e25 <--> e27 10,63 -0,14 

e17 0,31 0,02 13,46 *** par_105 e44 <--> PERS 10,39 -0,13 

e18 0,93 0,07 12,63 *** par_106 e48 <--> e49 10,36 -0,10 

e19 0,68 0,06 12,07 *** par_107 e33 <--> e52 10,23 -0,05 

e20 0,59 0,05 11,72 *** par_108 e24 <--> e38 10,14 -0,15 

e21 0,86 0,07 12,56 *** par_109 e18 <--> e20 10,09 -0,14 

e22 0,72 0,06 12,36 *** par_110 e44 <--> e53 10,02 -0,08 

e23 0,78 0,06 12,24 *** par_111 e38 <--> e41 10,01 0,12 

e24 1,28 0,10 13,09 *** par_112 e20 <--> e27 10,00 0,10 

e25 1,12 0,09 12,72 *** par_113 e1 <--> e26 9,61 0,11 

e26 0,81 0,07 12,41 *** par_114 e13 <--> e50 9,46 -0,08 

e27 0,46 0,04 11,24 *** par_115 e21 <--> e26 9,36 0,14 

e28 4,43 0,36 12,18 *** par_116 e3 <--> e44 9,34 -0,09 

e29 2,23 0,23 9,75 *** par_117 e32 <--> ETNO 9,26 0,11 

e30 2,85 0,24 11,67 *** par_118 e25 <--> e35 9,07 -0,19 

e31 3,21 0,28 11,61 *** par_119 e23 <--> e27 8,89 -0,11 

e32 2,73 0,23 11,92 *** par_120 e6 <--> e37 8,77 0,36 

e33 0,36 0,03 12,16 *** par_121 e39 <--> e47 8,73 0,07 

e34 0,80 0,07 11,47 *** par_122 e19 <--> e20 8,65 0,11 

e35 1,46 0,12 12,38 *** par_123 e28 <--> e32 8,60 0,48 

e36 0,85 0,07 12,11 *** par_124 e40 <--> e41 8,29 -0,10 

e37 4,24 0,32 13,25 *** par_125 e18 <--> e53 7,94 0,09 

e38 0,53 0,05 11,26 *** par_126 AFIN <--> PERS 7,43 0,10 

e39 0,45 0,04 11,94 *** par_127 e31 <--> e33 7,41 0,13 

e40 0,49 0,05 10,78 *** par_128 e43 <--> e49 7,40 -0,06 

e41 0,75 0,06 12,27 *** par_129 e23 <--> e43 7,33 -0,09 

e42 0,80 0,06 12,50 *** par_130 e50 <--> IMAG 7,32 -0,07 

e43 0,40 0,03 11,59 *** par_131 e33 <--> e37 7,28 -0,17 

e44 0,61 0,05 11,91 *** par_132 e34 <--> e53 7,28 -0,08 

e45 0,75 0,07 11,43 *** par_133 e37 <--> IMAG 7,25 -0,16 

e46 0,31 0,03 9,61 *** par_134 e42 <--> ETNO 7,24 0,06 

e47 0,28 0,04 7,96 *** par_135 e50 <--> CONE 7,16 -0,10 

e48 0,81 0,06 12,94 *** par_136 e19 <--> e22 7,11 -0,11 

e49 0,34 0,04 9,43 *** par_137 e2 <--> e17 7,04 0,04 

e50 0,68 0,06 11,88 *** par_138 e22 <--> e26 7,03 0,11 

e51 0,30 0,03 9,98 *** par_139 e33 <--> e43 7,02 0,05 

e52 0,22 0,02 9,25 *** par_140 e20 <--> e22 6,95 -0,10 
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CMIN

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF

Default model 140 2088,126 1238 0 1,687

Saturated model 1378 0 0

Independence model 52 9677,395 1326 0 7,298

RMR, GFI

Model RMR GFI AGFI PGFI

Default model 0,11 0,82 0,80 0,73 

Saturated model 0,00 1,00 

Independence model 0,34 0,30 0,27 0,29 

Baseline Comparisons

NFI RFI IFI TLI

Delta1 rho1 Delta2 rho2

Default model 0,78 0,77 0,90 0,89 0,90 

Saturated model 1,00 1,00 1,00 

Independence model 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RMSEA

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE

Default model 0,043 0,04 0,05 1,00 

Independence model 0,13 0,13 0,13 0,00 

Model CFI

Intenção de  
compra

Etnocentrismo

Afinidade
país

Imagem
país

Conexão
self-marca

Personalidade
marca0,10

-0,15

0,84

0,07

0,74

0,48

-0,05
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Regression Weights: Standardized Regression Weights:

Estimate S.E. C.R. P Label Estimate

WILL <--- AFIN 0,06 0,06 1,00 0,32 par_64 WILL <--- AFIN 0,10 

WILL <--- CONE 0,69 0,07 10,18 *** par_65 WILL <--- CONE 0,74 

WILL <--- ETNO -0,08 0,07 -1,13 0,26 par_70 WILL <--- ETNO -0,05 

WILL <--- IMAG -0,12 0,08 -1,48 0,14 par_63 WILL <--- IMAG -0,15 

WILL <--- PERS 0,06 0,05 1,34 0,18 par_82 WILL <--- PERS 0,07 

RESP <--- PERS 0,25 0,12 2,17 0,03 par_73 RESP <--- PERS 1,00 

PROD <--- IMAG 0,32 0,05 5,91 *** par_31 PROD <--- IMAG 1,00 

ÓDIO <--- IMAG -0,25 0,08 -2,99 0,00 par_32 ÓDIO <--- IMAG -1,00 

MKT <--- IMAG 0,19 0,06 3,06 0,00 par_34 MKT <--- IMAG 1,00 

IMPORT <--- IMAG 0,18 0,04 4,44 *** par_35 IMPORT <--- IMAG 1,00 

EMOT <--- PERS 1,00 EMOT <--- PERS 1,00 

ATIV <--- PERS 1,82 0,24 7,74 *** par_72 ATIV <--- PERS 1,00 

ARTE <--- IMAG 0,19 0,06 3,15 0,00 par_33 ARTE <--- IMAG 1,00 

AFETO <--- IMAG 1,00 AFETO <--- IMAG 1,00 

I7 <--- PROD 1,00 I7 <--- PROD 0,33 

I6 <--- PROD 0,57 0,15 3,94 *** par_1 I6 <--- PROD 0,22 

I5 <--- PROD 1,04 0,19 5,38 *** par_2 I5 <--- PROD 0,34 

I4 <--- PROD 0,78 0,16 4,97 *** par_3 I4 <--- PROD 0,28 

I1 <--- PROD 0,81 0,18 4,44 *** par_4 I1 <--- PROD 0,25 

I18 <--- ÓDIO 1,00 I18 <--- ÓDIO 0,16 

I17 <--- ÓDIO 0,71 0,27 2,61 0,01 par_5 I17 <--- ÓDIO 0,15 

I16 <--- ÓDIO 1,31 0,44 3,01 0,00 par_6 I16 <--- ÓDIO 0,27 

I13 <--- ARTE 1,00 I13 <--- ARTE 0,17 

I9 <--- ARTE 0,96 0,31 3,10 0,00 par_7 I9 <--- ARTE 0,15 

I3 <--- MKT 1,00 I3 <--- MKT 0,17 

I2 <--- MKT -0,11 0,30 -0,38 0,71 par_8 I2 <--- MKT -0,02 

I14 <--- AFETO 1,00 I14 <--- AFETO 0,86 

I11 <--- AFETO 0,98 0,05 20,01 *** par_9 I11 <--- AFETO 0,85 

I8 <--- AFETO 0,92 0,06 14,72 *** par_10 I8 <--- AFETO 0,78 

I15 <--- IMPORT 1,00 I15 <--- IMPORT 0,24 

I12 <--- IMPORT 0,82 0,21 3,94 *** par_11 I12 <--- IMPORT 0,22 

A1 <--- AFIN 1,00 A1 <--- AFIN 0,74 

A2 <--- AFIN 1,10 0,07 15,96 *** par_36 A2 <--- AFIN 0,81 

A3 <--- AFIN 1,13 0,07 16,55 *** par_37 A3 <--- AFIN 0,84 

A4 <--- AFIN 1,00 0,07 14,62 *** par_38 A4 <--- AFIN 0,75 

A5 <--- AFIN 1,00 0,07 15,22 *** par_39 A5 <--- AFIN 0,78 

A6 <--- AFIN 1,10 0,07 15,57 *** par_40 A6 <--- AFIN 0,80 

A7 <--- AFIN 0,82 0,07 11,67 *** par_41 A7 <--- AFIN 0,61 

A8 <--- AFIN 1,04 0,08 14,00 *** par_42 A8 <--- AFIN 0,72 

A9 <--- AFIN 1,05 0,07 15,11 *** par_43 A9 <--- AFIN 0,77 

A10 <--- AFIN 1,13 0,07 17,15 *** par_44 A10 <--- AFIN 0,87 

CL1 <--- CONE 1,00 CL1 <--- CONE 0,77 

CL2 <--- CONE 1,07 0,08 13,91 *** par_45 CL2 <--- CONE 0,72 

CL3 <--- CONE 1,01 0,07 14,75 *** par_46 CL3 <--- CONE 0,75 

CL4 <--- CONE 1,05 0,08 13,63 *** par_47 CL4 <--- CONE 0,70 

CL5 <--- CONE 0,89 0,07 13,26 *** par_48 CL5 <--- CONE 0,69 

CL6 <--- CONE 1,01 0,07 14,31 *** par_49 CL6 <--- CONE 0,73 

CL7 <--- CONE 1,19 0,08 14,73 *** par_50 CL7 <--- CONE 0,75 

WL3 <--- WILL 1,00 WL3 <--- WILL 0,72 

WL2 <--- WILL 1,39 0,10 14,19 *** par_61 WL2 <--- WILL 0,84 

WL1 <--- WILL 1,18 0,09 13,41 *** par_62 WL1 <--- WILL 0,78 

T1 <--- ETNO 1,00 T1 <--- ETNO 0,43 

T2 <--- ETNO 1,67 0,22 7,73 *** par_66 T2 <--- ETNO 0,78 

T3 <--- ETNO 1,52 0,21 7,14 *** par_67 T3 <--- ETNO 0,62 

T4 <--- ETNO 1,45 0,19 7,66 *** par_68 T4 <--- ETNO 0,76 

T5 <--- ETNO 1,37 0,18 7,74 *** par_69 T5 <--- ETNO 0,79 

PL5 <--- ATIV 0,72 0,07 10,04 *** par_74 PL5 <--- ATIV 0,63 

PL7 <--- ATIV 0,81 0,07 12,58 *** par_75 PL7 <--- ATIV 0,72 

PL3 <--- ATIV 1,00 PL3 <--- ATIV 0,84 

PL2 <--- ATIV 0,66 0,07 9,19 *** par_76 PL2 <--- ATIV 0,58 

PL1 <--- PERS 1,25 0,16 7,62 *** par_77 PL1 <--- PERS 0,62 

PL12 <--- RESP -0,87 0,75 -1,16 0,25 par_78 PL12 <--- RESP -0,09 

PL8 <--- RESP 3,49 1,45 2,40 0,02 par_79 PL8 <--- RESP 0,44 

PL6 <--- RESP 1,00 PL6 <--- RESP 0,12 

PL11 <--- EMOT 1,00 PL11 <--- EMOT 0,46 

PL10 <--- EMOT 0,95 0,11 9,01 *** par_80 PL10 <--- EMOT 0,43 
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Covariances: Correlations: 

Estimate S.E. C.R. P Label Estimate

IMAG <--> AFIN 0,74 0,08 9,76 *** par_71 IMAG <--> AFIN 0,84 

CONE <--> PERS 0,26 0,05 5,45 *** par_81 CONE <--> PERS 0,48 

e1 <--> e5 0,18 0,04 5,04 *** par_12 e1 <--> e5 0,28 

e1 <--> e4 0,18 0,03 5,97 *** par_13 e1 <--> e4 0,33 

e1 <--> e3 0,16 0,03 5,00 *** par_14 e1 <--> e3 0,28 

e1 <--> e2 0,13 0,03 4,65 *** par_15 e1 <--> e2 0,25 

e2 <--> e3 0,15 0,03 5,27 *** par_16 e2 <--> e3 0,29 

e2 <--> e4 0,13 0,03 5,05 *** par_17 e2 <--> e4 0,28 

e2 <--> e5 0,17 0,03 5,61 *** par_18 e2 <--> e5 0,31 

e3 <--> e4 0,20 0,03 6,49 *** par_19 e3 <--> e4 0,37 

e3 <--> e5 0,20 0,04 5,67 *** par_20 e3 <--> e5 0,32 

e4 <--> e5 0,20 0,03 6,22 *** par_21 e4 <--> e5 0,35 

e7 <--> e8 0,45 0,05 8,28 *** par_22 e7 <--> e8 0,48 

e6 <--> e7 0,48 0,07 7,03 *** par_23 e6 <--> e7 0,40 

e6 <--> e8 0,32 0,06 5,02 *** par_24 e6 <--> e8 0,27 

e9 <--> e10 0,55 0,06 9,45 *** par_25 e9 <--> e10 0,57 

e11 <--> e12 0,24 0,04 5,90 *** par_26 e11 <--> e12 0,33 

e14 <--> e15 -0,06 0,04 -1,40 0,16 par_27 e14 <--> e15 -0,19 

e13 <--> e14 0,03 0,05 0,73 0,47 par_28 e13 <--> e14 0,13 

e13 <--> e15 -0,07 0,04 -1,58 0,12 par_29 e13 <--> e15 -0,22 

e16 <--> e17 0,13 0,02 6,87 *** par_30 e16 <--> e17 0,39 

e33 <--> e34 0,02 0,12 0,17 0,86 par_51 e33 <--> e34 0,02 

e33 <--> e35 -0,05 0,13 -0,41 0,68 par_52 e33 <--> e35 -0,05 

e33 <--> e36 -0,07 0,12 -0,57 0,57 par_53 e33 <--> e36 -0,05 

e34 <--> e35 -0,21 0,12 -1,71 0,09 par_54 e34 <--> e35 -0,19 

e34 <--> e36 0,34 0,13 2,65 0,01 par_55 e34 <--> e36 0,21 

e35 <--> e36 -0,12 0,12 -0,95 0,34 par_56 e35 <--> e36 -0,10 

e31 <--> e32 1,20 0,14 8,41 *** par_57 e31 <--> e32 0,53 

e28 <--> e30 0,97 0,15 6,45 *** par_58 e28 <--> e30 0,36 

e28 <--> e29 0,84 0,13 6,26 *** par_59 e28 <--> e29 0,35 

e29 <--> e30 0,83 0,12 6,90 *** par_60 e29 <--> e30 0,40 

LEVI'SLEVI'S



145 

 

 

 

  

Variances: Covariances: 

LEVI'S Estimate S.E. C.R. P Label M.I. Par Change

IMAG 0,69 0,08 8,41 *** par_83 e41 <--> e44 58,82 0,26 

AFIN 1,11 0,14 8,12 *** par_84 e18 <--> e22 38,81 0,29 

CONE 0,52 0,06 8,39 *** par_85 e43 <--> e53 30,70 0,11 

ETNO 0,19 0,05 4,01 *** par_86 e38 <--> e42 25,76 0,12 

PERS 0,58 0,14 4,26 *** par_87 e14 <--> e27 25,47 0,11 

e53 0,18 0,03 6,17 *** par_88 e19 <--> e25 24,68 0,25 

e1 0,59 0,04 13,36 *** par_89 e27 <--> IMAG 22,63 0,10 

e2 0,45 0,03 13,46 *** par_90 e40 <--> e44 18,55 -0,12 

e3 0,58 0,04 13,34 *** par_91 e28 <--> e31 17,92 0,45 

e4 0,50 0,04 13,41 *** par_92 e42 <--> e53 16,23 -0,08 

e5 0,68 0,05 13,44 *** par_93 e30 <--> e44 15,96 0,23 

e6 1,51 0,11 13,49 *** par_94 e45 <--> e53 15,19 -0,08 

e7 0,96 0,07 13,50 *** par_95 e27 <--> AFIN 15,14 -0,10 

e8 0,89 0,07 13,42 *** par_96 e29 <--> e36 14,91 0,33 

e9 0,83 0,06 13,49 *** par_97 e43 <--> e46 14,54 0,11 

e10 1,10 0,08 13,50 *** par_98 e48 <--> e50 14,38 0,16 

e11 0,83 0,06 13,49 *** par_99 e39 <--> e53 14,14 0,08 

e12 0,65 0,05 13,53 *** par_100 e42 <--> e46 13,97 -0,10 

e13 0,25 0,05 4,93 *** par_101 e38 <--> e53 13,26 -0,07 

e14 0,26 0,05 5,17 *** par_102 e39 <--> e43 13,19 0,11 

e15 0,37 0,05 7,04 *** par_103 e22 <--> e23 12,89 0,15 

e16 0,37 0,03 13,44 *** par_104 e45 <--> CONE 12,84 0,09 

e17 0,31 0,02 13,46 *** par_105 e6 <--> ETNO 12,69 0,10 

e18 0,93 0,07 12,63 *** par_106 e23 <--> e26 12,68 0,16 

e19 0,68 0,06 12,06 *** par_107 e5 <--> e22 12,41 -0,12 

e20 0,59 0,05 11,71 *** par_108 e2 <--> e41 12,28 0,09 

e21 0,87 0,07 12,56 *** par_109 e40 <--> e41 11,73 -0,10 

e22 0,72 0,06 12,37 *** par_110 e30 <--> CONE 11,30 0,17 

e23 0,78 0,06 12,23 *** par_111 e41 <--> e43 11,25 -0,10 

e24 1,28 0,10 13,09 *** par_112 e25 <--> e27 11,20 -0,14 

e25 1,11 0,09 12,71 *** par_113 e31 <--> e37 10,99 0,28 

e26 0,82 0,07 12,41 *** par_114 e38 <--> e45 10,73 0,08 

e27 0,46 0,04 11,23 *** par_115 e38 <--> e46 10,60 -0,08 

e28 3,08 0,23 13,51 *** par_116 e48 <--> e49 10,56 -0,10 

e29 1,85 0,14 12,92 *** par_117 e31 <--> e39 10,56 -0,17 

e30 2,35 0,17 13,50 *** par_118 e46 <--> e47 10,55 0,09 

e31 2,21 0,17 12,86 *** par_119 e38 <--> e47 10,51 -0,08 

e32 2,33 0,18 12,98 *** par_120 e42 <--> e43 10,19 -0,08 

e33 1,18 0,15 7,66 *** par_121 e39 <--> e42 10,09 -0,09 

e34 1,50 0,16 9,22 *** par_122 e40 <--> e45 9,95 0,08 

e35 0,78 0,16 4,82 *** par_123 e18 <--> e20 9,80 -0,13 

e36 1,70 0,17 10,11 *** par_124 e20 <--> e27 9,79 0,10 

e37 1,50 0,13 11,57 *** par_125 e1 <--> e26 9,56 0,11 

e38 0,37 0,03 11,44 *** par_126 e21 <--> e26 9,51 0,15 

e39 0,56 0,05 11,99 *** par_127 e13 <--> e50 9,20 -0,08 

e40 0,40 0,04 11,59 *** par_128 e23 <--> e27 9,02 -0,11 

e41 0,59 0,05 12,10 *** par_129 e42 <--> e45 8,96 0,08 

e42 0,46 0,04 12,23 *** par_130 e32 <--> e38 8,72 -0,13 

e43 0,45 0,04 11,82 *** par_131 e22 <--> e44 8,44 0,11 

e44 0,57 0,05 11,61 *** par_132 e19 <--> e20 8,38 0,11 

e45 0,43 0,04 11,09 *** par_133 e30 <--> e38 8,36 -0,13 

e46 0,37 0,05 7,94 *** par_134 e27 <--> e30 8,29 -0,15 

e47 0,42 0,04 10,02 *** par_135 e42 <--> e47 8,22 -0,08 

e48 0,81 0,06 12,94 *** par_136 e5 <--> e28 8,09 -0,18 

e49 0,33 0,04 9,37 *** par_137 e25 <--> e38 7,89 0,10 

e50 0,68 0,06 11,89 *** par_138 e19 <--> e28 7,86 -0,20 

e51 0,30 0,03 10,01 *** par_139 e50 <--> IMAG 7,74 -0,07 

e52 0,22 0,02 9,25 *** par_140 e41 <--> e53 7,57 -0,06 
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Result (Default model)

Minimum was achieved

Chi-square = 2183,634 2183,63

Degrees of freedom = 1238 1238,00

Probability level = ,000 1,76

RMR, GFI

Model RMR GFI AGFI PGFI

Default model 0,13 0,81 0,79 0,73 

Saturated model 0,00 1,00 

Independence model 0,35 0,32 0,29 0,30 

Baseline Comparisons

NFI RFI IFI TLI

Delta1 rho1 Delta2 rho2

Default model 0,76 0,75 0,88 0,87 0,88 

Saturated model 1,00 1,00 1,00 

Independence model 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RMSEA

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE

Default model 0,046 0,043 0,049 0,99 

Independence model 0,13 0,13 0,13 0,00 

Model CFI

Intenção de  
compra

Etnocentrism
o

Afinidade
país

Imagem
país

Conexão
self-marca

Personalidade
marca-0,06

0,17

0,85

0,12

0,51

0,38

-0,04
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Regression Weights: Standardized Regression Weights:

Estimate S.E. C.R. P Label Estimate

WILL <--- AFIN -0,05 0,11 -0,49 0,63 par_64 WILL <--- AFIN -0,06 

WILL <--- CONE 0,59 0,08 7,34 *** par_65 WILL <--- CONE 0,51 

WILL <--- ETNO -0,08 0,12 -0,65 0,52 par_70 WILL <--- ETNO -0,04 

WILL <--- IMAG 0,19 0,14 1,37 0,17 par_63 WILL <--- IMAG 0,17 

WILL <--- PERS 0,13 0,07 1,81 0,07 par_82 WILL <--- PERS 0,12 

RESP <--- PERS 0,63 0,14 4,48 *** par_73 RESP <--- PERS 1,00 

PROD <--- IMAG 0,32 0,05 5,89 *** par_31 PROD <--- IMAG 1,00 

ÓDIO <--- IMAG -0,25 0,08 -2,98 0,00 par_32 ÓDIO <--- IMAG -1,00 

MKT <--- IMAG 0,19 0,06 3,11 0,00 par_34 MKT <--- IMAG 1,00 

IMPORT <--- IMAG 0,19 0,04 4,48 *** par_35 IMPORT <--- IMAG 1,00 

EMOT <--- PERS 1,00 EMOT <--- PERS 1,00 

ATIV <--- PERS 1,42 0,26 5,42 *** par_72 ATIV <--- PERS 1,00 

ARTE <--- IMAG 0,20 0,06 3,20 0,00 par_33 ARTE <--- IMAG 1,00 

AFETO <--- IMAG 1,00 AFETO <--- IMAG 1,00 

I7 <--- PROD 1,00 I7 <--- PROD 0,33 

I6 <--- PROD 0,57 0,15 3,94 *** par_1 I6 <--- PROD 0,22 

I5 <--- PROD 1,05 0,20 5,37 *** par_2 I5 <--- PROD 0,34 

I4 <--- PROD 0,78 0,16 4,95 *** par_3 I4 <--- PROD 0,28 

I1 <--- PROD 0,82 0,18 4,44 *** par_4 I1 <--- PROD 0,25 

I18 <--- ÓDIO 1,00 I18 <--- ÓDIO 0,16 

I17 <--- ÓDIO 0,71 0,28 2,60 0,01 par_5 I17 <--- ÓDIO 0,15 

I16 <--- ÓDIO 1,32 0,44 3,00 0,00 par_6 I16 <--- ÓDIO 0,27 

I13 <--- ARTE 1,00 I13 <--- ARTE 0,18 

I9 <--- ARTE 0,96 0,30 3,15 0,00 par_7 I9 <--- ARTE 0,15 

I3 <--- MKT 1,00 I3 <--- MKT 0,17 

I2 <--- MKT -0,10 0,29 -0,33 0,74 par_8 I2 <--- MKT -0,02 

I14 <--- AFETO 1,00 I14 <--- AFETO 0,85 

I11 <--- AFETO 0,98 0,05 19,95 *** par_9 I11 <--- AFETO 0,85 

I8 <--- AFETO 0,92 0,06 14,70 *** par_10 I8 <--- AFETO 0,78 

I15 <--- IMPORT 1,00 I15 <--- IMPORT 0,25 

I12 <--- IMPORT 0,82 0,21 3,97 *** par_11 I12 <--- IMPORT 0,22 

A1 <--- AFIN 1,00 A1 <--- AFIN 0,74 

A2 <--- AFIN 1,10 0,07 15,96 *** par_36 A2 <--- AFIN 0,81 

A3 <--- AFIN 1,13 0,07 16,53 *** par_37 A3 <--- AFIN 0,84 

A4 <--- AFIN 1,00 0,07 14,62 *** par_38 A4 <--- AFIN 0,75 

A5 <--- AFIN 1,00 0,07 15,20 *** par_39 A5 <--- AFIN 0,78 

A6 <--- AFIN 1,10 0,07 15,56 *** par_40 A6 <--- AFIN 0,80 

A7 <--- AFIN 0,82 0,07 11,66 *** par_41 A7 <--- AFIN 0,61 

A8 <--- AFIN 1,05 0,08 14,00 *** par_42 A8 <--- AFIN 0,72 

A9 <--- AFIN 1,05 0,07 15,10 *** par_43 A9 <--- AFIN 0,77 

A10 <--- AFIN 1,13 0,07 17,14 *** par_44 A10 <--- AFIN 0,87 

CM1 <--- CONE 1,00 CM1 <--- CONE 0,76 

CM2 <--- CONE 1,13 0,08 14,09 *** par_45 CM2 <--- CONE 0,74 

CM3 <--- CONE 1,22 0,09 14,19 *** par_46 CM3 <--- CONE 0,74 

CM4 <--- CONE 0,96 0,08 12,36 *** par_47 CM4 <--- CONE 0,66 

CM5 <--- CONE 0,89 0,07 13,29 *** par_48 CM5 <--- CONE 0,70 

CM6 <--- CONE 1,09 0,08 14,11 *** par_49 CM6 <--- CONE 0,74 

CM7 <--- CONE 0,92 0,08 12,26 *** par_50 CM7 <--- CONE 0,65 

WM3 <--- WILL 1,00 WM3 <--- WILL 0,73 

WM2 <--- WILL 1,01 0,08 12,63 *** par_61 WM2 <--- WILL 0,80 

WM1 <--- WILL 0,91 0,07 12,33 *** par_62 WM1 <--- WILL 0,75 

T1 <--- ETNO 1,00 T1 <--- ETNO 0,43 

T2 <--- ETNO 1,67 0,22 7,73 *** par_66 T2 <--- ETNO 0,78 

T3 <--- ETNO 1,52 0,21 7,15 *** par_67 T3 <--- ETNO 0,62 

T4 <--- ETNO 1,45 0,19 7,66 *** par_68 T4 <--- ETNO 0,76 

T5 <--- ETNO 1,37 0,18 7,75 *** par_69 T5 <--- ETNO 0,79 

PM5 <--- ATIV 0,81 0,11 7,09 *** par_74 PM5 <--- ATIV 0,58 

PM7 <--- ATIV 0,98 0,11 8,59 *** par_75 PM7 <--- ATIV 0,66 

PM3 <--- ATIV 1,00 PM3 <--- ATIV 0,66 

PM2 <--- ATIV 0,73 0,10 7,51 *** par_76 PM2 <--- ATIV 0,58 

PM1 <--- PERS 0,85 0,18 4,75 *** par_77 PM1 <--- PERS 0,35 

PM12 <--- RESP 0,48 0,20 2,43 0,02 par_78 PM12 <--- RESP 0,15 

PM8 <--- RESP 1,53 0,29 5,36 *** par_79 PM8 <--- RESP 0,45 

PM6 <--- RESP 1,00 PM6 <--- RESP 0,33 

PM11 <--- EMOT 1,00 PM11 <--- EMOT 0,41 

PM10 <--- EMOT 0,92 0,12 7,52 *** par_80 PM10 <--- EMOT 0,45 
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Covariances: Correlations:

Estimate S.E. C.R. P Label Estimate

IMAG <--> AFIN 0,74 0,08 9,74 *** par_71 IMAG <--> AFIN 0,85 

CONE <--> PERS 0,26 0,06 4,22 *** par_81 CONE <--> PERS 0,38 

e1 <--> e5 0,18 0,04 5,04 *** par_12 e1 <--> e5 0,28 

e1 <--> e4 0,18 0,03 5,97 *** par_13 e1 <--> e4 0,33 

e1 <--> e3 0,16 0,03 4,99 *** par_14 e1 <--> e3 0,28 

e1 <--> e2 0,13 0,03 4,65 *** par_15 e1 <--> e2 0,25 

e2 <--> e3 0,15 0,03 5,27 *** par_16 e2 <--> e3 0,29 

e2 <--> e4 0,13 0,03 5,05 *** par_17 e2 <--> e4 0,28 

e2 <--> e5 0,17 0,03 5,61 *** par_18 e2 <--> e5 0,31 

e3 <--> e4 0,20 0,03 6,49 *** par_19 e3 <--> e4 0,37 

e3 <--> e5 0,20 0,04 5,66 *** par_20 e3 <--> e5 0,32 

e4 <--> e5 0,20 0,03 6,22 *** par_21 e4 <--> e5 0,35 

e7 <--> e8 0,45 0,05 8,28 *** par_22 e7 <--> e8 0,48 

e6 <--> e7 0,48 0,07 7,03 *** par_23 e6 <--> e7 0,40 

e6 <--> e8 0,32 0,06 5,02 *** par_24 e6 <--> e8 0,27 

e9 <--> e10 0,54 0,06 9,44 *** par_25 e9 <--> e10 0,57 

e11 <--> e12 0,24 0,04 5,90 *** par_26 e11 <--> e12 0,32 

e14 <--> e15 -0,06 0,04 -1,35 0,18 par_27 e14 <--> e15 -0,18 

e13 <--> e14 0,04 0,05 0,89 0,37 par_28 e13 <--> e14 0,15 

e13 <--> e15 -0,06 0,04 -1,46 0,14 par_29 e13 <--> e15 -0,20 

e16 <--> e17 0,13 0,02 6,85 *** par_30 e16 <--> e17 0,39 

e33 <--> e34 0,04 0,19 0,19 0,85 par_51 e33 <--> e34 0,02 

e33 <--> e35 0,12 0,22 0,54 0,59 par_52 e33 <--> e35 0,06 

e33 <--> e36 -0,06 0,17 -0,37 0,71 par_53 e33 <--> e36 -0,04 

e34 <--> e35 -0,14 0,19 -0,70 0,48 par_54 e34 <--> e35 -0,07 

e34 <--> e36 0,54 0,17 3,16 0,00 par_55 e34 <--> e36 0,30 

e35 <--> e36 0,05 0,18 0,28 0,78 par_56 e35 <--> e36 0,03 

e31 <--> e32 1,45 0,20 7,17 *** par_57 e31 <--> e32 0,47 

e28 <--> e30 0,60 0,15 3,90 *** par_58 e28 <--> e30 0,22 

e28 <--> e29 0,41 0,16 2,57 0,01 par_59 e28 <--> e29 0,14 

e29 <--> e30 0,62 0,15 4,02 *** par_60 e29 <--> e30 0,24 
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Variances: Covariances:

Estimate S.E. C.R. P Label M.I. Par Change

IMAG 0,68 0,08 8,35 *** par_83 e41 <--> e44 68,70 0,36 

AFIN 1,11 0,14 8,11 *** par_84 e18 <--> e22 39,03 0,29 

CONE 0,65 0,08 8,26 *** par_85 e38 <--> e42 32,53 0,17 

ETNO 0,19 0,05 4,01 *** par_86 e43 <--> e53 32,34 0,23 

PERS 0,76 0,22 3,42 *** par_87 e42 <--> e44 31,93 0,20 

e53 0,57 0,08 6,80 *** par_88 e42 <--> e53 29,46 -0,20 

e1 0,59 0,04 13,35 *** par_89 e39 <--> e43 28,18 0,21 

e2 0,45 0,03 13,46 *** par_90 e14 <--> e27 25,78 0,11 

e3 0,58 0,04 13,33 *** par_91 e19 <--> e25 24,50 0,24 

e4 0,50 0,04 13,41 *** par_92 e39 <--> e40 23,10 0,21 

e5 0,68 0,05 13,43 *** par_93 e27 <--> IMAG 22,17 0,10 

e6 1,51 0,11 13,49 *** par_94 e43 <--> e44 19,91 -0,18 

e7 0,96 0,07 13,50 *** par_95 e39 <--> e42 19,59 -0,16 

e8 0,89 0,07 13,41 *** par_96 e39 <--> e44 17,29 -0,17 

e9 0,83 0,06 13,49 *** par_97 e30 <--> e36 17,14 0,40 

e10 1,09 0,08 13,50 *** par_98 e41 <--> e43 16,89 -0,17 

e11 0,83 0,06 13,49 *** par_99 e38 <--> e53 15,46 -0,14 

e12 0,65 0,05 13,53 *** par_100 e42 <--> e46 15,22 -0,13 

e13 0,26 0,05 5,16 *** par_101 e27 <--> AFIN 14,83 -0,10 

e14 0,26 0,05 5,29 *** par_102 e48 <--> e50 14,31 0,16 

e15 0,37 0,05 7,10 *** par_103 e45 <--> CONE 13,88 0,16 

e16 0,37 0,03 13,44 *** par_104 e40 <--> e41 13,86 -0,17 

e17 0,31 0,02 13,46 *** par_105 e38 <--> e51 13,01 0,09 

e18 0,93 0,07 12,63 *** par_106 e22 <--> e23 13,00 0,15 

e19 0,68 0,06 12,05 *** par_107 e6 <--> ETNO 12,79 0,10 

e20 0,59 0,05 11,72 *** par_108 e23 <--> e26 12,72 0,16 

e21 0,86 0,07 12,56 *** par_109 e42 <--> e43 12,60 -0,12 

e22 0,72 0,06 12,37 *** par_110 e5 <--> e22 12,39 -0,12 

e23 0,78 0,06 12,24 *** par_111 e43 <--> e46 12,38 0,14 

e24 1,28 0,10 13,09 *** par_112 e39 <--> e41 12,24 -0,15 

e25 1,11 0,09 12,71 *** par_113 e39 <--> e53 12,08 0,14 

e26 0,82 0,07 12,41 *** par_114 e40 <--> e53 11,39 0,15 

e27 0,46 0,04 11,22 *** par_115 e25 <--> e27 11,36 -0,14 

e28 3,10 0,23 13,43 *** par_116 e35 <--> e37 11,35 0,53 

e29 2,70 0,22 12,09 *** par_117 e41 <--> e42 11,29 0,13 

e30 2,48 0,19 12,91 *** par_118 e32 <--> e36 11,24 -0,31 

e31 3,81 0,31 12,46 *** par_119 e40 <--> e49 11,06 0,11 

e32 2,52 0,21 12,13 *** par_120 e48 <--> e49 10,48 -0,10 

e33 1,83 0,26 7,04 *** par_121 e20 <--> e27 9,83 0,10 

e34 2,00 0,23 8,62 *** par_122 e37 <--> e49 9,63 0,21 

e35 1,95 0,28 7,09 *** par_123 e18 <--> e20 9,57 -0,13 

e36 1,58 0,19 8,50 *** par_124 e1 <--> e26 9,46 0,11 

e37 3,79 0,30 12,83 *** par_125 e21 <--> e26 9,46 0,15 

e38 0,46 0,04 11,10 *** par_126 e4 <--> e39 9,42 -0,09 

e39 0,69 0,06 11,45 *** par_127 e13 <--> e50 9,42 -0,08 

e40 0,78 0,07 11,39 *** par_128 e44 <--> e53 9,03 -0,13 

e41 0,79 0,06 12,23 *** par_129 e23 <--> e27 9,00 -0,11 

e42 0,53 0,05 11,87 *** par_130 e36 <--> e42 8,97 -0,15 

e43 0,64 0,06 11,44 *** par_131 e40 <--> e44 8,86 -0,13 

e44 0,74 0,06 12,27 *** par_132 e29 <--> CONE 8,69 0,20 

e45 0,76 0,08 10,01 *** par_133 e19 <--> e20 8,33 0,11 

e46 0,50 0,06 8,02 *** par_134 e14 <--> e29 8,32 0,14 

e47 0,54 0,06 9,34 *** par_135 e19 <--> e38 8,26 0,10 

e48 0,81 0,06 12,94 *** par_136 e45 <--> e53 8,18 -0,13 

e49 0,33 0,04 9,39 *** par_137 e17 <--> e37 8,05 0,15 

e50 0,68 0,06 11,89 *** par_138 e40 <--> e43 8,05 0,12 

e51 0,30 0,03 10,00 *** par_139 e2 <--> e36 8,00 -0,11 

e52 0,22 0,02 9,24 *** par_140 AFIN <--> CONE 7,96 0,08 
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CMIN

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF

Default model 123 1628,638 1005 0 1,621

Saturated model 1128 0 0

Independence model 47 7568,475 1081 0 7,001

RMR, GFI

Model RMR GFI AGFI PGFI

Default model 0,131 0,841 0,822 0,749

Saturated model 0 1

Independence model 0,318 0,328 0,299 0,314

Baseline Comparisons

NFI RFI IFI TLI

Delta1 rho1 Delta2 rho2

Default model 0,785 0,769 0,905 0,897 0,904

Saturated model 1 1 1

Independence model 0 0 0 0 0

RMSEA

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE

Default model 0,041 0,037 0,045 1

Independence model 0,128 0,125 0,131 0

Model CFI

Intenção de  
compra

Etnocentrismo

Afinidade
país

Imagem
país

Conexão
self-marca

Personalidade
marca0,10

0,04

0,88

0,11

0,67

0,34

-0,04
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Regression Weights: Standardized Regression Weights:

Estimate S.E. C.R. P Label Estimate

WILL <--- AFIN 0,07 0,11 0,61 0,54 par_49 WILL <--- AFIN 0,10 

WILL <--- CONE 0,58 0,08 7,80 *** par_50 WILL <--- CONE 0,67 

WILL <--- ETNO -0,07 0,08 -0,83 0,41 par_55 WILL <--- ETNO -0,04 

WILL <--- IMAG 0,04 0,15 0,24 0,81 par_48 WILL <--- IMAG 0,04 

WILL <--- PERS 0,17 0,12 1,48 0,14 par_65 WILL <--- PERS 0,11 

RESP <--- PERS 0,94 0,39 2,44 0,02 par_58 RESP <--- PERS 1,00 

PROD <--- IMAG 0,33 0,06 5,75 *** par_24 PROD <--- IMAG 1,00 

ÓDIO <--- IMAG -0,24 0,09 -2,64 0,01 par_25 ÓDIO <--- IMAG -1,00 

MKT <--- IMAG 0,19 0,07 2,88 0,00 par_27 MKT <--- IMAG 1,00 

IMPORT <--- IMAG 0,20 0,05 4,55 *** par_28 IMPORT <--- IMAG 1,00 

EMOT <--- PERS 1,00 EMOT <--- PERS 1,00 

ATIV <--- PERS 1,64 0,51 3,22 0,00 par_57 ATIV <--- PERS 1,00 

ARTE <--- IMAG 0,16 0,07 2,35 0,02 par_26 ARTE <--- IMAG 1,00 

AFETO <--- IMAG 1,00 AFETO <--- IMAG 1,00 

I7 <--- PROD 1,00 I7 <--- PROD 0,33 

I6 <--- PROD 0,53 0,15 3,53 *** par_1 I6 <--- PROD 0,20 

I5 <--- PROD 1,02 0,20 5,07 *** par_2 I5 <--- PROD 0,33 

I4 <--- PROD 0,84 0,17 4,97 *** par_3 I4 <--- PROD 0,30 

I1 <--- PROD 0,82 0,19 4,27 *** par_4 I1 <--- PROD 0,26 

I18 <--- ÓDIO 1,00 I18 <--- ÓDIO 0,15 

I17 <--- ÓDIO 0,71 0,31 2,29 0,02 par_5 I17 <--- ÓDIO 0,14 

I16 <--- ÓDIO 1,42 0,53 2,67 0,01 par_6 I16 <--- ÓDIO 0,27 

I13 <--- ARTE 1,00 I13 <--- ARTE 0,13 

I9 <--- ARTE 1,08 0,43 2,49 0,01 par_7 I9 <--- ARTE 0,13 

I3 <--- MKT 1,00 I3 <--- MKT 0,16 

I11 <--- AFETO 1,00 I11 <--- AFETO 0,83 

I15 <--- IMPORT 1,00 I15 <--- IMPORT 0,26 

I12 <--- IMPORT 0,68 0,19 3,52 *** par_8 I12 <--- IMPORT 0,19 

A1 <--- AFIN 1,00 A1 <--- AFIN 0,72 

A2 <--- AFIN 1,12 0,07 15,15 *** par_29 A2 <--- AFIN 0,81 

A3 <--- AFIN 1,17 0,07 15,87 *** par_30 A3 <--- AFIN 0,85 

A4 <--- AFIN 1,04 0,07 14,18 *** par_31 A4 <--- AFIN 0,76 

A5 <--- AFIN 1,01 0,06 17,71 *** par_32 A5 <--- AFIN 0,76 

A6 <--- AFIN 1,12 0,08 14,82 *** par_33 A6 <--- AFIN 0,79 

A7 <--- AFIN 0,85 0,07 11,34 *** par_34 A7 <--- AFIN 0,61 

A8 <--- AFIN 1,05 0,08 13,20 *** par_35 A8 <--- AFIN 0,71 

A9 <--- AFIN 1,08 0,07 14,55 *** par_36 A9 <--- AFIN 0,78 

A10 <--- AFIN 1,17 0,07 16,46 *** par_37 A10 <--- AFIN 0,88 

CA1 <--- CONE 1,00 CA1 <--- CONE 0,69 

CA2 <--- CONE 0,86 0,07 12,01 *** par_38 CA2 <--- CONE 0,71 

CA3 <--- CONE 1,15 0,09 13,13 *** par_39 CA3 <--- CONE 0,79 

CA4 <--- CONE 0,85 0,09 9,82 *** par_40 CA4 <--- CONE 0,57 

CA5 <--- CONE 0,78 0,08 10,50 *** par_41 CA5 <--- CONE 0,53 

CA6 <--- CONE 0,89 0,07 12,49 *** par_42 CA6 <--- CONE 0,74 

CA7 <--- CONE 0,89 0,08 10,78 *** par_43 CA7 <--- CONE 0,63 

WA3 <--- WILL 1,00 WA3 <--- WILL 0,60 

WA2 <--- WILL 0,87 0,09 9,66 *** par_46 WA2 <--- WILL 0,71 

WA1 <--- WILL 1,00 0,10 9,99 *** par_47 WA1 <--- WILL 0,78 

T1 <--- ETNO 1,00 T1 <--- ETNO 0,43 

T2 <--- ETNO 1,66 0,22 7,74 *** par_51 T2 <--- ETNO 0,78 

T3 <--- ETNO 1,52 0,21 7,15 *** par_52 T3 <--- ETNO 0,62 

T4 <--- ETNO 1,45 0,19 7,67 *** par_53 T4 <--- ETNO 0,76 

T5 <--- ETNO 1,37 0,18 7,75 *** par_54 T5 <--- ETNO 0,79 

PA5 <--- ATIV 0,76 0,12 6,50 *** par_59 PA5 <--- ATIV 0,53 

PA7 <--- ATIV 0,53 0,08 6,71 *** par_60 PA7 <--- ATIV 0,56 

PA3 <--- ATIV 1,00 PA3 <--- ATIV 0,54 

PA2 <--- ATIV 0,88 0,13 6,94 *** par_61 PA2 <--- ATIV 0,61 

PA8 <--- RESP 1,35 0,41 3,27 0,00 par_62 PA8 <--- RESP 0,31 

PA6 <--- RESP 1,00 PA6 <--- RESP 0,22 

PA11 <--- EMOT 1,00 PA11 <--- EMOT 0,21 

PA10 <--- EMOT 0,50 0,23 2,17 0,03 par_63 PA10 <--- EMOT 0,12 
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Covariances: Correlations: 

Estimate S.E. C.R. P Label Estimate

IMAG <--> AFIN 0,72 0,07 9,63 *** par_56 IMAG <--> AFIN 0,88 

CONE <--> PERS 0,11 0,04 2,78 0,01 par_64 CONE <--> PERS 0,34 

e1 <--> e5 0,18 0,04 4,98 *** par_9 e1 <--> e5 0,28 

e1 <--> e4 0,18 0,03 5,80 *** par_10 e1 <--> e4 0,33 

e1 <--> e3 0,16 0,03 4,98 *** par_11 e1 <--> e3 0,28 

e1 <--> e2 0,13 0,03 4,71 *** par_12 e1 <--> e2 0,26 

e2 <--> e3 0,15 0,03 5,34 *** par_13 e2 <--> e3 0,30 

e2 <--> e4 0,13 0,03 5,03 *** par_14 e2 <--> e4 0,28 

e2 <--> e5 0,17 0,03 5,63 *** par_15 e2 <--> e5 0,31 

e3 <--> e4 0,19 0,03 6,35 *** par_16 e3 <--> e4 0,36 

e3 <--> e5 0,20 0,04 5,63 *** par_17 e3 <--> e5 0,32 

e4 <--> e5 0,20 0,03 6,09 *** par_18 e4 <--> e5 0,34 

e7 <--> e8 0,45 0,05 8,28 *** par_19 e7 <--> e8 0,49 

e6 <--> e7 0,48 0,07 7,05 *** par_20 e6 <--> e7 0,40 

e6 <--> e8 0,32 0,06 5,06 *** par_21 e6 <--> e8 0,28 

e9 <--> e10 0,55 0,06 9,48 *** par_22 e9 <--> e10 0,57 

e16 <--> e17 0,13 0,02 6,88 *** par_23 e16 <--> e17 0,39 

e31 <--> e32 1,66 0,19 8,57 *** par_44 e31 <--> e32 0,51 

e29 <--> e30 0,67 0,16 4,31 *** par_45 e29 <--> e30 0,24 

e18 <--> e22 0,30 0,05 5,66 *** par_66 e18 <--> e22 0,35 

e19 <--> e25 0,25 0,06 4,47 *** par_67 e19 <--> e25 0,27 

e38 <--> e42 0,20 0,05 4,45 *** par_68 e38 <--> e42 0,27 

e41 <--> e44 0,27 0,05 5,71 *** par_69 e41 <--> e44 0,35 

e42 <--> e44 0,10 0,04 2,66 0,01 par_70 e42 <--> e44 0,13 
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Variances: Covariances:

Estimate S.E. C.R. P Label APPLE M.I. Par Change

IMAG 0,63 0,08 7,86 *** par_71 e14 <--> e27 34,93 0,15 

AFIN 1,05 0,14 7,77 *** par_72 e27 <--> IMAG 26,33 0,13 

CONE 0,56 0,08 7,13 *** par_73 e31 <--> e40 20,55 0,29 

ETNO 0,19 0,05 4,01 *** par_74 e33 <--> ETNO 15,91 -0,06 

PERS 0,17 0,10 1,71 0,09 par_75 e27 <--> AFIN 15,54 -0,11 

e53 0,20 0,04 4,90 *** par_76 e38 <--> e41 15,12 0,14 

e1 0,59 0,05 13,22 *** par_77 e48 <--> e50 14,26 0,16 

e2 0,46 0,03 13,42 *** par_78 e23 <--> e26 13,84 0,17 

e3 0,58 0,04 13,20 *** par_79 e22 <--> e23 13,53 0,15 

e4 0,49 0,04 13,26 *** par_80 e6 <--> ETNO 13,09 0,10 

e5 0,68 0,05 13,35 *** par_81 e5 <--> e22 12,82 -0,12 

e6 1,52 0,11 13,47 *** par_82 e32 <--> e33 12,50 -0,15 

e7 0,96 0,07 13,48 *** par_83 e14 <--> e44 12,20 0,09 

e8 0,89 0,07 13,32 *** par_84 e23 <--> IMAG 11,66 -0,11 

e9 0,84 0,06 13,48 *** par_85 e25 <--> e27 10,94 -0,13 

e10 1,10 0,08 13,49 *** par_86 e44 <--> AFIN 10,81 -0,10 

e11 0,83 0,06 13,46 *** par_87 e25 <--> e35 10,81 -0,21 

e14 0,29 0,05 5,59 *** par_88 e33 <--> e52 10,76 -0,05 

e16 0,37 0,03 13,34 *** par_89 AFIN <--> CONE 10,62 0,10 

e17 0,31 0,02 13,43 *** par_90 e48 <--> e49 10,42 -0,10 

e18 0,99 0,08 12,60 *** par_91 e23 <--> e27 10,29 -0,11 

e19 0,70 0,06 11,92 *** par_92 e44 <--> IMAG 10,19 0,08 

e20 0,58 0,05 11,43 *** par_93 e33 <--> e39 10,13 0,06 

e21 0,85 0,07 12,41 *** par_94 e4 <--> e11 10,11 0,09 

e22 0,76 0,06 12,33 *** par_95 e24 <--> e38 9,86 -0,15 

e23 0,80 0,07 12,14 *** par_96 e22 <--> e26 9,67 0,13 

e24 1,28 0,10 13,04 *** par_97 e34 <--> e53 8,71 -0,08 

e25 1,17 0,09 12,63 *** par_98 e43 <--> e49 8,67 -0,07 

e26 0,81 0,07 12,27 *** par_99 e39 <--> e42 8,57 -0,10 

e27 0,44 0,04 10,76 *** par_100 e19 <--> e20 8,54 0,10 

e29 2,53 0,20 12,85 *** par_101 e1 <--> e26 8,47 0,10 

e30 3,02 0,23 13,21 *** par_102 e21 <--> e26 8,32 0,14 

e31 3,51 0,27 13,23 *** par_103 e32 <--> ETNO 8,25 0,11 

e32 3,01 0,22 13,44 *** par_104 e44 <--> e53 7,82 -0,07 

e33 0,27 0,03 10,54 *** par_105 e27 <--> e47 7,71 -0,07 

e34 0,66 0,06 11,04 *** par_106 e41 <--> e43 7,68 -0,08 

e35 1,12 0,10 10,95 *** par_107 e52 <--> CONE 7,58 0,06 

e36 0,58 0,06 9,66 *** par_108 e23 <--> e43 7,58 -0,09 

e38 0,60 0,05 11,50 *** par_109 e1 <--> e38 7,54 0,08 

e39 0,41 0,04 11,35 *** par_110 e3 <--> e44 7,53 -0,08 

e40 0,45 0,05 9,98 *** par_111 e42 <--> AFIN 7,30 0,09 

e41 0,84 0,07 12,44 *** par_112 e23 <--> e25 7,30 0,14 

e42 0,89 0,07 12,62 *** par_113 e2 <--> e17 7,30 0,05 

e43 0,36 0,03 10,89 *** par_114 e20 <--> e26 7,22 -0,11 

e44 0,68 0,06 12,12 *** par_115 e8 <--> e47 7,07 0,07 

e45 0,75 0,07 11,52 *** par_116 e10 <--> e43 7,00 -0,08 

e46 0,32 0,03 9,77 *** par_117 e50 <--> CONE 6,97 -0,09 

e47 0,28 0,04 8,03 *** par_118 e14 <--> e23 6,97 -0,09 

e48 0,81 0,06 12,94 *** par_119 e23 <--> AFIN 6,95 0,09 

e49 0,34 0,04 9,41 *** par_120 e26 <--> e27 6,81 -0,09 

e50 0,68 0,06 11,88 *** par_121 e18 <--> e21 6,70 0,12 

e51 0,30 0,03 9,99 *** par_122 e9 <--> e23 6,45 -0,09 

e52 0,22 0,02 9,25 *** par_123 e52 <--> PERS 6,36 -0,03 

APPLE
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CMIN

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF

Default model 123 1599,413 1005 0 1,591

Saturated model 1128 0 0

Independence model 47 8472,797 1081 0 7,838

RMR, GFI

Model RMR GFI AGFI PGFI

Default model 0,109 0,843 0,823 0,751

Saturated model 0 1

Independence model 0,346 0,315 0,285 0,301

Baseline Comparisons

NFI RFI IFI TLI

Delta1 rho1 Delta2 rho2

Default model 0,811 0,797 0,92 0,914 0,920

Saturated model 1 1 1

Independence model 0 0 0 0 0

RMSEA

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE

Default model 0,040 0,036 0,044 1

Independence model 0,137 0,134 0,139 0

Model CFI

Intenção de  
compra

Etnocentrismo

Afinidade
país

Imagem
país

Conexão
self-marca

Personalidade
marca0,04 

-0,07

0,88

0,05

0,79

0,50

-0,04
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Regression Weights: Standardized Regression Weights:

Estimate S.E. C.R. P Label Estimate

WILL <--- AFIN 0,03 0,09 0,29 0,77 par_49 WILL <--- AFIN 0,04 

WILL <--- CONE 0,79 0,08 10,09 *** par_50 WILL <--- CONE 0,79 

WILL <--- ETNO -0,07 0,07 -0,93 0,35 par_55 WILL <--- ETNO -0,04 

WILL <--- IMAG -0,06 0,13 -0,49 0,62 par_48 WILL <--- IMAG -0,08 

WILL <--- PERS 0,05 0,05 0,97 0,33 par_65 WILL <--- PERS 0,06 

RESP <--- PERS 0,36 0,12 2,86 0,00 par_58 RESP <--- PERS 1,00 

PROD <--- IMAG 0,33 0,06 5,75 *** par_24 PROD <--- IMAG 1,00 

ÓDIO <--- IMAG -0,24 0,09 -2,65 0,01 par_25 ÓDIO <--- IMAG -1,00 

MKT <--- IMAG 0,19 0,07 2,85 0,00 par_27 MKT <--- IMAG 1,00 

IMPORT <--- IMAG 0,20 0,05 4,53 *** par_28 IMPORT <--- IMAG 1,00 

EMOT <--- PERS 1,00 EMOT <--- PERS 1,00 

ATIV <--- PERS 1,60 0,21 7,76 *** par_57 ATIV <--- PERS 1,00 

ARTE <--- IMAG 0,16 0,07 2,35 0,02 par_26 ARTE <--- IMAG 1,00 

AFETO <--- IMAG 1,00 AFETO <--- IMAG 1,00 

I7 <--- PROD 1,00 I7 <--- PROD 0,33 

I6 <--- PROD 0,53 0,15 3,52 *** par_1 I6 <--- PROD 0,20 

I5 <--- PROD 1,02 0,20 5,07 *** par_2 I5 <--- PROD 0,33 

I4 <--- PROD 0,84 0,17 4,97 *** par_3 I4 <--- PROD 0,30 

I1 <--- PROD 0,82 0,19 4,28 *** par_4 I1 <--- PROD 0,26 

I18 <--- ÓDIO 1,00 I18 <--- ÓDIO 0,15 

I17 <--- ÓDIO 0,70 0,31 2,28 0,02 par_5 I17 <--- ÓDIO 0,13 

I16 <--- ÓDIO 1,43 0,53 2,69 0,01 par_6 I16 <--- ÓDIO 0,27 

I13 <--- ARTE 1,00 I13 <--- ARTE 0,13 

I9 <--- ARTE 1,08 0,43 2,48 0,01 par_7 I9 <--- ARTE 0,13 

I3 <--- MKT 1,00 I3 <--- MKT 0,16 

I11 <--- AFETO 1,00 I11 <--- AFETO 0,83 

I15 <--- IMPORT 1,00 I15 <--- IMPORT 0,26 

I12 <--- IMPORT 0,68 0,19 3,50 *** par_8 I12 <--- IMPORT 0,19 

A1 <--- AFIN 1,00 A1 <--- AFIN 0,72 

A2 <--- AFIN 1,12 0,07 15,13 *** par_29 A2 <--- AFIN 0,81 

A3 <--- AFIN 1,17 0,07 15,84 *** par_30 A3 <--- AFIN 0,85 

A4 <--- AFIN 1,04 0,07 14,15 *** par_31 A4 <--- AFIN 0,76 

A5 <--- AFIN 1,01 0,06 17,68 *** par_32 A5 <--- AFIN 0,76 

A6 <--- AFIN 1,13 0,08 14,79 *** par_33 A6 <--- AFIN 0,79 

A7 <--- AFIN 0,85 0,08 11,33 *** par_34 A7 <--- AFIN 0,61 

A8 <--- AFIN 1,05 0,08 13,20 *** par_35 A8 <--- AFIN 0,71 

A9 <--- AFIN 1,08 0,07 14,51 *** par_36 A9 <--- AFIN 0,78 

A10 <--- AFIN 1,17 0,07 16,43 *** par_37 A10 <--- AFIN 0,88 

CL1 <--- CONE 1,00 CL1 <--- CONE 0,72 

CL2 <--- CONE 1,17 0,09 13,41 *** par_38 CL2 <--- CONE 0,74 

CL3 <--- CONE 1,09 0,08 13,85 *** par_39 CL3 <--- CONE 0,77 

CL4 <--- CONE 1,01 0,09 11,42 *** par_40 CL4 <--- CONE 0,63 

CL5 <--- CONE 0,85 0,06 13,71 *** par_41 CL5 <--- CONE 0,62 

CL6 <--- CONE 1,13 0,08 13,95 *** par_42 CL6 <--- CONE 0,77 

CL7 <--- CONE 1,17 0,09 12,61 *** par_43 CL7 <--- CONE 0,70 

WL3 <--- WILL 1,00 WL3 <--- WILL 0,72 

WL2 <--- WILL 1,39 0,10 14,36 *** par_46 WL2 <--- WILL 0,84 

WL1 <--- WILL 1,17 0,09 13,46 *** par_47 WL1 <--- WILL 0,77 

T1 <--- ETNO 1,00 T1 <--- ETNO 0,43 

T2 <--- ETNO 1,67 0,22 7,73 *** par_51 T2 <--- ETNO 0,78 

T3 <--- ETNO 1,52 0,21 7,14 *** par_52 T3 <--- ETNO 0,62 

T4 <--- ETNO 1,46 0,19 7,66 *** par_53 T4 <--- ETNO 0,76 

T5 <--- ETNO 1,37 0,18 7,74 *** par_54 T5 <--- ETNO 0,79 

PL5 <--- ATIV 0,89 0,08 11,51 *** par_59 PL5 <--- ATIV 0,68 

PL7 <--- ATIV 0,92 0,08 11,89 *** par_60 PL7 <--- ATIV 0,71 

PL3 <--- ATIV 1,00 PL3 <--- ATIV 0,74 

PL2 <--- ATIV 0,83 0,08 10,68 *** par_61 PL2 <--- ATIV 0,63 

PL8 <--- RESP 2,80 0,86 3,26 0,00 par_62 PL8 <--- RESP 0,49 

PL6 <--- RESP 1,00 PL6 <--- RESP 0,17 

PL11 <--- EMOT 1,00 PL11 <--- EMOT 0,45 

PL10 <--- EMOT 0,99 0,11 8,81 *** par_63 PL10 <--- EMOT 0,44 

LEVI'S LEVI'S
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Covariances: Correlations: 

Estimate S.E. C.R. P Label Estimate

IMAG <--> AFIN 0,72 0,07 9,63 *** par_56 IMAG <--> AFIN 0,88 

CONE <--> PERS 0,26 0,05 5,50 *** par_64 CONE <--> PERS 0,50 

e1 <--> e5 0,18 0,04 4,98 *** par_9 e1 <--> e5 0,28 

e1 <--> e4 0,18 0,03 5,80 *** par_10 e1 <--> e4 0,33 

e1 <--> e3 0,16 0,03 4,98 *** par_11 e1 <--> e3 0,28 

e1 <--> e2 0,13 0,03 4,71 *** par_12 e1 <--> e2 0,26 

e2 <--> e3 0,15 0,03 5,34 *** par_13 e2 <--> e3 0,30 

e2 <--> e4 0,13 0,03 5,03 *** par_14 e2 <--> e4 0,28 

e2 <--> e5 0,17 0,03 5,63 *** par_15 e2 <--> e5 0,31 

e3 <--> e4 0,19 0,03 6,35 *** par_16 e3 <--> e4 0,36 

e3 <--> e5 0,20 0,04 5,63 *** par_17 e3 <--> e5 0,32 

e4 <--> e5 0,20 0,03 6,09 *** par_18 e4 <--> e5 0,34 

e7 <--> e8 0,45 0,05 8,28 *** par_19 e7 <--> e8 0,49 

e6 <--> e7 0,48 0,07 7,05 *** par_20 e6 <--> e7 0,40 

e6 <--> e8 0,32 0,06 5,05 *** par_21 e6 <--> e8 0,28 

e9 <--> e10 0,55 0,06 9,48 *** par_22 e9 <--> e10 0,57 

e16 <--> e17 0,13 0,02 6,89 *** par_23 e16 <--> e17 0,39 

e31 <--> e32 1,19 0,14 8,31 *** par_44 e31 <--> e32 0,52 

e29 <--> e30 0,75 0,12 6,45 *** par_45 e29 <--> e30 0,38 

e18 <--> e22 0,30 0,05 5,70 *** par_66 e18 <--> e22 0,35 

e19 <--> e25 0,24 0,06 4,44 *** par_67 e19 <--> e25 0,27 

e38 <--> e42 0,17 0,03 5,51 *** par_68 e38 <--> e42 0,35 

e41 <--> e44 0,31 0,04 6,94 *** par_69 e41 <--> e44 0,45 

e42 <--> e44 0,06 0,03 2,27 0,02 par_70 e42 <--> e44 0,11 

LEVI'SLEVI'S
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Variances: Covariances: (Group number 1 - Default model)

Estimate S.E. C.R. P Label M.I. Par Change

IMAG 0,63 0,08 7,87 *** par_71 e14 <--> e27 34,18 0,15 

AFIN 1,05 0,14 7,76 *** par_72 e27 <--> IMAG 27,12 0,13 

CONE 0,46 0,06 7,64 *** par_73 e27 <--> AFIN 16,03 -0,11 

ETNO 0,19 0,05 4,01 *** par_74 e45 <--> e53 14,65 -0,07 

PERS 0,57 0,14 4,14 *** par_75 e48 <--> e50 14,39 0,16 

e53 0,15 0,03 5,69 *** par_76 e23 <--> e26 14,00 0,17 

e1 0,59 0,05 13,22 *** par_77 e22 <--> e23 13,66 0,15 

e2 0,46 0,03 13,42 *** par_78 e6 <--> ETNO 12,97 0,10 

e3 0,58 0,04 13,20 *** par_79 e5 <--> e22 12,87 -0,12 

e4 0,49 0,04 13,26 *** par_80 e43 <--> e53 12,36 0,07 

e5 0,68 0,05 13,35 *** par_81 e23 <--> IMAG 11,92 -0,11 

e6 1,52 0,11 13,47 *** par_82 e29 <--> e36 11,66 0,29 

e7 0,96 0,07 13,48 *** par_83 e40 <--> e45 11,47 0,08 

e8 0,89 0,07 13,32 *** par_84 e25 <--> e27 11,32 -0,14 

e9 0,84 0,06 13,48 *** par_85 e30 <--> e44 11,19 0,18 

e10 1,10 0,08 13,49 *** par_86 e46 <--> e47 11,08 0,09 

e11 0,83 0,06 13,46 *** par_87 e48 <--> e49 10,52 -0,10 

e14 0,29 0,05 5,56 *** par_88 e33 <--> e35 10,49 0,25 

e16 0,37 0,03 13,35 *** par_89 e23 <--> e27 10,39 -0,12 

e17 0,31 0,02 13,43 *** par_90 e2 <--> e41 10,21 0,08 

e18 1,00 0,08 12,61 *** par_91 e4 <--> e11 10,13 0,09 

e19 0,70 0,06 11,91 *** par_92 e22 <--> e26 9,82 0,13 

e20 0,58 0,05 11,43 *** par_93 e36 <--> IMAG 9,70 0,14 

e21 0,85 0,07 12,41 *** par_94 e31 <--> e39 9,67 -0,16 

e22 0,76 0,06 12,33 *** par_95 e45 <--> CONE 9,59 0,08 

e23 0,80 0,07 12,14 *** par_96 e30 <--> CONE 8,90 0,14 

e24 1,28 0,10 13,04 *** par_97 e27 <--> e30 8,46 -0,16 

e25 1,16 0,09 12,62 *** par_98 e1 <--> e26 8,46 0,10 

e26 0,81 0,07 12,27 *** par_99 e21 <--> e26 8,42 0,14 

e27 0,44 0,04 10,75 *** par_100 e19 <--> e20 8,40 0,10 

e29 1,73 0,14 12,58 *** par_101 e38 <--> e41 8,31 0,07 

e30 2,32 0,17 13,43 *** par_102 e32 <--> e38 8,17 -0,12 

e31 2,22 0,17 12,77 *** par_103 e30 <--> e33 8,16 -0,26 

e32 2,30 0,18 12,81 *** par_104 e23 <--> e30 7,65 0,19 

e33 1,22 0,12 10,52 *** par_105 e43 <--> e46 7,63 0,07 

e34 1,35 0,12 10,94 *** par_106 e36 <--> AFIN 7,62 -0,14 

e35 1,25 0,12 10,03 *** par_107 e34 <--> e36 7,45 0,23 

e36 1,54 0,13 11,60 *** par_108 e2 <--> e17 7,31 0,05 

e38 0,42 0,04 11,63 *** par_109 e23 <--> e34 7,28 0,17 

e39 0,52 0,05 11,41 *** par_110 e23 <--> e25 7,18 0,14 

e40 0,38 0,04 11,05 *** par_111 e20 <--> e26 7,13 -0,11 

e41 0,70 0,06 12,32 *** par_112 e23 <--> AFIN 7,11 0,09 

e42 0,53 0,04 12,38 *** par_113 e38 <--> e53 6,95 -0,05 

e43 0,39 0,04 10,95 *** par_114 e18 <--> e21 6,88 0,12 

e44 0,66 0,06 11,90 *** par_115 e14 <--> e23 6,86 -0,09 

e45 0,43 0,04 11,17 *** par_116 e26 <--> e27 6,81 -0,09 

e46 0,36 0,05 8,12 *** par_117 e29 <--> ETNO 6,65 -0,08 

e47 0,43 0,04 10,24 *** par_118 e40 <--> e47 6,53 -0,07 

e48 0,81 0,06 12,94 *** par_119 e9 <--> e23 6,50 -0,09 

e49 0,33 0,04 9,37 *** par_120 e25 <--> CONE 6,48 0,09 

e50 0,68 0,06 11,89 *** par_121 e30 <--> e35 6,36 -0,23 

e51 0,30 0,03 10,01 *** par_122 e17 <--> e52 6,29 -0,04 

e52 0,22 0,02 9,25 *** par_123 e18 <--> e46 6,27 0,09 

LEVI'SLEVI'S
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CMIN

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF

Default model 123 1664,114 1005 0 1,656

Saturated model 1128 0 0

Independence model 47 8144,761 1081 0 7,534

RMR, GFI

Model RMR GFI AGFI PGFI

Default model 0,13 0,834 0,813 0,743

Saturated model 0 1

Independence model 0,365 0,332 0,303 0,318

Baseline Comparisons

NFI RFI IFI TLI

Delta1 rho1 Delta2 rho2

Default model 0,796 0,78 0,908 0,9 0,907

Saturated model 1 1 1

Independence model 0 0 0 0 0

RMSEA

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE

Default model 0,042 0,039 0,046 1

Independence model 0,134 0,131 0,136 0

Model CFI

Intenção de  
compra

Etnocentrismo

Afinidade
país

Imagem
país

Conexão
self-marca

Personalidade
marca-0,14

0,23

0,89

0,10

0,61

0,37

-0,04
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Regression Weights: Standardized Regression Weights:

Estimate S.E. C.R. P Label Estimate

WILL <--- AFIN -0,13 0,17 -0,76 0,45 par_49 WILL <--- AFIN -0,14 

WILL <--- CONE 0,80 0,10 8,25 *** par_50 WILL <--- CONE 0,61 

WILL <--- ETNO -0,09 0,12 -0,73 0,47 par_55 WILL <--- ETNO -0,04 

WILL <--- IMAG 0,28 0,24 1,18 0,24 par_48 WILL <--- IMAG 0,23 

WILL <--- PERS 0,11 0,07 1,55 0,12 par_65 WILL <--- PERS 0,10 

RESP <--- PERS 0,72 0,15 4,85 *** par_58 RESP <--- PERS 1,00 

PROD <--- IMAG 0,33 0,06 5,68 *** par_24 PROD <--- IMAG 1,00 

ÓDIO <--- IMAG -0,24 0,09 -2,63 0,01 par_25 ÓDIO <--- IMAG -1,00 

MKT <--- IMAG 0,19 0,07 2,92 0,00 par_27 MKT <--- IMAG 1,00 

IMPORT <--- IMAG 0,21 0,05 4,62 *** par_28 IMPORT <--- IMAG 1,00 

EMOT <--- PERS 1,00 EMOT <--- PERS 1,00 

ATIV <--- PERS 1,36 0,22 6,24 *** par_57 ATIV <--- PERS 1,00 

ARTE <--- IMAG 0,16 0,07 2,43 0,02 par_26 ARTE <--- IMAG 1,00 

AFETO <--- IMAG 1,00 AFETO <--- IMAG 1,00 

I7 <--- PROD 1,00 I7 <--- PROD 0,32 

I6 <--- PROD 0,53 0,15 3,51 *** par_1 I6 <--- PROD 0,20 

I5 <--- PROD 1,03 0,20 5,05 *** par_2 I5 <--- PROD 0,33 

I4 <--- PROD 0,85 0,17 4,94 *** par_3 I4 <--- PROD 0,30 

I1 <--- PROD 0,83 0,20 4,24 *** par_4 I1 <--- PROD 0,25 

I18 <--- ÓDIO 1,00 I18 <--- ÓDIO 0,15 

I17 <--- ÓDIO 0,70 0,31 2,25 0,02 par_5 I17 <--- ÓDIO 0,13 

I16 <--- ÓDIO 1,43 0,54 2,66 0,01 par_6 I16 <--- ÓDIO 0,27 

I13 <--- ARTE 1,00 I13 <--- ARTE 0,14 

I9 <--- ARTE 1,06 0,42 2,55 0,01 par_7 I9 <--- ARTE 0,13 

I3 <--- MKT 1,00 I3 <--- MKT 0,17 

I11 <--- AFETO 1,00 I11 <--- AFETO 0,82 

I15 <--- IMPORT 1,00 I15 <--- IMPORT 0,26 

I12 <--- IMPORT 0,68 0,19 3,57 *** par_8 I12 <--- IMPORT 0,20 

A1 <--- AFIN 1,00 A1 <--- AFIN 0,72 

A2 <--- AFIN 1,12 0,07 15,13 *** par_29 A2 <--- AFIN 0,81 

A3 <--- AFIN 1,17 0,07 15,84 *** par_30 A3 <--- AFIN 0,85 

A4 <--- AFIN 1,04 0,07 14,15 *** par_31 A4 <--- AFIN 0,76 

A5 <--- AFIN 1,01 0,06 17,69 *** par_32 A5 <--- AFIN 0,76 

A6 <--- AFIN 1,13 0,08 14,79 *** par_33 A6 <--- AFIN 0,79 

A7 <--- AFIN 0,85 0,08 11,33 *** par_34 A7 <--- AFIN 0,61 

A8 <--- AFIN 1,05 0,08 13,20 *** par_35 A8 <--- AFIN 0,71 

A9 <--- AFIN 1,08 0,07 14,51 *** par_36 A9 <--- AFIN 0,78 

A10 <--- AFIN 1,17 0,07 16,42 *** par_37 A10 <--- AFIN 0,88 

CM1 <--- CONE 1,00 CM1 <--- CONE 0,68 

CM2 <--- CONE 1,37 0,10 13,32 *** par_38 CM2 <--- CONE 0,80 

CM3 <--- CONE 1,44 0,11 13,09 *** par_39 CM3 <--- CONE 0,78 

CM4 <--- CONE 0,90 0,09 9,53 *** par_40 CM4 <--- CONE 0,55 

CM5 <--- CONE 0,82 0,06 12,94 *** par_41 CM5 <--- CONE 0,58 

CM6 <--- CONE 1,32 0,10 13,26 *** par_42 CM6 <--- CONE 0,80 

CM7 <--- CONE 0,84 0,09 9,41 *** par_43 CM7 <--- CONE 0,54 

WM3 <--- WILL 1,00 WM3 <--- WILL 0,74 

WM2 <--- WILL 0,98 0,08 12,95 *** par_46 WM2 <--- WILL 0,79 

WM1 <--- WILL 0,88 0,07 12,51 *** par_47 WM1 <--- WILL 0,74 

T1 <--- ETNO 1,00 T1 <--- ETNO 0,43 

T2 <--- ETNO 1,67 0,22 7,73 *** par_51 T2 <--- ETNO 0,78 

T3 <--- ETNO 1,52 0,21 7,15 *** par_52 T3 <--- ETNO 0,62 

T4 <--- ETNO 1,45 0,19 7,67 *** par_53 T4 <--- ETNO 0,76 

T5 <--- ETNO 1,37 0,18 7,75 *** par_54 T5 <--- ETNO 0,79 

PM5 <--- ATIV 0,99 0,11 9,24 *** par_59 PM5 <--- ATIV 0,66 

PM7 <--- ATIV 1,03 0,11 9,18 *** par_60 PM7 <--- ATIV 0,65 

PM3 <--- ATIV 1,00 PM3 <--- ATIV 0,62 

PM2 <--- ATIV 0,89 0,10 9,26 *** par_61 PM2 <--- ATIV 0,66 

PM8 <--- RESP 1,35 0,23 5,86 *** par_62 PM8 <--- RESP 0,45 

PM6 <--- RESP 1,00 PM6 <--- RESP 0,37 

PM11 <--- EMOT 1,00 PM11 <--- EMOT 0,40 

PM10 <--- EMOT 0,84 0,12 7,16 *** par_63 PM10 <--- EMOT 0,40 

MCDONALD'S MCDONALD'S
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Covariances: Correlations:

Estimate S.E. C.R. P Label Estimate

IMAG <--> AFIN 0,71 0,07 9,62 *** par_56 IMAG <--> AFIN 0,89 

CONE <--> PERS 0,22 0,05 4,30 *** par_64 CONE <--> PERS 0,37 

e1 <--> e5 0,18 0,04 5,00 *** par_9 e1 <--> e5 0,28 

e1 <--> e4 0,18 0,03 5,82 *** par_10 e1 <--> e4 0,33 

e1 <--> e3 0,16 0,03 5,00 *** par_11 e1 <--> e3 0,28 

e1 <--> e2 0,14 0,03 4,72 *** par_12 e1 <--> e2 0,26 

e2 <--> e3 0,15 0,03 5,34 *** par_13 e2 <--> e3 0,30 

e2 <--> e4 0,13 0,03 5,04 *** par_14 e2 <--> e4 0,28 

e2 <--> e5 0,18 0,03 5,64 *** par_15 e2 <--> e5 0,31 

e3 <--> e4 0,19 0,03 6,35 *** par_16 e3 <--> e4 0,36 

e3 <--> e5 0,20 0,04 5,63 *** par_17 e3 <--> e5 0,32 

e4 <--> e5 0,20 0,03 6,10 *** par_18 e4 <--> e5 0,34 

e7 <--> e8 0,45 0,05 8,29 *** par_19 e7 <--> e8 0,49 

e6 <--> e7 0,48 0,07 7,06 *** par_20 e6 <--> e7 0,40 

e6 <--> e8 0,32 0,06 5,06 *** par_21 e6 <--> e8 0,28 

e9 <--> e10 0,55 0,06 9,48 *** par_22 e9 <--> e10 0,57 

e16 <--> e17 0,13 0,02 6,86 *** par_23 e16 <--> e17 0,39 

e31 <--> e32 1,54 0,20 7,77 *** par_44 e31 <--> e32 0,48 

e29 <--> e30 0,57 0,15 3,86 *** par_45 e29 <--> e30 0,22 

e18 <--> e22 0,30 0,05 5,70 *** par_66 e18 <--> e22 0,35 

e19 <--> e25 0,24 0,06 4,44 *** par_67 e19 <--> e25 0,27 

e38 <--> e42 0,26 0,04 6,67 *** par_68 e38 <--> e42 0,41 

e41 <--> e44 0,42 0,06 7,76 *** par_69 e41 <--> e44 0,46 

e42 <--> e44 0,18 0,04 5,29 *** par_70 e42 <--> e44 0,24 

MCDONALD'SMCDONALD'S
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Variances: Covariances:

Estimate S.E. C.R. P Label M.I. Par Change

IMAG 0,62 0,08 7,84 *** par_71 e14 <--> e27 34,25 0,15 

AFIN 1,05 0,14 7,76 *** par_72 e27 <--> IMAG 26,22 0,12 

CONE 0,52 0,07 7,04 *** par_73 e30 <--> e36 21,22 0,47 

ETNO 0,19 0,05 4,01 *** par_74 e34 <--> e36 17,19 0,39 

PERS 0,72 0,21 3,49 *** par_75 e27 <--> AFIN 15,59 -0,11 

e53 0,50 0,08 6,57 *** par_76 e32 <--> e36 15,22 -0,37 

e1 0,59 0,05 13,23 *** par_77 e41 <--> e42 14,83 0,13 

e2 0,46 0,03 13,42 *** par_78 e48 <--> e50 14,30 0,16 

e3 0,58 0,04 13,20 *** par_79 e23 <--> e26 13,98 0,17 

e4 0,49 0,04 13,27 *** par_80 e22 <--> e23 13,64 0,15 

e5 0,68 0,05 13,35 *** par_81 e6 <--> ETNO 13,08 0,10 

e6 1,52 0,11 13,47 *** par_82 e5 <--> e22 12,89 -0,12 

e7 0,96 0,07 13,48 *** par_83 e23 <--> IMAG 12,59 -0,11 

e8 0,89 0,07 13,32 *** par_84 e25 <--> e27 11,29 -0,14 

e9 0,84 0,06 13,48 *** par_85 e43 <--> e53 11,08 0,12 

e10 1,10 0,08 13,49 *** par_86 e11 <--> CONE 11,08 -0,12 

e11 0,83 0,06 13,46 *** par_87 e38 <--> e51 10,74 0,08 

e14 0,30 0,05 5,73 *** par_88 e8 <--> e41 10,71 0,12 

e16 0,37 0,03 13,34 *** par_89 e48 <--> e49 10,49 -0,10 

e17 0,31 0,02 13,43 *** par_90 e45 <--> CONE 10,49 0,12 

e18 1,00 0,08 12,61 *** par_91 e40 <--> e49 10,47 0,10 

e19 0,70 0,06 11,91 *** par_92 e23 <--> e27 10,35 -0,12 

e20 0,58 0,05 11,43 *** par_93 e30 <--> e34 10,22 0,36 

e21 0,85 0,07 12,41 *** par_94 e45 <--> e53 10,19 -0,13 

e22 0,76 0,06 12,33 *** par_95 e4 <--> e11 10,09 0,09 

e23 0,80 0,07 12,14 *** par_96 e22 <--> e26 9,81 0,13 

e24 1,28 0,10 13,04 *** par_97 AFIN <--> CONE 9,80 0,09 

e25 1,16 0,09 12,62 *** par_98 e46 <--> e47 9,76 0,11 

e26 0,81 0,07 12,27 *** par_99 e29 <--> e36 9,63 -0,34 

e27 0,44 0,04 10,75 *** par_100 e29 <--> CONE 9,24 0,19 

e29 2,71 0,22 12,55 *** par_101 e1 <--> e34 8,66 0,16 

e30 2,41 0,19 12,91 *** par_102 e21 <--> e26 8,41 0,14 

e31 3,85 0,30 12,81 *** par_103 e19 <--> e20 8,40 0,10 

e32 2,65 0,21 12,79 *** par_104 e1 <--> e26 8,38 0,10 

e33 1,90 0,18 10,73 *** par_105 e32 <--> e33 8,17 0,32 

e34 1,71 0,16 10,63 *** par_106 e2 <--> e36 7,92 -0,12 

e35 2,16 0,19 11,20 *** par_107 e33 <--> e35 7,58 0,34 

e36 1,36 0,13 10,59 *** par_108 e23 <--> AFIN 7,56 0,10 

e38 0,59 0,05 11,86 *** par_109 e4 <--> e39 7,41 -0,07 

e39 0,54 0,05 10,06 *** par_110 e42 <--> e46 7,41 -0,09 

e40 0,67 0,06 10,45 *** par_111 e11 <--> e36 7,36 0,17 

e41 0,96 0,08 12,70 *** par_112 e2 <--> e17 7,30 0,05 

e42 0,68 0,05 12,73 *** par_113 e36 <--> e41 7,22 -0,16 

e43 0,52 0,05 10,17 *** par_114 e8 <--> e44 7,19 -0,09 

e44 0,87 0,07 12,98 *** par_115 e23 <--> e25 7,18 0,14 

e45 0,73 0,07 9,84 *** par_116 e20 <--> e26 7,13 -0,11 

e46 0,51 0,06 8,46 *** par_117 e36 <--> e42 6,87 -0,13 

e47 0,56 0,06 9,75 *** par_118 e30 <--> CONE 6,87 -0,15 

e48 0,81 0,06 12,94 *** par_119 e18 <--> e21 6,87 0,12 

e49 0,33 0,04 9,39 *** par_120 e26 <--> e27 6,78 -0,09 

e50 0,68 0,06 11,89 *** par_121 e14 <--> e29 6,77 0,15 

e51 0,30 0,03 10,01 *** par_122 e1 <--> e41 6,65 0,08 

e52 0,22 0,02 9,24 *** par_123 e30 <--> e33 6,59 -0,31 
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