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RESUMO 

 

 

Este estudo buscou avaliar se a adaptação das atividades de comunicação de uma empresa 

global afeta de forma positiva o envolvimento do consumidor com a categoria de produto 

comercializado por ela, a imagem de seu país de origem e sua reputação corporativa. Um 

experimento foi conduzido para testar o modelo teórico desenvolvido e hipóteses formuladas, 

utilizando uma amostra de 479 indivíduos definida por julgamento do pesquisador. Esta 

amostra foi dividida em um grupo experimental de 233 entrevistados e um grupo de controle 

de 246 pessoas. As escalas utilizadas no experimento foram validadas quanto ao seu 

conteúdo, critério e constructo, e consideradas satisfatórias para a utilização. Os resultados 

demostraram que o modelo teórico proposto é consistente e responderam ao problema de 

pesquisa desenvolvido. Todas as hipóteses pesquisadas foram confirmadas, o que leva-se a 

concluir que existem evidências no presente estudo que a adaptação das atividades de 

comunicação de uma empresa global tem um efeito direto e positivo no envolvimento dos 

consumidores com a categoria de produtos fabricado por ela , com a imagem de seu país de 

origem e sua reputação corporativa.  

 

Palavras – Chave: Marketing; Comunicação; Envolvimento; Imagem do País de Origem; 

Reputação Corporativa; Comportamento do Consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This study evaluates whether the customization of the communication activities in a global 

company affects consumer involvement with a product category that this company sells, their 

country of origin image and their corporate reputation. An experiment was carried out to test 

the theoretical model and hypotheses using a sample of 479 individuals defined by judgment 

of the researcher. The sample was divided into an experimental group of 233 respondents and 

a control group of 246 individuals. The scales used in the experiment were validated as to 

their content, criterion and construct and they have reached satisfactory fit. The results show 

that the proposed theoretical model is consistent and responded to the research problem 

developed. All hypotheses were confirmed, which leads to the conclusion that there is 

evidence in this study that the customization of the communication activities of a global 

company has a direct and positive effect on consumer involvement with the product category 

manufactured by it, with the image of their country of origin and their corporate reputation. 

 

Key - Words: Marketing; Communication; Involvement; Country of Origin Image; Corporate 
Reputation; Consumer Behavior. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

As empresas multinacionais, em seu esforço para expandir sua presença global, 

participação de mercado e rentabilidade, além de superar problemas relacionados com a 

saturação de mercados existentes, buscam continuamente oportunidades de crescimento 

(VRONTIS e THRASSOU, 2007). Com a globalização, mercados estrangeiros tornaram-se 

viáveis e uma oportunidade natural de crescimento para as organizações (CAVUSGIL e ZOU, 

1994) e, com isso, ao longo das últimas décadas, o desenvolvimento de negócios além das 

fronteiras originárias de cada organização tem experimentado um grande crescimento 

(TOWNSEND et al., 2004).          

  

Dentro da área de marketing internacional, quando uma empresa decide iniciar a 

comercialização de seus produtos no exterior, uma decisão fundamental é quanto à utilização 

de um marketing mix único em todos os países, ou a adoção de uma estratégia de ajuste desse 

mix com objetivo de adequar-se às características específicas de cada mercado (VRONTIS, 

THRASSOU e LAMPRIANOU, 2009). Este questionamento leva à discussão sobre se a 

estratégia de marketing de uma empresa deve ser padronizada ou adaptada às condições dos 

mercados estrangeiros (DOUGLAS e CRAIG, 1989).  

 

O questionamento sobre se esta atuação deve ser padronizada globalmente ou 

adaptada a cada país vem sendo alvo de ampla discussão acadêmica, estando os defensores de 

cada opção colaborando com pontos a serem considerados em qualquer avaliação a se 

realizar. Ang e Massingham (2007) afirmam que a decisão de uma organização de padronizar 

ou adaptar sua atuação global é fundamental, pois influenciará a maneira e a abordagem que 

utilizará para competir nos mercados.  

 

A estratégia de marketing a ser adotada, segundo Cavusgil (1983) e 

independentemente de ser padronizada ou adaptada, são decisões mercadológicas a serem 

tomadas em todos os países onde a organização atua referentes a ofertas básicas de produtos, 

relacionamento com distribuidores e agentes, ações de comunicação e definições de preço.  

 

Dentre estes itens citados, um que vem sendo objeto de estudo pelos 

pesquisadores é o que trata das ações de comunicação, pois são por elas que muitos 
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consumidores tomam conhecimento da entrada de uma marca ou empresa no mercado. 

Para Lages, Abrantes e Lages (2008), a padronização das atividades de comunicação é o 

ajuste doméstico/local realizado no programa de comunicação de uma organização 

(propaganda, estilo e execução da criação, mensagem/tema, alocação de mídias, 

promoção de vendas, estrutura e gerenciamento da força de vendas, relações públicas, 

vendas pessoais e definição do orçamento de propaganda e promoção) para o mercado 

exportador.  

 

1.1 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

O presente estudo buscou responder ao seguinte problema de pesquisa: A adaptação 

das atividades de comunicação de uma empresa global influencia de forma positiva o 

envolvimento dos consumidores com a categoria de produto produzido por ela, a imagem de 

seu país de origem e sua reputação corprativa? 

 

A influência desta adaptação será testada tendo em vista seu impacto sobre o 

envolvimento do consumidor com uma categoria de produto, que pode ser definida como o 

interesse de longo prazo de um indivíduo em relação a um produto baseado em sua 

significância para valores importantes, necessidades ou seu autoconceito (HOUSTON e 

ROTHSCHIL, 1978; TYEBJEE, 1979); a imagem do país de origem da empresa que utiliza 

desta estratégia de comunicação, que para Han e Terspstra (1988) vem a ser percepção geral 

do consumidor sobre a qualidade do produto fabricado em um determinado país, sendo esta 

definida por meio de crenças sobre a industrialização do país e seus padrões de qualidade, e 

sua respectiva reputação corporativa, definida por Fombrun (1996) como uma representação 

perceptual das ações passadas e das perspectivas futuras de uma empresa que descrevem a 

atratividade da firma para todos os seus públicos-chaves em comparação com os principais 

concorrentes.  

 

Para que a pergunta de pesquisa fosse respondida, foi estabelecido o seguinte objetivo 

geral para esta dissertação: Estudar os impactos da adaptação das atividades de comunicação 

da uma organização global no envolvimento dos consumidores com o segmento de produto 

que esta comercializa, a imagem de seu país de origem e sua reputação corporativa.  
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 Este objetivo geral dividiu-se em alguns mais específicos, sendo eles:  

  

• Descrever as abordagens teóricas que orientaram a proposta da pesquisa realizada; 

• Com base em um experimento de campo, avaliar se existem diferenças nos 

constructos avaliados (envolvimento, imagem do país de origem e reputação 

corporativa) quando uma organização global adapta ou padroniza suas atividades de 

comunicação;  

• Avaliar, com base nos resultados dos experimentos, se existe uma relação de 

causualidade no modelo apresentado por meio da aceitação ou não das hipóteses 

propostas.  

• Contribuir para o desenvolvimento dos conceitos estudados nesta pesquisa 

 

Finalmente, para o estudo deste problema de pesquisa, foi desenvolvido o modelo 

teórico apresentado na Figura 01.  
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Figura 01 – Modelo proposto para a análise da relação entre os constructos  

 

 

Fonte: o autor.  

 

1.2 HIPÓTESES E OBJETOS DE ESTUDO  

  

As seguintes hipóteses foram formuladas com base na revisão da literatura realizada, 

bem como para que a pergunta de pesquisa possa ser respondida:  

 

H1: A adaptação das atividades de comunicação de uma empresa global tem um direto 

e positivo impacto no envolvimento dos consumidores com a categoria de produtos fabricados 

por ela.  

Padronização 
das atividades 

de comunicação  

Envolvimento 

Imagem do país 
de origem  

Reputação 
corporativa  

 

H1
 

H3
 

H4
 

H2
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H2: A adaptação das atividades de comunicação de uma empresa global tem um direto 

e positivo impacto na imagem que os consumidores possuem de seu país de origem.  

 

H3: A adaptação das atividades de comunicação de uma empresa global tem um direto 

e positivo impacto em sua reputação corporativa diante dos consumidores.  

 

H4: A padronização das atividades de comunicação de uma empresa global tem um 

direto e positivo impacto, de forma simultânea, no envolvimento dos consumidores com a 

categoria de produtos fabricados por ela, na imagem que possuem de seu país de origem e sua 

reputação.  

 

Como objeto de estudo foi escolhido o segmento automobilístico, por meio da 

padronização das atividades de comunicação da montadora Mercedes-Benz. 

Consequentemente foi mensurada a reputação corporativa da própria montadora, bem como a 

imagem de seu país de origem, a Alemanha, e o envolvimento dos consumidores com o 

produto automóvel.  

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

A presente dissertação está estruturada da seguinte maneira: Após esta introdução, 

segue capítulo de referencial teórico onde as variáveis padronização das atividades de 

comunicação, envolvimento, imagem do país de origem e reputação corporativa são 

discutidas à luz da literatura existente. Neste capítulo são também propostas as hipóteses a 

serem testadas.  

  

No capítulo 3 aborda-se os recursos metodológicos utilizados, bem como a 

justificativa para os usos dos mesmos. Neste, o autor discorre sobre sua decisão de realizar 

um experimento de campo, bem como o mesmo foi estruturado.  

 

 Após a apresentação dos recursos utilizados, o capítulo 4 trata dos resultados obtidos 

com o experimento, onde se pode observar se as hipóteses propostas foram aceitas ou 

rejeitadas.  
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Finalizando o presente estudo, no capítulo 5 encontram-se as conclusões sobre a 

pesquisa realizada com a explicação sobre a resposta dada ao problema de pesquisa proposto 

e no capítulo 6 as sugestões para pesquisas futuras.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 PADRONIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO  

  

 O desenvolvimento de negócios além das fronteiras originárias de cada organização 

tem experimentado um grande crescimento (TOWNSEND et al., 2004) e, devido a isso, as 

empresas globais encontram-se em um cenário atual onde devem avaliar de forma sistêmica 

qual estratégia de marketing seguir nos países onde atuam.  

 

 O presente capítulo tem como objetivo abordar conceitos sobre a importância da 

comunicação para as organizações, as discussões que ocorrem sobre padronização ou 

adaptação das atividades de marketing, finalizando com um dos itens de estudo da presente 

dissertação, que é a adaptação das atividades de comunicação, onde se procurou 

contextualizá-la e defini-la para o presente estudo.  

 2.1.1.Comunicação 

 

 Várias visões sobre o que é comunicação hoje são discutidas e definições para o tema 

são formuladas como as de Carey (1989), que define comunicação como um processo 

simbólico no qual a realidade é produzida, mantida, reparada e transformada, e a de Deetz 

(1994), que encara a comunicação como um processo no qual o mundo interior, o mundo 

exterior, as relações sociais e os meios de expressão são reciprocamente constituídos. O 

processo que constitui a comunicação para o primeiro é formado em termos de rituais e 

aspectos sociais, enquanto para o segundo o mesmo ocorre em termos de negociação e 

aspectos políticos, porém ambos concordam ser a comunicação um processo constitutivo e de 

participação democrática.  

 

 Fawkes e Gregory (2000) definem os variados tipos de comunicação em alguns níveis. 

O primeiro deles é a comunicação intrapessoal, que ocorre dentro dos próprios indivíduos. 

Em seguida a esta existe a comunicação interpessoal, que acontece entre os indivíduos como, 

por exemplo, em uma conversa. Parte-se daí para um nível de comunicação em grupo, que, de 

acordo com Rosengren (2000), caracteriza-se por um agrupamento pequeno de pessoas, com 

identidade e interesses comuns, estrutura informal e uma liderança semiformalizada. O 

próximo nível seria o da comunicação organizacional ou institucional, sendo as organizações 
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um grupo com estrutura formalizada de comunicação, com metas definidas e sistemas claros 

de recrutamento e exclusão para tomadas de decisão e comunicação com o ambiente.  

  

 Em uma comunicação organizacional, muitas vezes fronteiras como grupos sociais são 

ultrapassadas em detrimento dos objetivos a serem atingidos. Segundo McQuail (1994), o 

nível de comunicação nestes casos poderá ser tanto intraorganizacional (comunicação entre os 

colaboradores) como interorganizacional (comunicação entre a organização e seus 

fornecedores).  

  

Quando se procura o que é comunicação sob o ponto de vista de uma organização, 

encontramos Benoit (1995) conceituando-a como uma atividade dirigida a objetivos que 

envolvem um propósito, sendo um dos objetivos principais da comunicação para uma 

organização a manutenção de uma imagem positiva, uma percepção correta relativa à sua 

imagem e um lugar de destaque perante a concorrência. 

 

Esta imagem positiva, segundo Stephens, Malone e Bailey (2005), pode ser construída 

por meio de uma estratégia de comunicação que tenha como objetivos gerenciar significados, 

representar, construir confiança e credibilidade e gerir as incertezas a respeito de uma 

organização.  

 

Informar o mercado sobre notícias relativas ao que ocorre em uma empresa, como 

alterações societárias, resultados financeiros e lançamento de novos produtos e serviços, é um 

dos principais focos de utilização de estratégias de comunicação (VAN RULLER, 2004) por 

uma organização. Esta comunicação é realizada de forma ativa por meio de ferramentas como 

assessoria de imprensa, anúncios em veículos de comunicação, atividades promocionais e 

conferências, sempre tendo como principal objetivo levar ao mercado informações 

consideradas importantes pela empresa. Woerkum e Aarts (2008), porém, ressaltam que, 

quando a emissão de uma mensagem é realizada desta maneira, encontramos um emissor 

ativo e um receptor passivo e tal relação merece uma reflexão sobre sua real existência.   

 

 Stevenson (1995) afirma, que os receptores não existem no mundo humano e sim que 

os indivíduos constroem significados a partir do que percebem, ou seja, não existe uma 

simples captação ou absorção de uma mensagem recebida e sim uma associação para cada 
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palavra que ouvem ou leem e, junto com isso, um constante processo de associação.  

  

Seguindo esta análise encontram-se emissores e receptores ativos, e toda a 

comunicação pode ser vista como um processo de "Coprodução", com contribuições de 

ambas as extremidades do processo de comunicação, mesmo quando este é unilateral.  

 

 Para Woerkum e Aarts (2008), o objetivo das organizações quando da utilização da 

comunicação para gerar destaque e diferenciação pode não ser atingida, pois raramente esta 

comunicação realizada diretamente pelas empresas é a única fonte de informação existente. 

  

 Grunig, Grunig e Dozier (2002) ressaltam que a tentativa de se controlar a emissão de 

informações emitidas por pessoas ou organismos situados fora da organização constituirá um 

fracasso, pois a emissão de informação de maneira informal hoje se constitui em uma 

realidade incontrolável, principalmente quando avaliamos os fenômenos da internet e da 

disseminação dos smartphones.  

 

 Com o desafio de se estabelecer uma imagem positiva ao mesmo tempo em que não 

possui controle sobre o que é falado e escrito a seu respeito, as organizações encontram-se 

hoje num cenário que demanda atuações distintas das que ocorriam no passado, onde o 

receptor recebia e aceitava de forma passiva todas as informações que lhe eram transmitidas. 

Para Bishop (2006), uma das maneiras de se estabelecer uma boa comunicação na atualidade 

é por meio da construção de princípios de autenticidade da comunicação, onde esta, para ser 

considerada autêntica, deverá conter clareza, relevância, ser oportuna, fundamental, atenciosa, 

ter abrangência e consistência, estar acessível e sensível ao feedback. Somente com estes 

elementos as organizações terão possibilidades de sucesso na emissão de suas mensagens e na 

comunicação com o mercado.  

 

2.1.2 Padronização ou Adaptação do Mix de Marketing 

 

As empresas multinacionais, em seu esforço para expandir sua presença global, e 

participação de mercado, além de superar problemas relacionados com a saturação 

de mercados existentes, buscam continuamente oportunidades de crescimento (VRONTIS e 

THRASSOU, 2007). Com a globalização, mercados estrangeiros tornaram-se viáveis e uma 
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oportunidade natural de crescimento para as organizações (CAVUSGIL e ZOU, 1994) e, com 

isso, ao longo das últimas décadas, o desenvolvimento de negócios além das suas fronteiras 

originárias tem experimentado um grande crescimento (TOWNSEND et al., 2004).  

  

Dentro da área de marketing internacional, quando uma empresa decide iniciar a 

comercialização de seus produtos no exterior, uma decisão fundamental é quanto à utilização 

de um marketing mix único em todos os países, ou a adoção de uma estratégia de ajuste desse 

mix com o objetivo de adequar-se às características específicas de cada mercado (VRONTIS, 

THRASSOU e LAMPRIANOU, 2009). Este questionamento leva à discussão sobre se a 

estratégia de marketing de uma empresa deve ser padronizada ou adaptada às condições dos 

mercados estrangeiros (DOUGLAS e CRAIG, 1989). O questionamento sobre se esta atuação 

deve ser padronizada globalmente ou adaptada a cada país vem sendo alvo de ampla 

discussão acadêmica estando os defensores de cada opção colaborando com pontos a serem 

considerados em qualquer avaliação a se realizar. 

 

 Ao praticar o marketing internacional, uma empresa vai além da exportação e torna-se 

muito mais diretamente envolvida no ambiente de marketing local dentro de um dado país ou 

mercado (VRONTIS, THRASSOU e LAMPRIANOU, 2009). Schilke, Reimann e Thomas 

(2009) afirmam que, na luta por vantagens competitivas, as organizações têm procurado 

estratégias que auxiliem ganhos em relação a itens como redução de custos e o efetivo 

funcionamento de suas estratégias de marketing. A definição de como atuar globalmente 

auxilia as empresas na busca desses ganhos e por isso merece atenção por parte delas. Ang e 

Massingham (2007) afirmam que a decisão de uma organização de padronizar ou adaptar sua 

atuação global é fundamental, pois influenciará a maneira e a abordagem que utilizará para 

competir nos mercados.  

 

 Brei et al. (2011) explicam que o debate sobre a padronização ou a adaptação do mix 

de marketing em diferentes mercados tem sido objeto de muitos estudos (LEVITT 1983; 

QUELCH e HOFF, 1986; VRONTIS e PAPASOLOMOU, 2005), sendo que seu início deu-se 

na década de 1960, quando Elinder (1965), primeiramente analisando a padronização da 

comunicação, foi seguido por estudos sobre padronização de produtos. Hoje em dia, estudos 

de padronização ou adaptação compreendem todo o conjunto de elementos do mix de 

marketing – produto, preço, promoção e distribuição (VRONTIS e KITCHEN, 2005). O 
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Quadro 01 aponta algumas vantagens e desvantagens em relação a cada uma destas 

estratégias 

 

Quadro 01 – Vantagens e desvantagens das estratégias de padronização e adaptação 
Fatores favoráveis à padronização Fatores favoráveis à adaptação 

• Utilização por organizações especializadas 
em produtos industriais (mercado B2B), que 
possuem produtos onde as especificações 
técnicas são as mais importantes, o que é 
facilitado pela padronização 

• Utilização pelas organizações especializadas 
em produtos de consumo (B2C), que são mais 
suscetíveis à influência de gostos individuais 

• Redução de custos resultantes de economias 
de escala em produção, marketing e pesquisa 
e desenvolvimento 

• Possibilidade de colher altos lucros com a 
disponibilização de produtos que atendam 
vários tipos de necessidades específicas 

• Ganhos com a similaridade entre as 
preferências e os padrões de consumo dos 
consumidores em diversos mercados que 
possuem semelhantes níveis de renda e 
crescimento econômico 

• Ganhos com as variações do poder de compra 
do consumidor 

• Alto custo da adaptação • Atendimento às diferenças existentes na 
legislação de cada país (taxas, especificações 
técnicas, legislação), diferenças culturais, 
tradições, gostos, hábitos 

• Estratégias de padronização seguidas pelos 
concorrentes 

• Estratégias de adaptação seguidas pelos 
concorrentes 

• Centralização do poder de decisão em relação 
à alocação de recursos e determinação de 
políticas / Forte conexão entre a matriz e a 
subsidiária 

• Descentralização da autoridade / 
Independência à autonomia das subsidiárias, 
que podem desenvolver seus produtos 
localmente 

• Mercado interno e externo com o mesmo 
estágio de desenvolvimento do produto 

• Mercado interno e externo com estágios de 
desenvolvimento do produto distintos 

Fonte: Levitt (1983) e Jain (1989)  

  

 Sob o pronto de vista mercadológico, Schilke, Reimann e Thomas (2009) definem 

padronização como o grau que as organizações utilizam-se do mesmo marketing-mix por 

meio dos mercados nacionais (SZYMANSKI, BRARADWAJ e VARADARAJAN, 1993; 

ZOU e CAVUSGIL 2002). Já Jain (1989) afirma que a padronização de uma estratégia 

internacional de marketing refere-se ao uso de um produto comum e do mesmo programa de 

preço, distribuição e promoção em todo o mundo (JAIN, 1989). 

  

 O principal argumento em favor da padronização foi proposto por Levitt (1983), 

quando afirmou que as forças da globalização, impulsionadas pela tecnologia, padronizaram 

os mercados e que assim as organizações devem tirar proveito dessa tendência, seguindo uma 

estratégia de marketing padronizada em todos os locais em que atua. Segundo Viswanathan e 

Dickson (2007), o principal argumento dos defensores da padronização baseia-se no 
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pressuposto de uma homogeneização da demanda mundial. Esta homogeneização de demanda 

se expressa em uma demanda de consumo mundial de alta qualidade e baixo custo devido ao 

impacto da tecnologia.  

  

Além disso, Levitt (1983) argumenta que as empresas podem tomar vantagem da 

tecnologia por meio da adoção de uma abordagem padronizada que resultará em produtos de 

alta qualidade e baixos custos para os mercados mundiais. Outros autores que suportam esta 

perspectiva são Eger (1987) e Yip (1992), que desenvolveram vários argumentos relativos às 

vantagens de se trabalhar em escala, rapidez de lançar produtos e serviços nos mercados e o 

atingimento de uma consistência em relação à imagem global de uma organização.  

 

Belk (1996) sugere que este processo de convergência é impulsionado por um 

multinacionalismo, o turismo mundial, os eventos esportivos, a comunicação expandida e a 

facilidade de transportes e sistemas, que leva as organizações a padronizar não só para 

alcançar economias de escala e de escopo só na produção, distribuição, logística, publicidade 

e promoção, mas também em pesquisa e desenvolvimento (SHOHAM, 1999; YIP, 1992).  

 

 Além disso, Neff (1999) postula que a padronização diminui o tempo do lançamento 

de produtos para os mercados, reduzindo o tempo necessário para adaptação às especificações 

locais. E mais, a padronização permite às empresas explorar produtos de qualidade superior e 

operações em múltiplos mercados (ÖZSOMER e SIMONIN, 2004), ter maior controle sobre 

as operações no exterior (TAYLOR e OKAZAKI, 2006) e de reter uma imagem consistente 

em todo o mundo (OKAZAKI, TAYLOR e DOH, 2007). 

  

Os defensores da padronização enxergam os mercados cada vez mais homogêneos e 

globais no que se refere a escopo e escala, e acreditam que a chave para a sobrevivência e o 

crescimento é uma capacidade multinacional para padronizar os bens e serviços (LEVITT, 

1983; YIP, 1992).  Para Vrontis, Thrassou e Lamprianou (2009), estes defensores avaliam que 

os consumidores possuem desejos e necessidades que não variam significativamente entre os 

mercados ou as nações, sendo o argumento conceitual geral de que o mundo está se tornando 

cada vez mais similar em termos de fatores ambientais e exigências dos clientes e, 

independentemente das localizações geográficas, os consumidores têm as mesmas exigências.  
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Como resultado de todos esses benefícios, a estratégia de padronizar programas de 

marketing é um atrativo para muitas empresas (JOHANSSON e YIP, 1994) e para Motameni 

e Shahrokhi (1998) a razão pela qual a  mesma estratégia de marketing deve ser aplicada em 

todos os mercados pelas organizações.  

 

Papavassiliou e Stathakopoulos (1997) e Levitt (1983) oferecem quatro principais 

razões para que uma organização adote um processo de padronização: (a) a padronização 

permite à empresa preservar uma consistente imagem e identidade em todo o mundo; (b) 

reduz a incerteza entre os compradores que viajam frequentemente; (c) permite à empresa 

desenvolver uma campanha publicitária única para diferentes mercados, e (d) resulta em 

economias consideráveis em publicidade, tais como material ilustrativo, mídia e custos de 

produção.  

 

 A decisão sobre a padronização ou adaptação deve basear-se, segundo Sands (1979), 

nos retornos financeiros e riscos envolvidos em cada alternativa, sendo que a opção pela 

padronização global é apropriada apenas até o ponto em que uma influência positiva está 

presente no desempenho da organização (SAMIEE e ROTH, 1992). Já para Jain (1989) o grau 

de padronização de um produto ou de uma situação de marketing deve ser examinado em 

termos de obtenção de vantagens em longo prazo. 

  

 Embora pesquisas prévias predominantemente indiquem efeitos benéficos na 

padronização (O'DONNELL e JEONG, 2000), resultantes principalmente de economias de 

escala e redução de complexidade, alguns pesquisadores também argumentam que a 

padronização pode vir com desvantagens (LAGES, ABRANTES e LAGES, 2008).  

 

Consequentemente, apesar de seus benefícios demonstrados, a padronização não pode 

sempre e de qualquer maneira melhorar resultados e desempenhos de forma igual. Imensas 

diferenças entre os mercados existem, mesmo em nações industrializadas. E, a fim de 

solucionar essas diferenças, Brei et al. (2011) citam que mudanças no design, na embalagem, 

no preço ou na distribuição dos produtos podem ser necessárias. Além disso, a viabilidade, os 

custos de comunicação, os hábitos de mídia, as diferenças no conjunto de canais de 

distribuição, intermediários, recursos financeiros e know-how também podem causar 

problemas (SAMMIE e ROTH, 1992). Em suma, a padronização total pode levar a empresa a 
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falhar quando se trata de cuidar das necessidades dos consumidores locais, e pode resultar em 

sua alienação em relação ao mercado local (NEWBURRY e YAKOWA, 2006).  

 

Em casos como este, os pontos de apoio a uma estratégia de padronização 

desmoronam, principalmente quando se considera as diferenças peculiares entre os 

consumidores, administradores e as nações que justificam a adaptação como uma opção 

(SHOHAM, 1999). 

 

 Um resultado definitivo sobre os pontos positivos e negativos da abordagem de 

padronização ainda não emergiu, principalmente devido ao resultado encontrado nas 

pesquisas realizadas, como se pode observar no Quadro 02, que retrata diversos estudos 

relacionados ao impacto da padronização no desempenho das organizações, onde se encontra 

resultados positivos e outros nem tanto:  

 

Quadro 02 – Impacto de performance relacionada à padronização das atividades de marketing 
Autor  Principal constructo de 

padronização  
 

Performances variáveis 
 

Impactos da 
padronização  

 

Amostra  
 

Samiee e Roth 
(1992) 
 

Padronização de 
marketing global 
 

1. Retorno sobre 
investimento                                
2. Retorno sobre os 
ativos                                     
3.  Aumento das 
vendas  

Insignificante 
 

147 firmas de 
várias 
indústrias 
 

Symanski, 

Bharadwa e 

Varadarajan (1993) 

Padronização do 
padrão de recursos 
alocados pelas 
variáveis do mix de 
marketing 

1. Participação de 
mercado                                    
2. Retorno sobre 
investimento 
 

Positivo 
 

Base de dados 
–Profit Impact 
of Market 
Strategy – 
1.556 firmas 

 

Johansson e Yip 
(1994) 

Estratégia global 
 

Performance da firma  
 

Positivo 
 

36 firmas de 
várias 
indústrias 

O'Donnell e Jeong 
(2000) 
 

Padronização de 
marketing global 

 

Performance das 
subsidiárias 
 

Positivo 
 

100 firmas do 
segmento de 
alta tecnologia  

Albaum e Tse 
(2001)  
 

Globalização da 
estratégia de marketing 
internacional 

Vantagem competitiva 
 

Insignificante 
 

183 
exportadores  
 
 
CONTINUA 
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Waheeduzzaman e 
Dube (2003) 

 

1. Padronização de 
produtos                                     
2. Padronização da 
comunicação                              
3. Padronização da 
distribuição  

1. Retorno sobre 
vendas                                        
2. Aumento das vendas 
 

Mistura 
(positivo/insig-
nificante) 
 

64 firmas do 
ranking 
Fortune 500 
 

Zou e Cavusgil 
(2002) 

Estratégia de marketing 
global  

1. Performance 
estratégica                                     
2. Performance 
financeira 

Positivo 126 grandes 
unidades de 
negócios de 
várias 
indústrias 

Chung (2003) 
 

1. Padronização de 
produtos                                     
2. Padronização de 
preço                                          
3. Padronização de 
praça                                           
4. Padronização de 
comunicação   

1. Participação de 
mercado                                     
2. Aumento das vendas                                              
3. Lucro 
 

Mistura 
(positivo/insig-
nificante) 
 

233 firmas que 
operam no 
mercado chinês 
 

Ozsomer e Simonin 
(2004)  

 

Padronização dos 
programas de 
marketing  

Performance do 
negócio 
 

Positivo  
 

222 
corporações 
multinacionais 

 

Townsend et al. 
(2004) 
 

Padronização global  
 

1. Performance de 
marketing                                  
2. Performance 
financeira  

Insignificante  
 

206 
companhias 
globais  

 

Autor Principal constructo de 
padronização 

 

Performances variáveis 
 

Impactos da 
padronização 

 

Amostra 
 

Chung e Wang 
(2006)  
 

1. Estratégia uniforme 
de preço                                
2. Estratégia uniforme 
de prazo                  

1. Expansão estratégica 
de mercado                                    
2. Incremento de 
conhecimento  

Mistura 
(positivo/insig-
nificante) 
 

63 firmas do 
segmento de 
serviços 
 

Lages, Jap e 
Griffith (2008)  
 

1. Padronização de 
produtos                                      
2. Padronização de 
comunicação                                 
3. Padronização de 
preço                                          
4. Padronização de 
distribuição 

Melhora na 
performance 
exportadora 
 

Mistura 
(positivo/insig-
nificante) 
 

519 importantes 
firmas 
exportadoras  
 

Fonte: Schilke, Reimann e Thomas (2009). 

 

 Pelo lado da adaptação, pesquisadores (SHOHAM, 1995) têm apontado que os 

mercados continuam a ser diferentes, apesar das forças da globalização. Booddewyn, Soehl e 

Picard (1986) argumentaram que as evidências para padronização são fracas e que a 

padronização não é uma necessidade para competir nos mercados globais. Barreiras para uma 

convergência mundial, como fatores governamentais e políticos, diferenças entre 

infraestruturas de marketing e resistências locais também são pontos levantados pelos 
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defensores de estratégias de atuação mais adaptadas a cada país (VISWANATHAN e 

DICKSON, 2007).  

  

Brei et al. (2011) definem a adaptação como o grau em que os elementos de um 

produto (marca, design, rótulo, linha de produtos e qualidade) são adaptados aos mercados 

externos, a fim de ajustarem-se às diferenças no meio ambiente, ao comportamento de 

consumo, aos padrões de utilização e competitividade. Assim, a adaptação envolve a 

utilização de estratégias específicas em cada mercado, onde a organização adapta seu mix de 

marketing para cada ambiente (ANG e MASSINGHAM, 2007). Sands (1979) define 

adaptação como o uso de estratégias de marketing sem elementos comuns. Ou seja, a empresa 

deve sempre observar a identidade nacional, a língua, gostos e as preferências dos 

consumidores locais e desenvolver sua estratégia levando estes pontos em consideração.  

 

Esta observação dos consumidores locais levou Wind (1986) e Douglas e Wind (1987)  

a argumentar que a estratégia de desenvolvimento de marcas mundialmente padronizadas com 

características comuns de produtos, nomes e publicidade é, na melhor das hipóteses, um caso 

especial que pode ser totalmente inadequado para muitas situações. 

  

Os que defendem a adaptação acreditam que os mercados estão sujeitos a mudanças 

macroambientais, tais como clima, língua, raça, profissões, topografia, educação, gostos,  

barreiras jurídicas e políticas e questões socioeconômicas (JAIN, 1989). 

 

 As organizações, no decorrer do tempo, segundo Vrontis, Thrassou e Lamprianou 

(2009), percebem que apenas a redução de custos não justifica uma estratégia de 

padronização, pois a satisfação de necessidades específicas dos grupos de consumidores 

torna-se também fato importante para a determinação de uma estratégia competitiva. As 

organizações devem se adequar às dimensões do “único” de diferentes mercados 

internacionais. Vrontis, Thrassou e Lamprianou (2009) citam como justificativa para este 

ponto mais especificamente os apoiadores da escola de adaptação internacional de 

pensamento, que argumentam que existem diferenças insuperáveis entre os países e até 

mesmo entre regiões do mesmo país (PAPAVASSILIOU e STATHAKOPOULOS, 1997).  
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Ruigrok e van Tulder (1995) afirmam que é impossível introduzir um produto ou 

serviço de forma eficaz em um mercado usando o mesmo mix de marketing, métodos e 

estratégias de marketing em todos os lugares. Além disso, Ruigrok e van Tulder (1995) 

desafiam o pressuposto básico da abordagem da padronização argumentando que atribuir 

motivos de compra para os consumidores em uma base internacional pode, na melhor das 

hipóteses, ser simplista e, na pior, perigoso. Deste modo, os partidários da adaptação 

argumentam que adaptar elementos do mix de marketing é essencial e vital para satisfazer as 

necessidades e os desejos dos mercados-alvo (VRONTIS, THRASSOU e LAMPRIANOU, 

2009).  

 

 Ambas as escolas de pensamento parecem lógicas e coerentes, pois destacam os 

benefícios das organizações em utilizar as abordagens propostas. Porém, para Vrontis, 

Thrassou e Lamprianou (2009), a realidade de mercado para as organizações multinacionais 

não se encontram em qualquer uma destas duas posições polarizadas, sendo ambos os 

processos susceptíveis de coexistir, mesmo dentro da mesma empresa, linha de produto ou 

marca (KITCHEN, 2003; VRONTIS, 2003). 

 

Certos acadêmicos sugerem que padronizar determinadas táticas e adaptar outras para 

diferentes condições de mercado é necessário (VRONTIS e VRONTI, 2004). Para esses 

autores, padronização e adaptação não são proposições de tudo ou nada, mas uma questão de 

grau, pois a heterogeneidade entre os diferentes países não permite a normalização completa. 

 

Encontrar o equilíbrio entre as escolas extremas de pensamento (adaptação e 

padronização) é um desafio para os pesquisadores e vários autores  destacam a dificuldade em 

aplicá-las na prática e salientam a importância e a necessidade da adaptação e padronização 

serem utilizadas simultaneamente (VRONTIS, 2003; VRONTIS e PAPASOLOMOU, 2005). 

Para as empresas multinacionais serem bem sucedidas devem elas incorporar elementos de 

ambas as abordagens. Assim, a eficácia está em escolher os benefícios de ambos os conceitos, 

o que significa que essas empresas devem tentar, por um lado, padronizar o mix de marketing 

em vários elementos, mas, por outro lado, onde a adaptação seja necessária, realizá-la a fim 

de satisfazer as necessidades aparentes do mercado (VRONTIS, THRASSOU e 

LAMPRIANOU, 2009).  
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Este trade-off pode ser notado no Figura 02, onde Cavusgil (2010) demonstra como 

este ocorre quando da necessidade por parte das organizações da decisão entre padronização e 

adaptação nos mercados internacionais: 

 

Figura 02 – Trade-offs entre padronização e adaptação no mercado internacional

 
Fonte: Cavusgil (2010). 

 

Conclusões como esta têm levado os estudos sobre estratégias de marketing a serem 

utilizadas pelas organizações de forma global a caminhar em três direções diferentes:  uma 

corrente de pesquisa argumentando a  favor de uma padronização destas estratégias 

(ELINDER, 1965; ROOSTAL, 1963; LEVITT, 1983), uma segunda corrente  argumentando 

a favor de sua adaptação (FOURNIS, 1962; KASHANI, 1989; KILLOUGH, 1978; WIND, 

1986) e um terceiro fluxo e mais recente da pesquisa centrando-se no desenvolvimento de 

uma abordagem que sugere graus de padronização (CAVUSGIL, ZOU e NAIDU, 1993; 

JAIN, 1989; QUELCH e HOFF, 1986). 

 

 

 

 

Padronização  
Exemplifica a integração global e é mais 
adequada para indústrias globais. É uma opção 
interessante quando:  

• Existem segmentos de mercado 
similares nos países  

• Os clientes procuram características 
semelhantes no produto ou serviço 

• Os produtos têm características 
  

Adaptação  
Exemplifica a capacidade de resposta local e é 
mais apropriada em indústrias atuando em vários 
mercados domésticos. É uma opção interessante 
quando há diferenças nos aspectos a seguir:  

• Preferências nacionais  
• Leis e regulamentação 
• Padrões de vida e condições 

econômicas  
   

Vantagens  
• Redução de custo 
• Melhor planejamento e controle  
• Capacidade de construir uma imagem 

coerente e desenvolver marcas 
globais 

Vantagens  
• Satisfazer as necessidades dos 

clientes com mais precisão  
• Ter um atrativo único  
• Cumprir as regulamentações 

governamentais  
• Atingir mais sucesso na luta contra a 

resistência dos clientes  

Padronização  
Completa 

Adaptação  
Completa 
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2.1.3 Estratégia global de marketing, padronização ou adaptação das atividades de 

comunicação 

  

Buzzell (1968) e Buzzell, Quelch e Barlett (1995) afirmam que, no passado, as 

diferenças entre as nações levaram as empresas multinacionais a desenvolver seu 

planejamento de marketing de forma descentralizada, atendendo a problemas e desafios de 

marketing local. No entanto, como Buzzell, Quelch e Barlett (1995) notam, esta situação 

mudou e as experiências de um número crescente de empresas multinacionais sugerem que há 

ganhos potenciais a serem obtidos por padronização de práticas de marketing.  

 

 Para obter vantagens competitivas as organizações podem adaptar uma série de 

elementos ou variáveis. Esta lista possui um grande número de itens e varia de estudo para 

estudo, cada qual com seu próprio conjunto de variáveis, nomenclatura e os critérios de 

medição (WAHEEDUZZAMAN e DUBE, 2002). Os elementos do mix de marketing 

comumente utilizados são: marca, características do produto, embalagem e design, 

posicionamento, preço, promoção, textos publicitários e layouts, alocação de meios de 

comunicação, promoção de vendas, distribuição e relações públicas (AKAAH 1991; JAIN, 

1989; QUELCH e HOFF, 1986; QUELCH 1999).  

 

Para Waheeduzzaman e Dube (2002), o grau ou a prevalência de padronização para 

cada elemento é variada. Nome da marca (e do produto em geral) é mais padronizado que os 

demais elementos, sendo as evidências de apoio para a padronização da marca oferecida por 

Quelch e Hoff (1986) e Quelch (1999).  

 

 A maneira como as organizações trabalham estes elementos é definida como estratégia 

global de marketing. Esta atividade, segundo Cavusgil (1983), engloba decisões 

mercadológicas a serem tomadas em todos os países onde a organização atua referentes a 

ofertas básicas de produto, relacionamento com os distribuidores e agentes, ações de 

comunicação e definições de preço.  

 Desta forma, a estratégia global de marketing é parte integrante das atividades de 

entrada e atuação de uma organização em um país e envolve aspectos como o 

desenvolvimento de um plano de marketing que inclui pontos como produto, promoção, preço 

e distribuição (CAVUSGIL e ZOU, 1994) sendo que, sob a ótica do marketing internacional, 
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um dos principais questionamentos realizados é quanto à necessidade destas estratégias serem 

padronizadas globalmente ou adaptadas às condições de cada país e mercado (DOUGLAS e 

CRAIG, 1989).  

 Um importante fator a ser analisado são as características dos países onde a estratégia 

será implementada. Seu potencial de demanda, similaridade da cultura em relação ao país 

exportador, familiaridade com o produto e a marca (CAVUSGIL e ZOU, 1994) são elementos 

de importante análise para que se tomem decisões em relação a quais caminhos tomar na 

construção de uma estratégia. De posse destas informações, as organizações podem decidir 

sobre a padronização ou não de suas atividades mercadológicas de modo que sua 

competitividade não seja comprometida.  

 A intensidade da competição em um mercado também é um ponto importante a ser 

considerado, e pode exigir que as organizações procurem um alto grau de adaptação de seus 

produtos e comunicação com o objetivo de obter vantagens competitivas diante de seus rivais 

(CAVUSGIL, ZOU e NAIDU 1993; JAIN 1989), pois essa adaptação poderá ampliar o 

mercado e gerar preferências locais específicas (DOUGLAS e CRAIG 1989).  

 O presente estudo tomará como uma de suas unidades de análise a padronização das 

atividades de comunicação, pois são pelas ações de comunicação que muitos consumidores 

tomam conhecimento da entrada de uma marca ou empresa no mercado. Para Lages, Abrantes 

e Lages (2008) a padronização das atividades de comunicação  é o ajuste doméstico/local 

realizado no programa de comunicação de uma organização (propaganda, estilo e execução da 

criação, mensagem/tema, alocação de mídias, promoção de vendas, estrutura e gerenciamento 

da força de vendas, relações públicas, vendas pessoais e definição do orçamento de 

propaganda e promoção) para o mercado exportador.  

  

Possuir uma marca globalmente conhecida pode ser um fator importante quando da 

decisão de qual estratégia mercadológica uma organização utilizará em um país, pois o grau 

de conhecimento da marca afeta de alguma forma a necessidade de adaptação de sua 

comunicação. Segundo Parameswaran e Yaprak (1987), marcas mais familiares requer menor 

grau de adaptação da comunicação do que aquelas desconhecidas, pois familiaridade pode ser 

traduzida como atitude favorável para a formação de um brand equity a ser explorado nos 

mercados (KASHAMI e QUELCH, 1990).  
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 As ações promocionais devem atuar favoravelmente na percepção dos atributos dos 

produtos e, devido a isso, a decisão de padronizá-las ou não, tendo em vista as características 

do mercado de atuação, torna-se importante, pois a boa percepção em relação aos atributos 

poderá influenciar na reputação da marca no mercado. Segundo Keegan e Green (2008), a 

mensagem do anunciante global deve ser codificada, transmitida por um canal apropriado e 

decodificada pelo consumidor. Essa transmissão da mensagem se faz necessária de forma 

clara e, segundo ele, existem três dificuldades que podem comprometer essa tentativa: 

 

1. A mensagem pode não alcançar o receptor pretendido; 

2. A mensagem pode atingir o público-alvo, mas não ser compreendida, ou 

mesmo ser mal compreendida;  

3. A mensagem pode atingir o público-alvo e ser compreendida, mas ainda assim 

não induzir o receptor a realizar a ação desejada pelo emissor. 

 

 Backhaus e van Doorn (2007) afirmam que a padronização das atividades de 

promoção é um trade-off entre os possíveis benefícios econômicos de uma abordagem 

padronizada e o desempenho alcançados por meio da adaptação às necessidades dos mercados 

locais. Além disso, eles argumentam que promoções diferentes de países diferentes podem 

criar confusão entre os clientes e, portanto, anúncios padronizados podem impedir isto. 

 

 O entendimento relativo aos efeitos da não padronização das atividades de 

comunicação na percepção dos indivíduos em relação à reputação das organizações globais, o 

país de origem destas e as categorias de produtos que comercializam é o tema de estudo da 

presente dissertação e, devido a isso, originou o seguinte problema de pesquisa a ser 

respondido pela presente dissertação: A adaptação das atividades de comunicação de uma 

empresa global influencia o envolvimento dos consumidores com a categoria de produto 

produzido por ela, a imagem de seu país de origem e sua reputação corporativa?  
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2.2 ENVOLVIMENTO  

 

O consumidor é um organismo inteligente, racional, pensante, capaz de resolver 

problemas, que armazena e avalia percepções sensoriais para tomar e fundamentar suas 

decisões (MARKIN e NARAYANA, 1975). Compreender a ligação dos consumidores com 

produtos, idéias e situações bem como seu processo de tomada de decisão vem sendo 

interesse de pesquisadores e profissionais que atuam na área do comportamento 

(MICHAELIDOU e DIBB, 2006).  

 

Isso ocorre, pois um desafio existente no marketing sempre foi sobre como as 

organizações fazem para que os indivíduos percebam e se lembrem das informações 

relacionadas a seus produtos e serviços (GHAFELEHBASHI, ASADOLLAHI e NIKFAR, 

2011).  

 

Uma destas percepções sensoriais que auxilia o processo de tomada de decisão e 

lembrança é o envolvimento, termo originário da psicologia social e da noção de 

“egoenvolvimento”, que se refere ao relacionamento entre um indivíduo, um problema ou um 

objeto (SHERIF e SHERIF, 1967). 

  

Peter e Olson (1987) definem envolvimento como o grau de relevância pessoal que 

um estímulo ou situação é percebida para ajudar a alcançar consequências e valores de 

importância para o consumidor, sendo este derivado de um valor na hierarquia de 

necessidades do indivíduo (HOUSTON  e ROTHSCHILD, 1978). Para Laurent e Kapferre 

(1985) envolvimento é uma variável individual, causal e motivacional com inúmeras 

consequências no comportamento de compra e comunicação de um indivíduo.  

 

Dependendo de seu nível de envolvimento, consumidores se diferenciam na extensão 

de seu processo de decisão de compra ou em seu processo de comunicação. Esta 

diferenciação ocorre, segundo Strehlau (2003), por ser o envolvimento uma característica 

pessoal, que varia conforme cada indivíduo.  
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Na literatura de marketing encontramos diversas definições de envolvimento que 

foram desenvolvidas como descritas abaixo, o que demonstra o interesse de estudos nesta área 

de conhecimento:  

 

• Bloch (1981) acredita que o envolvimento ocorre quando um produto é 

relacionado a importantes necessidades e valores ou ao autoconceito do 

consumidor; 

• Engle, Blackwell e Miniard (1982) sugerem que envolvimento é uma 

estratificação do plano psicológico para conscientização, estímulo e interesse;  

• Zaichkowsky (1985) afirma que envolvimento é a relevância percebida por 

uma pessoa em relação a um objeto, baseada nas necessidades, nos valores e 

interesses inerentes; 

• Blackwell, Miniard e Engel (2001) o definem como o nível de importância 

percebida ou evocada por um estímulo dentro de uma situação específica;  

• Laroche, Nepomuceno e Richard (2010) o conceituam como a importância, o 

interesse, a conexão e/ou a manifestação de um indivíduo em relação a um 

objeto.  

 

Como visto acima, não encontramos na literatura um consenso sobre como tratar 

envolvimento, sendo possível encontrarmos pesquisadores que acreditam ser ele uma 

preocupação temporária e de alto risco que ocorre com a escolha de um produto na hora da 

compra (BOWEN e CHAFFEE, 1974; HOUSTON e ROTHSCHIL, 1978), como também 

acadêmicos que o enxergam como um interesse de longo prazo baseado nos valores, nas 

necessidades e no autoconceito dos consumidores (DAY, 1970; DeBRUICKER, 1979, 

HOUSTON e ROTHSCHIL, 1978; TYEBJEE, 1979).  

 

Independentemente das diferentes definições ao longo do tempo, uma característica 

encontrada em vários trabalhos é a percepção de relevância pessoal, ou seja, o nível de 

envolvimento é determinado pelo grau de importância com que o consumidor percebe um 

objeto ou uma situação (LOURENÇO e ROSSI, 2006). Esta relevância pessoal é a percepção 

da relação entre as necessidades de um indivíduo, seus objetivos e valores e seu conhecimento 

do produto, identificado por seus atributos e benefícios. Quando um conhecimento 

particularmente relevante é ativado na memória, cria-se um estado emocional que orienta 
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consumidores para certos comportamentos (CELSI e OLSON, 1988).  

 

Esta relevância pessoal origina o nível de envolvimento do consumidor, que pode ser 

influenciado por três aspectos, segundo Blackwell, Miniard e Engel (2001): pessoais 

(relacionados aos interesses do indivíduo), físicos (relacionados às características do produto) 

e situacionais (correspondendo à importância do momento). Assim, um consumidor pode ter 

um maior envolvimento com o produto se perceber que ele intensifica sua autoimagem; além 

disso, produtos e marcas podem ser considerados de alto ou baixo envolvimento, dependendo 

dos riscos percebidos por sua compra e uso; e, ainda, o consumidor pode, também, perceber 

um produto diferentemente, dependendo da situação que envolve a compra do produto, se for 

para uso próprio ou para presente (ASSAEL, 1992). 

 

Para Krugman (1967) e Rothschild (1979), dependendo do nível e do tipo de 

envolvimento, consumidores diferem nos seus processos de decisões, na quantidade de 

informações necessárias para a decisão e no processamento das informações, tomando uma 

atitude passiva ou ativa quando do recebimento de mensagens publicitárias, limitando ou 

estendendo o processo de comunicação (LAURENT e KAPFERRER, 1985).  

 

De acordo com Shiffman e Kanuk (2000), há uma grande variação tanto na 

conceituação quanto na medição de envolvimento, não existindo um significado único e 

amplamente aceito pela academia.  

 

2.2.1 Tipos de Envolvimento  

 

Hupfer e Gardner (1971) afirmaram que a variável envolvimento recebia um 

tratamento confuso devido à sua dificuldade de definição, mensuração e, principalmente, de 

reconhecimento de sua importância como uma variável crítica na área do comportamento do 

consumidor. 

 

Uma das tentativas de definição defende o conceito de envolvimento emocional, ou 

seja, aquele envolvimento relativo ao prazer e demais aspectos subjetivos presentes numa 

situação. Essa definição implica numa contrapartida, o chamado envolvimento não 

emocional, ou racional, aquele que preza especificamente a relação custo-benefício, sem 
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qualquer tipo de emoção ou prazer na decisão (LAURENT e KAPFER, 1985). Houston e 

Rothschild (1978) postularam diferentes tipos de envolvimento, que foram agrupados e 

denominados de o paradigma S-O-R (stimulus, organism e response). O S diz respeito ao 

envolvimento externo ao indivíduo, chamado situacional; o envolvimento interno (O) é 

denominado duradouro; e o último surge da união entre S e O chamado envolvimento de 

resposta (R), que caracteriza todo o processo de decisão do consumidor.  

 

São apresentados a seguir os dois tipos de envolvimento propostos por Houston e 

Rothschild (1978): 

 

Envolvimento situacional 

O conceito de envolvimento situacional implica que situações diferem em relação à 

sua tendência de provocar interesses ou comportamentos. Para Houston e Rothschild (1977), 

o nível do envolvimento situacional deriva dos aspectos de uma situação de compra ou 

decisão, externos ao indivíduo, e depende de duas principais categorias de estímulo. A 

primeira refere-se àqueles estímulos relacionados ao objeto ou à questão pela qual o 

comportamento está direcionado, variando com o nível de interesse. Houston e Rothschild 

(1978) lembram que, no campo do comportamento do consumidor, características como 

preço, complexidade dos atributos e frequência de compra contribuem diretamente para o 

envolvimento situacional. 

 

A segunda categoria de estímulos que afeta o envolvimento diz respeito àqueles 

estímulos que emanam do ambiente social e psicológico da compra ou consumo de um 

produto. Arora (1982) cita a expectativa de presença ou ausência de outras pessoas durante o 

período de consumo como um desses estímulos. O comportamento é despertado, por 

exemplo, quando a situação de consumo de um produto inclui a presença de outra pessoa. 

 

Nessa situação o consumidor experimenta um envolvimento temporário ou interesse 

por um produto durante o processo de compra, principalmente quando existem altos riscos 

associados aos resultados dessa compra (BLOCH, 1982). Quanto maior o risco, maior o nível 

de envolvimento do consumidor. O envolvimento e os comportamentos dele resultantes, 

como busca de informações, estão diretamente relacionados com o ato da compra e não com o 

produto em questão. Dessa forma, representa os esforços gastos para assegurar os resultados 
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de uma compra. Logo que a compra é efetuada e os resultados esperados são encontrados, o 

envolvimento não é mais necessário e, dessa forma, diminui rapidamente. 

 

Envolvimento duradouro 

O envolvimento duradouro, segundo Houston e Rothschild (1978), refere-se 

essencialmente ao relacionamento existente entre um indivíduo e um determinado objeto. 

Para Higie e Feick (1988), envolvimento duradouro representa o despertar da relevância 

pessoal relativa a um produto ou atividade, onde a relevância pessoal ocorre porque o 

indivíduo relaciona o produto à sua autoimagem, atribuindo-lhe algumas qualidades 

hedônicas. 

 

A intensidade do envolvimento duradouro é refletida por dois tipos de relação. A 

primeira é a relação existente entre a experiência prévia do indivíduo e as necessidades 

genéricas da situação. O envolvimento tende a ser baixo numa situação relativamente nova. 

Entretanto, existe um alto envolvimento duradouro quando se trata de uma situação que o 

indivíduo experimentou várias vezes no passado, como, por exemplo, os heavy users. Já a 

segunda é a relação entre o sistema de valores de um indivíduo com determinado produto.  

 

Para os autores, o envolvimento duradouro é alto quando um produto está relacionado 

com os valores centrais e mais importantes de uma pessoa. 

 

Bloch (1982) estende o conceito de Houston e Rothschild (1977) e define 

envolvimento duradouro como uma característica que representa o grau de interesse ou 

manifestação de um indivíduo por um produto, de forma constante e a longo prazo. Segundo 

ele, pode-se visualizar envolvimento como uma forma de autoexpressão, ou seja, um 

indivíduo pode acreditar que o alto envolvimento com um determinado produto, 

diferentemente da sua simples utilização ou consumo, pode ser um veículo para expressão 

positiva de sua autoimagem. 

 

Para Celsi e Olson (1988), a classificação em situacional e duradouro não representa 

diferentes tipos de envolvimento, mas sim antecedentes ou fontes do chamado envolvimento 

sentido, termo proposto pelos autores para representar a relevância total percebida por um 

indivíduo. A percepção de relevância pessoal por um produto é um estado que acontece em 
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certos momentos e situações. Nesse caso, mesmo os produtos que são extremamente 

importantes para um indivíduo não são percebidos como pessoalmente relevantes o tempo 

todo. Isso implica que o contexto situacional é crítico em determinar a quantidade e o tipo de 

relevância pessoal experimentada por um consumidor. 

 

Conforme Celsi e Olson (1988), existem dois antecedentes (ou fontes) do 

envolvimento sentido: fontes situacionais de relevância pessoal e fontes intrínsecas de 

relevância pessoal. As fontes – ou fatores – situacionais são características do ambiente físico 

e social que, relacionadas com os atributos de um determinado produto ou serviço, despertam 

sentido de relevância pessoal para o consumidor. Podem surgir através de vários estímulos ou 

contingências do ambiente do consumidor, como estratégias promocionais, e ativam 

consequências autorrelevantes, objetivos e valores do indivíduo, como a necessidade de 

economizar dinheiro, por exemplo. Estes fatores são transitórios e diminuem quando os 

objetivos da situação são alcançados. 

 

As fontes intrínsecas, por outro lado, são estruturas duradouras e estáveis da 

relevância pessoal e representam a relação entre produtos e a manutenção de determinados 

valores ou objetivos, permanecendo relevantes independentemente de situações. A ênfase é 

no produto per se, mas a relevância está no uso ou consumo que proporciona, e não no ato da 

compra. 

 

A literatura sugere que as pessoas podem se envolver com a publicidade 

(KRUGMAN, 1977), com os produtos (HUPFER e GARDNER, 1971) ou com a decisão de 

compras (CLARKE e RUSSELL, 1978), sendo que o envolvimento com estes diferentes 

objetos leva a diferentes respostas (ZAICHKOWSKY, 1985). O envolvimento com 

publicidade nos leva a sermos mais críticos com os anúncios veiculados (WRIGHT, 1974) e 

faz com que a pessoa preste mais atenção nos anúncios veiculados (KRUGMAN, 1967); já o 

envolvimento com produtos tem a hipótese de nos levar a uma maior percepção de seus 

atributos e diferenças, juntamente com um maior compromisso com a escolha da marca 

(HOWARD e SHETH, 1969). Já o envolvimento com as compras leva o consumidor a 

procurar mais informações e passar mais tempo procurando a escolha certa (CLARK e 

RUSSELL, 1978).  
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 Existem claras evidências com relação aos três fatores e suas influências sobre os níveis 

de envolvimento do consumidor. Alguns trabalhos apresentam tais relações quando abordam 

envolvimento com a propaganda, onde a variação no tipo de mídia influencia a resposta dada 

para uma mesma mensagem (ZAICHKOWSKY, 1985). Lastovicka e Gardner (1979) 

demonstram que um mesmo produto apresenta diferentes níveis de envolvimento entre 

pessoas, assim como os comportamentos de busca de informações com relação a um mesmo 

produto variam de acordo com diferentes situações de compra (SLAMA e TASHCHIAN, 

1985). 

  

Para Lourenço e Rossi (2006), este conceito refere-se aos níveis de importância 

percebida e provocada por um estímulo que pode estar relacionada a um produto, uma 

propaganda ou decisão de compra; e, assim, relacionar-se tanto com fatores de 

individualidade e personalidade quanto à categoria do produto. 

 

2.2.2 Envolvimento com Produtos  

 

Vários estudos têm sido realizados para a mensuração e o entendimento do 

envolvimento dos consumidores com uma categoria de produtos (TRAYLOR, 1981), tendo 

este constructo sido trabalhado como algo relacionado a atitude (TRAYLOR e JOSEPH, 

1984). 

 

Quando se é estudado o envolvimento com produtos, a preocupação é com a 

relevância dele às necessidades e aos valores do consumidor, sendo que Zaichkowsky (1985) 

define este envolvimento como a relevância percebida de uma pessoa em relação a um objeto, 

com base em necessidades inerentes, valores e interesses, com a possibilidade de classificá-  

los em três categorias (BLOCH e RICHINS, 1983; HOUSTON e ROTHSCHILD, 1978):  

 

 - Pessoal: interesse inerente, valores ou necessidades motivadas em direção ao objeto; 

- Físico: características do objeto que causam diferenciação e aumentam o interesse;  

- Situacional: algo que temporariamente aumenta a relevância ou o interesse em 

 relação ao objeto. 
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Já para Engel, Blackwell e Miniard (1995), o envolvimento do consumidor com um 

determinado produto varia à medida que existe algum risco percebido na sua compra ou uso. 

Quanto maior for o risco percebido, maior será a probabilidade de alto envolvimento. Para 

Assael (1992), o risco percebido é uma das principais condições para o envolvimento 

situacional, ou seja, a quantidade de risco que o consumidor percebe na decisão de compra, 

relacionado à incerteza sobre a decisão, e as potenciais consequências de uma decisão errada, 

levariam o consumidor a um maior envolvimento. 

 

Para Bloch (1981) este é um fenômeno no nível de categorias de produtos, tendo cada 

um deles um nível de envolvimento específico. Um exemplo é que um indivíduo pode ter um 

alto envolvimento com roupas e um baixo envolvimento com música (MICHAELIDOU e 

DIBB, 2006). Em estudos onde se avaliam o envolvimento com uma classe de produtos, a 

preocupação é com a relevância do produto com as necessidades, os desejos e valores do 

consumidor (ZAICHKOWSKY, 1985), já que pesquisadores sugerem que para cada produto 

em particular, existem percepções de importância distintas (HOUSTON e ROTHSCHILD, 

1978; TYEBJEE, 1979).  

 

Para Taylor e Joseph (1984), o estímulo para que um consumidor se envolva com um 

produto é afetado pelo seu senso de identidade e de como ele representa a si próprio para o 

resto do mundo. Para os autores, envolvimento é uma resposta que reflete o senso de auto- 

identidade de um indivíduo e é ativado e/ou provocado por um estímulo externo.  

 

O alto nível de consideração de um consumidor com um produto é chamado de alto 

envolvimento e o baixo nível de baixo envolvimento (LIN e CHEN, 2006) sendo que, quando 

os consumidores possuem um alto envolvimento ao invés de um baixo envolvimento, o 

processo de seleção de um produto é diferente (MOWEN  e MINOR, 1998).  Este nível de 

envolvimento  afeta o processo de informação, o processo de tomada de decisão e a reação do 

consumidor perante uma comunicação (GHAFELEHBASHI, ASADOLLAHI e NIKFAR, 

2011). 

 

O envolvimento, além de poder ser alto ou baixo, pode assumir outras duas formas: 

envolvimento situacional (também chamado de envolvimento com a compra) e envolvimento 

duradouro (ou envolvimento do ego). 
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 Envolvimento situacional é aquele que sofre influência de estímulos externos ao 

indivíduo, como as características do objeto ou as características do ambiente ao qual o 

comportamento é dirigido. É o grau de interesse provocado por uma situação específica. 

Aspectos relacionados à frequência da compra, preço do produto, complexidade das 

características e situações como utilização do produto por outras pessoas, além do comprador, 

estão vinculados ao envolvimento situacional (BLOCH, 1982). 

 

Envolvimento duradouro é a relação entre o indivíduo e o objeto, onde o objeto é 

capaz de despertar relevância pessoal, principalmente porque o produto está relacionado ao 

autoconceito do indivíduo. O envolvimento é classificado assim porque o produto gera 

interesse no indivíduo de forma regular e por um longo período de tempo (BLOCH, 1982).  

 

 Objetivando o estudo de fatores que impactam no envolvimento do consumidor com um 

produto foi formulada para o presente estudo a seguinte hipótese:  

 

H1: A adaptação das atividades de comunicação de uma empresa global tem um direto 

e positivo impacto no envolvimento dos consumidores com a categoria de produtos fabricados 

por ela.  
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2.3 IMAGEM DO PAÍS DE ORIGEM  

 
A imagem do país de origem de um produto ou serviço vem desempenhando atualmente 

um importante papel na decisão de compra dos consumidores (SHIRIN e KAMBIZ, 2011) já 

que, na medida em que o processo de globalização evolui, estes ficam cada vez mais expostos 

aos produtos e informações de diferentes nações. Para Klein, Ettenson e Morris (1998), o país 

associado a um produto influencia o julgamento do consumidor quanto à sua qualidade.  

 
Chanttalas (2005) afirma que conforme o nível de familiaridade das pessoas com os 

países estrangeiros aumenta, via consumo de bens e serviços, a formação de estereótipos dos 

países passa a basear-se cada vez mais na avaliação dos produtos a eles relacionados 

(CHANTTALAS, 2005), não se restringindo, porém, a apenas esse fator, o que abre um vasto 

campo de pesquisas no que tange a reputação e os estereótipos das nações. 

 

2.3.1 Imagem  

 

 O conceito de imagem tem sido objeto de muita confusão decorrente da polissemia do 

termo em si (PALACIO, MENESES e PÉREZ, 2002). No entanto, apesar da falta de 

concordância entre os diferentes autores, existe a ideia subjacente de ver a imagem como “a 

representação mental de um objeto real, que atua no lugar desse objeto” (DA SILVA e 

SYED-ALWY, 2008).  

 

 A imagem também é considerada uma síntese cultural que, mesmo se referindo a um 

objeto externo, o transcende, associando o objeto às experiências de um sujeito, impressões, 

valores, crenças e aspirações (DOBNI e ZINKHAN, 1990).  

  

 Sob o ponto de vista mercadológico, Engel, Blackwell e Miniard (1995) definem a 

imagem de um produto ou marca como o conjunto de associações relacionadas a eles, sendo a 

imagem positiva associada à lealdade do consumidor, suas crenças acerca de seus valores 

positivos e sua disposição de procurá-los nas lojas.  

 

 Para Giraldi e Carvalho (2005), os consumidores também podem estender suas 

compreensões de imagem para as organizações, sendo que os fabricantes que possuem uma 

imagem favorável geralmente têm seus novos produtos aceitos de forma mais rápida do que 
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os fabricantes que possuem uma imagem menos favorável ou mesmo neutra.  

 

 Quando de sua construção por parte do indivíduo, Kennedy (1977) distingue dois 

componentes da imagem: o componente funcional, relacionado a estímulos tangíveis que 

podem ser facilmente medidos, e o componente emocional, associado com condições 

psicológicas que se manifestam em sentimentos e atitudes, sendo o componente emocional 

predominante (PALACIO, MENESES E PÉREZ, 2002). Após a revisão da literatura sobre 

imagem de marca, Dobni e Zinkhan (1990) concluíram também que a imagem é um 

fenômeno de percepção não só formado por uma interpretação racional e emocional como 

também por componentes cognitivos, as crenças e os componentes afetivos, os sentimentos. 

  

 Quando o estudo de imagem foca a área mercadológica, de acordo com Keaveney e 

Hunt (1992), a fim de capturar na sua totalidade a riqueza da imagem por parte dos 

consumidores, as dimensões cognitivas e afetivas devem ser consideradas em conjunto para 

que possam proporcionar uma compreensão mais abrangente da imagem percebida pelos 

indivíduos. Deve-se fazer esta captura, pois, segundo Stern e Krakover (1993) salientaram, a 

imagem geral é formada subjetivamente por meio de um sistema intrinsecamente ligado dos 

componentes cognitivos e afetivos.  

 

 Baloglu e Brinberg (1997) afirmam ser a diferença entre estes dois fatores algo 

importante, porém não se deve encará-los como se não fossem inter-relacionados. Palacio, 

Meneses e Pérez (2002) afirmam que, a partir de um ponto de vista teórico, a literatura, não só 

de marketing, mas também de outras disciplinas, concorda que o componente cognitivo 

antecede o componente afetivo e que as respostas de avaliação do consumidor dependem de 

seu conhecimento do objeto (STERN e KRAKOVER, 1993).  

 

 Em um estudo empírico realizado no campo turístico, Baloglu e McCleary (1999) 

mostram que as avaliações cognitivas de algumas imagens ajudam a influenciar o campo 

afetivo, e que ambos os componentes são precursores de toda a imagem de um turista em 

relação ao seu destino. Esse trabalho também confirmou que o componente afetivo tem maior 

influência sobre a imagem global do que o componente cognitivo. 

  

 Para Palacio, Meneses e Pérez (2002), as pesquisas relativas à imagem quase não 
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arranharam a superfície quando se fala da análise de cada componente do processo de 

formação de imagem (CAPRIOTTI, 1999). Entre as principais razões para esta análise os 

autores citam:  

 

 - O desequilíbrio em favor da gestão (CORNELISSEN, 2000); 

 

- A falta de acordo sobre as variáveis subjacentes da imagem e da validade da 

metodologia de análise (BURNS, LANASA e LAKMAN, 1995); 

 

- A falta de definição e a polissemia do termo “imagem” e seus componentes 

(CAPRIOTTI, 1999).  

 

2.3.2 País de Origem 

  

 Como qualquer marca, os países, segundo Jaworski e Fosher (2003), possuem DNA e 

impressões digitais próprios. Passando pelo idioma, cor de pele, estilos das artes e músicas, 

comportamento dos consumidores e religião, não existem duas nações iguais no planeta. 

  

 Quando no mundo corporativo imitações e cópias se fazem presentes quase como uma 

norma, os países e suas características não podem ser imitados e/ou copiados devido às suas 

características exclusivas sob pontos de vista como geografia, história, genética e política,  

dando a cada país uma personalidade única.  

 

 O país de origem de um produto tem sido definido como o país onde um produto é 

fabricado ou montado (BILKEY e NES, 1982). As maneiras de se comunicar as informações 

do país de origem incluem, segundo Ayrosa (2000), a colocação do “made in...” no rótulo, a 

incorporação direta ou sugerida do nome ou marca da empresa (por exemplo, British 

Airways, Ibéria), a indicação por meio da marca ou empresa que soa, ou da ortografia (por 

exemplo, Ferrari, Matsushita, Olivetti, Renault) e a indicação ou sugestão na embalagem do 

produto (por exemplo, cerveja Foster, Reebok).  

  

 O país de origem pode afetar o esforço para se vender para outras nações dependendo 

do estereótipo positivo ou negativo em que o consumidor se baseia a respeito de onde o 
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produto é produzido (PECOTICH e WARD, 2007). Papadopoulos (1993) complementa 

falando que o país de origem atua como um indicador de qualidade e isso influencia na 

avaliação de um produto.  

 

 Para Engel, Blackwell e Miniard (1995), o país de origem atua como um critério de 

avaliação de produtos. Os critérios utilizados pelos consumidores são nada mais que 

dimensões ou atributos usados no julgamento das alternativas para uma compra específica. Os 

critérios de avaliação podem vir em várias formas, como segurança, confiabilidade, preço, 

marca, país de origem, garantia, e atributos mais hedônicos, como os sentimentos que 

derivam da posse do produto. 

  

 Como citado anteriormente, o país de origem não é por si o único fator que afeta a 

percepção dos consumidores de um produto, sendo os seguintes fatores também detentores de 

um papel importante (USINIER, 1993): 

- A imagem nacional ou internacional dos produtos entre os 

consumidores de um país: Consumidores em países desenvolvidos têm 

preconceitos em relação a produtos estrangeiros (KAYNAK  e CAVUSGIL, 

1983), enquanto que o oposto é verdade para os consumidores e países em 

desenvolvimento (LUMPKIN e CRAWFORD, 1985); 

 

- Imagens nacionais de produtos genéricos. Certos países têm 

desenvolvido um alto padrão de qualidade em certos tipos de produtos e, 

portanto, os consumidores têm uma certa polarização positiva para esses 

produtos a partir desse país (LILLIS  e NARAYAMA, 1974; KAYNAK  e 

CAVUSGIL, 1983); 

 

- A imagem nacional do fabricante (USINIER, 1993); 

 

- A imagem difundida pela marca (USINIER, 1993); 
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2.3.3 Imagem do País de Origem  

 O estudo sobre a imagem do país de origem de uma marca e produto iniciou-se com o 

trabalho seminal de Schooler (1965) e o tema está longe de ser completamente compreendido, 

sendo que o estudo deste conceito tornou-se importante devido à observância com que a 

entrada de algumas marcas no mercado global às vezes é realizada, com a utilização por parte 

delas de forças de sua característica nacional/país de origem, como inovação, cultura ou estilo 

de vida (RANCHHOD, GURAU e MARANDI, 2011).  

 

 Encontramos na literatura várias definições para este fenômeno como a de Nagashima 

(1970), que define imagem do país de origem como a figura, a reputação, o estereótipo que os 

homens de negócio e os consumidores atribuem a um produto de um país específico. Esta 

imagem é criada por variáveis como representatividade do produto, características nacionais, 

conhecimentos econômicos e políticos dos países, sua história e tradição.  

 Para Loo e Davies (2006) existe uma interação entre a marca/imagem de uma nação e 

das empresas nela existentes, sendo que ambas se complementam.  

 Já para Han e Terspstra (1988), imagem de país de origem é a percepção geral do 

consumidor sobre a qualidade do produto fabricado em um determinado país e é definida por 

meio das crenças sobre a industrialização do país e seus padrões de qualidade.  

 Giraldi e Carvalho (2005) afirmam que a imagem de um país de origem é o conjunto 

de associações existentes entre o país e outras informações armazenadas na memória do 

consumidor. Mas, para Ayrosa (2000), a definição de imagem de país não tem sido clara na 

literatura, com muitos autores confundindo os conceitos de imagem de um país específico e 

imagem dos produtos originados nesse país. Para ele, um exemplo dessa confusão é a 

definição de Han (1989), que considera a imagem do país como a diferença de qualidade 

percebida entre produtos domésticos e estrangeiros. Já Papadopoulos (1993), por exemplo, 

considera a imagem de um país como sendo a imagem acerca de um país e os pensamentos 

criados por essas imagens nas mentes dos consumidores.  

 Na medida em que o lugar de fabricação influencia as avaliações dos consumidores de 

um produto, a imagem do país de origem torna-se uma variável importante para as 

organizações globais, pois influencia a percepção dos consumidores em relação às marcas 

(HULLAND, 1999). 
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 Se um consumidor tem uma imagem negativa de um determinado país, ele ou ela é 

suscetível de desenvolver uma imagem similar do povo desse país e vice-versa, o que, por sua 

vez, influencia suas atitudes em direção a produtos originários desse país na mesma direção 

(MORELLO, 1984). 

 Shirin e Kambiz (2011) afirmam que os consumidores tomam decisões de 

compra com base em um processo sistemático de avaliação, aquisição e integração 

de informações sobre o produto. De acordo com Hong e Wyer (1989), quando os 

consumidores são apresentados a um produto com a informação de seu país de origem, os 

efeitos em seu processo cognitivo podem ser observados em dois modos: o efeito halo e 

modelo de construção. Quando os consumidores não estão familiarizados com os produtos de 

um país, a imagem do país atua como um “halo” que afeta diretamente a crença dos 

consumidores sobre esses produtos. Em contraste, quando os consumidores estão 

familiarizados com os produtos de um país, um modelo de construção faz com que os  

consumidores  infiram a  imagem de um país a partir de informações do produto.  

 Para Sohail e Sahin (2010), a imagem de um país pode influenciar a avaliação dos 

produtos produzidos neles de forma positiva ou negativa. Esta imagem é composta de 

componentes cognitivos e afetivos, sendo os componentes cognitivos formado pelos atributos 

pelos quais o consumidor compreende as características de um país de forma racional, por 

exemplo, como o país é percebido intelectual, cultural e politicamente. Já os componentes 

afetivos representam as atitudes do comprador relativas às suas experiências pessoais de 

consumidor com este país, seu povo ou seu produto. São por meio destes atributos que os 

consumidores passam a conhecer uma marca ou um produto, dando a eles, segundo Keller 

(1993), um significado pessoal armazenado em sua memória, por meio da informação 

descritiva recebida e uma posterior avaliação, sendo que os processos cognitivos que levam a 

estas decisões são estudados há décadas e indicam que os consumidores utilizam o país de 

origem de um produto como um indicador sobre sua qualidade e/ou competência de produzir 

certos produtos: Dinamarca – Agricultura; França – Moda e Design; Alemanha – Engenharia, 

etc.  

 Em paralelo aos componentes cognitivos e afetivos, teorias afirmam, segundo Paul e 

Dasgupta (2010), que os consumidores utilizam indicadores intrínsecos ou extrínsecos para a 

escolha de um produto, sendo as primeiras relacionadas às características físicas do produto, 
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como design e tamanho, e a segunda relacionada a fatores mais intangíveis, como marca e 

nome do produto e país de origem.   

 As imagens formadas pelos consumidores acerca de um país são baseadas nas 

inferências feitas por meio de estímulos de marketing e do ambiente (GIRALDI e 

CARVALHO, 2005). Essas inferências caracterizam uma das formas pelas quais os 

consumidores interpretam uma informação: categorização e inferência (ASSAEL, 1995). A 

categorização envolve a tendência de alocar a informação em categorias lógicas, auxiliando o 

consumidor a processar a informação conhecida de forma rápida e eficiente, e também a 

classificar uma nova informação. Por sua vez, a inferência envolve o desenvolvimento de uma 

associação entre dois estímulos. As inferências que os consumidores fazem acerca de um país 

relacionam-se com as crenças que esses consumidores possuem acerca do país, formadas 

pelas associações passadas. Tais inferências são também baseadas nos sinais e símbolos 

associados com o país. A imagem formada do país é, portanto, a percepção total que os 

consumidores possuem de um país ao processar a informação advinda de várias fontes através 

do tempo.  

 A imagem de um país afeta diretamente as avaliações que os consumidores fazem a 

respeito dos produtos fabricados nesse país, fenômeno conhecido como “efeito país de 

origem”. O efeito país de origem refere-se à influência da informação sobre o país de origem 

nas atitudes dos consumidores com relação aos produtos advindos desse país, nas crenças 

acerca dos atributos desses produtos, ou nas atitudes e nos comportamentos relacionados à 

compra desses produtos (AYROSA, 2000).  

 

 Um resultado definitivo em relação a este tema ainda não emergiu e, tendo como 

ponto os questionamentos existentes, encontra-se em Ayrosa (1998) as conclusões mais 

relevantes sobre os efeitos de imagem de país de origem, descritas no Quadro 03.  

 

 Segundo Ayrosa (1998), considerando-se as conclusões listadas, podemos dizer que há 

evidências suficientes para acreditar que a menção do país de origem de um produto afeta as 

atitudes de consumidores individuais e industriais relativas a produtos e serviços. 

 

 Essas atitudes, no entanto, não parecem ser generalizáveis entre os diversos produtos 

de um mesmo país (por exemplo, carros alemães versus perfumes alemães). Além disso, 
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atitudes desfavoráveis geradas por um país de origem com imagem negativa (ou mesmo 

inexistente) podem, em alguns casos, ser compensadas por marcas de prestígio ou preços mais 

baixos. Considerando-se as conclusões acima listadas, podemos dizer que há evidências 

suficientes para acreditar que a menção do país de origem de um produto afeta as atitudes de 

consumidores individuais e industriais relativas a produtos e serviços (AYROSA, 1998).  

 

Quadro 03 – Sumário de conclusões sobre os efeitos da imagem do país de origem 
Conclusões Estudos 

A imagem do país de origem afeta a forma como 

consumidores individuais avaliam produtos 

Hong e Wyer 1989; Cordell 1992; Lim, 

Darley e Summers 1994; Maheswaran 1994 

A imagem do país de origem afeta a forma como os 

consumidores individuais e industriais avaliam produtos  
Nagashima 1970, 1977; White 1979 

Efeitos do país de origem não são generalizáveis entre 

categorias de produtos de um mesmo país. 
Cordell 1992; Maheswaran 1994 

Informação sobre país de origem interage com a marca (marca 

respeitada pode compensar efeitos negativos de país de 

origem). 

Ahmedd’Astous e Zouiten 1993 

Informação sobre país de origem interage com a marca em 

algumas categorias de produtos mas não em outras. 
Wall, Liefeld e Heslop 1991 

Informação sobre país de origem interage com preço 

(descontos podem compensar efeitos negativos de país de 

origem). 

Cordell 1991, Showers e  

Showers 1992 

Informação sobre país de origem interage com preço em 

algumas categorias de produtos mas não em outras 
Chao 1993 

Fonte: Ayrosa (1998). 

 

 A imagem do país de origem sob certas condições será alvo de estudo na presente 

dissertação tendo como base a proposição de Giraldi e Carvalho (2005) de que esta é  formada 

pelos consumidores, baseadas nas inferências feitas por meio de estímulos de marketing e do 

ambiente sendo que  tal afirmação, levou à construção da seguinte hipótese:  

  

H2: A adaptação das atividades de comunicação de uma empresa global tem um direto 

e positivo impacto na imagem que os consumidores possuem de seu país de origem.  
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2.4 REPUTAÇÃO CORPORATIVA  

 

 Nas duas últimas décadas do século XX se começou a se falar com maior ênfase em 

processos que levam a uma boa reputação corporativa e como esta pode desempenhar um 

papel primordial na geração de valor econômico para a empresa (RÊGO, 2010). Ainda que a 

ideéia da existência e construção de reputação não seja um assunto inédito, foi somente a 

partir das últimas décadas do século passado que esse tema passou a ser estruturado e 

valorizado na área de administração (MACMILLAN et al., 2005). 

 

 Este tema tornou-se objeto de estudo devido ao interesse de se conhecer e 

compreender como funciona e são formadas as crenças que vários stakeholders possuem em 

relação às organizações e como estas entregam valor a todos eles (RINDOVA, POLLOCK e 

HAYWARD, 2006). Para Almeida (2005), um grande desafio tem sido compreender como a 

reputação pode ser mais bem construída, como lidar com ela na rotina da organização e como 

sustentá-la durante anos.  

 

 Almeida (2005) afirma estar havendo uma ampliação da importância da reputação 

corporativa como arma estratégica para o gerenciamento da presença das organizações nos 

mercados globais, sendo que Vidaver-Cohen (2007) afirma que uma boa reputação é 

considerada tanto por acadêmicos como por profissionais de negócios como um dos 

ativos intangíveis mais valiosos que uma organização pode possuir – reduzindo a 

incerteza das partes interessadas sobre o futuro organizacional, desempenho da organização e 

sua vantagem competitiva, contribuindo para a confiança de todos e criando um valor que 

aumentará a possibilidade das organizações cobrarem preços maiores por seus produtos e 

serviços.  

 

 Chajet (1997) aponta quatro forças que influenciam fundamentalmente as empresas 

atualmente em busca de uma boa reputação:  

 

1. O público em geral tem acesso enorme e um apetite voraz por 

informações, sejam elas relacionadas a seus interesses ou simplesmente 

como fonte de entretenimento; 
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2. A maioria dos governos do mundo decidiu não competir mais por meio 

de guerras ou financiamento de exércitos. A competição se dá mais 

intensamente na esfera econômica. As armas utilizadas passaram a ser 

armas de produção em vez de armas de destruição e este novo ordenamento 

produz reflexos expressivos na reputação empresarial, tornando-a arma para 

competição; 

3. As empresas dominantes consolidaram, ao longo dos anos, as mesmas 

técnicas de produção em massa e de marketing. Além disso, a 

comoditização de produtos e serviços faz com que haja uma dificuldade 

muito grande em diferenciar-se. Uma das poucas formas de ser percebido 

fundamenta-se em grande parte na reputação das empresas e marcas;  

4. O capitalismo conquistou o mundo e trouxe com ele a necessidade cada 

vez maior de capital. A captação desse capital se dá basicamente por meio 

de investimentos diretos e a boa reputação empresarial faz com que a 

empresa se torne uma boa opção para o investidor.  

 

Dentro desste panorama de crescente importância e reconhecimento que o conceito de 

reputação foi gradativamente sendo gestado e aprimorado no ambiente empresarial, buscando 

englobar todas as variáveis intermitentes que influem no processo de visibilidade da empresa 

no mercado e na sociedade, já que uma boa reputação não envolve apenas processos de 

visibilidade, mas, sobretudo, engloba todos os demais processos empresariais que se referem 

às diferentes formas de relacionamento entre a organização e stakeholders e que podem 

interferir na formação da imagem, de modo que a mesma possa ao longo do tempo influir na 

consolidação de uma reputação (RÊGO, 2010). 

 

2.4.1 Definições de Reputação Corporativa  

Antes de analisarmos as definições existentes é importante conceitualizarmos reputação 

como um sistema coletivo de crenças e opiniões que levam pessoas a ter determinada opinião 

sobre outras pessoas ou coisas (BROMLEY, 1993). 

  

Para Vance e Ângelo (2007) a construção da reputação corporativa é um processo que 

requer tempo e comprometimento da alta gerência e dos empregados da organização.  
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Dowling (2001) argumenta que a reputação corporativa é um constructo baseado em 

valores decorrentes das percepções dos diferentes públicos (stakeholders) que se relacionam 

com a empresa. Os stakeholders correspondem a “qualquer grupo ou indivíduo que pode 

influenciar ou é influenciado pela concretização dos objetivos das organizações” (NEVILLE , 

BELL e MENGUÇ, 2005).  

 

 Várias definições sobre reputação corporativa apareceram e, segundo Barnet, Jermier e 

Lafferty (2006), o maior obstáculo para a unificação deste conceito deve-se à confusão sobre 

os conceitos de imagem, identidade e reputação. 

Gotsi e Wilson (2001) salientam que imagem e reputação corporativa normalmente 

aparecem na literatura ora como conceitos idênticos, ora totalmente separados e ora inter-       

-relacionados.  

 

Assim, Thomaz (2006) afirma a existência de duas escolas de pensamento: a primeira 

trata imagem e reputação como conceitos análogos e a segunda considera que os termos 

diferem entre si, sendo que esta segunda escola tem três perspectivas distintas: a primeira 

considera imagem e reputação corporativas como conceitos diferentes e separados; a segunda 

e a terceira consideram-nos inter-relacionados. A segunda perspectiva considera que a 

reputação corporativa é apenas uma dimensão em direção à construção da imagem 

corporativa. 

 

Já explorando o outro lado da relação, Gotsi e Wilson (2001) afirmam que a terceira 

perspectiva argumenta que a reputação é largamente influenciada pelas múltiplas imagens da 

organização. 

 

 Na perspectiva de Fombrun e van Riel (1997), imagem e identidade são os 

componentes básicos da reputação, sendo a primeira a percepção existente da imagem da 

organização dentro dela (funcionários e gestores) e a segunda a percepção da imagem da 

organização por parte daqueles que estão externos a ela (clientes, acionistas, grupos de 

pressão), sendo a reputação um agregado destas duas visões.  
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 Já Gotsi e Wilson (2001) em seus estudos afirmam que os conceitos de reputação e 

imagem são inter-relacionados e definem reputação como “uma avaliação global dos 

stakeholders ao longo do tempo, baseada em suas experiências diretas em relação às 

organizações e qualquer outra forma de comunicação e simbolismos que forneça informações 

sobre as ações da empresa e/ou comparação com as ações de seus concorrentes”, sendo que a 

relação entre a reputação que a organização possui com cada um de seus stakeholders e a 

imagem projetada em seu dia a dia é apresentada pelos autores na Figura 03:  

 

Figura 03 – Definição de reputação corporativa 

 
Fonte: Gotsi e Wilson (2001). 

Independentemente das visões existentes, encontramos hoje na literatura diversas 

definições de reputação corporativa como a de Stigler (1962) que a define como a maneira 

que o stakeholder, que tem pouco conhecimento das reais intenções de uma organização, 

determina se esta é digna de confiança.  

 

Já para Highhouse et al. (2009), reputação corporativa é um julgamento global e 

temporariamente estável sobre as organizações e dividido por múltiplos constituintes.   
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 Para Hall (1992), a reputação representa o conhecimento das emoções de um 

indivíduo sobre uma gama de produtos, que pode ser um fator relevante para atingir 

vantagens competitivas por meio de diferenciação. Além disso, a reputação, que é 

normalmente o produto de anos de demonstração de competência superior, é um recurso 

frágil, leva tempo para ser criado, não pode ser comprado e pode ser facilmente denegrido. 

 

Gotsi e Wilson (2001) afirmam ser reputação corporativa uma avaliação global dos 

stakeholders ao longo do tempo, baseada em suas experiências diretas em relação às 

organizações e a qualquer outra forma de comunicação e simbolismos que forneça 

informações sobre as ações da empresa e/ou comparação com as ações de seus concorrentes. 

Para estes autores as principais características deste conceito são:  

 

• Trata-se de um conceito dinâmico; 
 

• A gestão e a construção da reputação requerem tempo; 
 

• Há uma relação bilateral entre reputação e imagem; 
 

• Diferentes stakeholders podem ter diferentes percepções da reputação de uma empresa. 
 

 

Fombrun (1996) a define como “uma representação perceptual das ações passadas e das 

perspectivas futuras de uma empresa que descrevem a atratividade da firma para todos os seus 

públicos-chaves em comparação com os principais concorrentes”. Juntamente com Van Riel 

(1997) este autor definiu como as características intrínsecas ao conceito de reputação 

corporativa: 

• A reputação está relacionada à identidade interna da empresa, que é criada a 

partir da visão dos empregados; 

 

• A reputação está relacionada a ações passadas da empresa e constitui 

barreiras móveis a ações da empresa e de seus concorrentes, atuais e potenciais; 

 

• A reputação resume como diferentes grupos avaliam o desempenho passado 

da empresa; 
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• A reputação deriva das imagens formadas sobre a empresa por diferentes 

grupos de interesse e, desse modo, fornece informações sobre a atratividade global da 

firma para todos os stakeholders. Considera-se que há relação entre as múltiplas 

imagens formadas sobre a empresa; 

 

• A reputação engloba duas dimensões essenciais da avaliação de desempenho 

da empresa, associadas a aspectos financeiros e à responsabilidade social. 

 

Quanto ao seu desenvolvimento, este é realizado ao longo do tempo e é o resultado de 

interações repetidas e de experiências acumuladas nos relacionamentos com a organização. 

Isso faz com que se perpetue por si mesma e que haja um casamento entre identidade e 

reputação. Esse casamento é estrategicamente importante por sustentar a reputação, que se 

torna, para os stakeholders, a base de predição do comportamento da organização 

(RINDOVA e FOMBRUN, 1999). 

 

Para Thomaz e Brito (2010) a repetição de comportamentos da organização gera 

imagens que, na percepção dos stakeholders, traduzem sua conduta e formam sua reputação – 

favorável ou desfavorável – definindo o comportamento futuro da organização esperado pelo 

stakeholder. 

 

Deste modo, percebemos que reputação se consolida com a cristalização das imagens 

percebidas pelos públicos com os quais a organização se relaciona, podendo tender para um 

lado extremamente positivo ou para outro, extremamente negativo, dependendo muito da 

gestão empresarial estratégica e de sua aplicabilidade na prática (RÊGO, 2010).  

 

A construção de uma reputação positiva ou negativa é importante pois a habilidade 

das organizações em sustentar uma boa reputação ao longo do tempo auxilia na criação de um 

“capital reputacional” que a protegerá em caso de falhas em uma eventual crise ou ameaça 

(JACKSON, 2004). Os danos causados à reputação podem prejudicar seriamente o sucesso de 

curto prazo de uma organização como também sua sobrevivência a longo prazo (ALSOP, 

2004). Existem também evidências de que uma reputação corporativa favorável proporciona 

vantagem competitiva à organização (FOMBRUN e SHANLEY, 1990), e serve como uma 

arma estratégica (GARDBERG e FOMBRUN, 2002). 
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2.4.2 Visualizações e Mensurações de Reputação Corporativa  

  

 Os estudos de reputação corporativa como o de Rindova, Pollock e Hayward (2006), 

que desenvolveram um trabalho sobre os quatro componentes básicos no estudo da reputação 

corporativa – visibilidade, comportamento estratégico, favorabilidade e estima –, e os de 

Jensen e Roy (2008), que analisaram como a reputação corporativa pode ser considerada um 

sinal sobre o desempenho futuro baseada nas percepções de performances passadas, possuem 

possibilidades de variadas formas de investigação e recortes tais como os stakeholders 

envolvidos, os mercados de atuação das organizações e as características culturais dos 

ambientes pesquisados.  

 Esta diversidade ocorre por ser a reputação corporativa um ativo relativo a um 

específico contexto ou processo, de uma específica questão, de um específico stakeholder, 

baseada em específicas ações e situações passadas (MAHON 2002), com uma especificidade 

sob o ponto de vista de comportamentos individuais (JENSEN e ROY, 2008). No Quadro 4 

estão descritos as várias maneiras de se visualizar e avaliar a reputação corporativa segundo 

Fombrun e van Riel (1997) :  

Quadro 04 – Visões e categorizações de reputação 

Visão Categorização de Reputação 

Contábil  
Reputação é vista como um ativo intangível que pode 

ou não ter um valor financeiro 

Econômica 
Reputação é vista como traços ou sinais. Percepção é 

mantida pela percepção externa 

Mercadológica 

Visão sob a perspectiva dos consumidores ou usuários 

de um produto, concentrada na maneira como a 

reputação é formada 

Comportamento Organizacional  

Vista como a experiência dos empregados, ou a 

percepção que a organização mantém em seus 

stakeholders internos 

Sociológica 

Vista como uma avaliação global da performance da 

organização relativa a expectativas e normas de um 

contexto institucional 

Estratégica  
Vista como um ativo e uma barreira de mobilidade. 

Baseada em percepção é de difícil gerenciamento 

Fonte: Fombrun e van Riel (1997). 
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  Ao se analisar estas visões, existem evidências que uma reputação corporativa 

favorável possibilitará às organizações condições de cobrar preços de venda maiores (KLEIN 

e LEFFLER, 1981), atrair melhores candidatos a emprego (STIGLER, 1962), além de 

melhorar seu acesso ao mercado de capitais (BEATTY e RITTER, 1986). Para Serbanica e 

Popescu (2009) há fortes indícios de que uma boa reputação leva à lealdade de clientes 

e funcionários, à retenção dos investidores e a um melhor desempenho social e financeiro das 

organizações.  

 

 Já para Fombrun (1996), a reputação pode ser considerada um sinal que informa a 

investidores, empregados, consumidores qual o real valor de uma organização. Na Figura 04 

pode-se notar as influências que a reputação tem na atitude dos stakeholders. 

Figura 04 – Influência da reputação nas atitudes dos stakeholders 

 
Fonte: Fombrun e van Riel (2004). 

 A mensuração da reputação também vem sendo foco de diversos estudos, e, segundo 

Fombrun, Gardberg e Sever (2000), existem duas dimensões a serem consideradas: dimensão 

emocional e dimensão não emocional, sendo a primeira composta por itens como o 

sentimento dos consumidores, sua admiração, seu respeito e sua confiança em relação às 

organizações, sendo que Ponzi, Fombrun e Gardberg (2011) desenvolveram um estudo a fim 

de determinar a significância dos itens que compõem a dimensão emocional bem como do 

termo reputação, chegando às conclusões demonstradas no Quadro 05. Tal estudo será  

utilizado na presente dissertação na construção das escalas de mensuração.  

 

Empregados  

Reputação  

Consumidores  

Investidores 

Mídia 

Analistas 
Financeiros   

Faz o emprego mais atraente e motiva o “trabalho 

Encoraja a compra recorrente e constrói market 

Diminui o custo de capital e atrai novos 

Gera uma cobertura da imprensa mais favorável 

Afeta o conteúdo das recomendações para 
investimento  
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Quadro 05 – Significância dos itens que compõem a dimensão emocional da reputação 

corporativa 

Significância  Verbatim dos participantes das pesquisas 

Reputação  

“... A forma como o público consumidor vê uma 
empresa, suas práticas, suas contribuições para as 
comunidades, os seus benefícios aos acionistas e sua 
imagem como um líder de negócios.” 
 
“Uma boa reputação implica que ao longo do tempo as 
pessoas continuaram a usá-lo. Pode definitivamente 
significar que as pessoas recomendam usá-lo para os 
outros. A má reputação é simplesmente as pessoas tendo 
experiências ruins com ele e alertar os outros sobre o 
resultado.” 
 
“Isso significa que há qualidade e confiabilidade dentro 
da empresa e seus empregados.” 
 
“Se as pessoas falam muito da empresa, compram e 
usam o produto/serviço mais e mais, e também o 
indicam para outras pessoas, eu diria que a empresa tem 
uma boa reputação.” 
 
“Uma empresa com uma boa reputação é vista como 
cuida bem de seus empregados, é boa para o meio 
ambiente e, geralmente, honesta e responsável.” 

Sentimento  

“Uma boa reputação significa que as pessoas pensam 
positivamente sobre você e seus serviços.” 
 
“Empresas que têm um bom pressentimento sobre por 
que eles oferecem produtos de alta qualidade e serviços, 
demonstrando genuíno interesse em seus clientes e 
comunidades.” 
 
“Uma boa reputação significa que você está fazendo as 
coisas direito e as pessoas pensam muito em você e seus 
serviços.” 

Confiança  

“É uma empresa que eu confio.” 
                                                                                             
“Eu ficaria mais propenso a comprar um produto de uma 
empresa com melhor reputação, porque eu sinto uma 
confiança determinada inicialmente.”      
  
“Eu confio neles porque, ao longo dos anos, eles já 
provaram ser excepcionais e nunca houve algum 
problema que me levou a desconfiar deles.”                                                         

Admiração e Respeito  

“Eu admiro infinitamente uma empresa que pode 
oferecer tanto e ainda manter a qualidade dos produtos e 
serviços ao mesmo tempo.”              
 
“Uma empresa com alta moral e caráter.”   
 
“Eu admiro os proprietários da empresa.”                                    

Fonte: Ponzi, Fombrun e Gardberg (2011). 
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As organizações devem se preocupar com sua reputação corporativa sob o ponto de 

vista de todos os stakeholders, porém, Chun (2005) afirma que, entre partes interessadas 

externas, o foco principal são os consumidores e assim a reputação e imagem são 

definidas  não pelo que a empresa acredita, mas pelo que os clientes acreditam ou sentem por 

meio de suas experiências e observações. 

 

O consumidor parece ser o stakeholder mais importante de uma organização por ser 

ele seu primeiro gerador de faturamento. Entre eles, o boca a boca gera um impacto na 

reputação de uma organização maior do que a publicidade gerada pela empresa. Este impacto 

tem crescido nos últimos tempos devido à internet, que possibilita o boca a boca influenciar 

milhares de pessoas simultaneamente (WALSH, BEATY  e SHIU, 2009).   

 

Para Fombrun e Shanley (1990), consumidores constroem a reputação por meio das 

informações disponibilizadas pelas organizações através da mídia ou outros meios, sendo que 

uma reputação favorável é um efetivo mecanismo para ganho ou manutenção de vantagens 

competitivas por parte das organizações. Uma boa reputação pode levar à boa lucratividade 

enquanto uma má reputação, a uma perda no volume de vendas (FOMBRUN, 1996).  

 

 No presente estudo, a análise da reputação corporativa das organizações será realizada 

sob o ponto de vista do consumidor, procurando compreender os fatores determinantes de sua 

construção por meio de uma dimensão emocional. Os sentimentos e as relações entre os 

indivíduos e as empresas serão estudados com o objetivo de avaliar quais componentes 

influem ou não na construção de uma boa reputação. Para que esta avaliação fosse possível 

desenvolveu-se a seguinte hipótese:  

 

H3: A adaptação das atividades de comunicação de uma empresa global tem um direto 

e positivo impacto em sua reputação corporativa diante dos consumidores.  

 
Com base nas três hipóteses apresentadas, o presente estudo também propôs uma 

análise do impacto da adaptação das atividades de comunicação de uma empresa global, de 

uma forma simultânea e positiva sobre os constructos envolvimento, imagem do país de 

origem e reputação corporativa, por meio da seguinte hipótese:  
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H4: A padronização das atividades de comunicação de uma empresa global tem um 

direto e positivo impacto, de forma simultânea, no envolvimento dos consumidores com a 

categoria de produtos fabricados por ela, na imagem que possuem de seu país de origem e sua 

reputação.  

 

 Esta análise torna-se importante, pois sua aceitação poderá ratificar as razões pelas 

quais as organizações certas vezes um alto grau de adaptação de seus produtos e comunicação 

com o objetivo de obter vantagens competitivas diante de seus rivais (CAVUSGIL, ZOU e 

NAIDU 1993; JAIN 1989), pois essa adaptação poderá ampliar o mercado e gerar 

preferências locais específicas (DOUGLAS e CRAIG 1989).  
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3 RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

 Para responder às hipóteses delineadas, foi realizado um experimento de campo. Este 

capítulo descreve como este experimento foi conduzido.  

 

3.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 Para Malhotra (2006) a definição do problema é a etapa mais importante de um 

projeto de pesquisa, pois somente mediante a identificação clara e precisa dele se torna 

possível conduzir todo o projeto de forma adequada. É através desta definição que se sabe 

quais informações específicas serão necessárias para atingir os propósitos de um projeto 

(AAKER, 2004).  

  

 Esta definição deve permitir que o pesquisador obtenha todas as informações 

necessárias para abordar o problema e orientá-lo no prosseguimento do projeto 

(MALHOTRA, 2006). Para Cervo (2007), este problema deve envolver intrinsecamente uma 

dificuldade teórica ou prática, para a qual deve encontrar uma solução. Porém, mesmo que o 

pesquisador não chegue a esta, cabe-lhe o mérito de ter aberto o caminho para a discussão.  

  

 Para a presente dissertação foi desenvolvido o seguinte problema de pesquisa: A 

adaptação das atividades de comunicação de uma empresa global influencia de forma positiva 

o envolvimento dos consumidores com a categoria de produto produzido por ela, a imagem de 

seu país de origem e sua reputação?  

 

3.2 HIPÓTESES  

 
 Para Aaker (2004), hipótese é uma possível resposta a uma questão de pesquisa. Já 

para Malhotra (2006) ela é uma afirmação ou proposição a respeito de um fator ou fenômeno 

que é do interesse do pesquisador, sendo estas declarativas e passíveis de serem testadas 

empiricamente.  

  

 É uma suposição que antecede a constatação dos fatos e tem como característica uma 

formulação provisória, devendo ser testada para determinar sua validade (MARCONI, 2010), 



63 
 

 

pois relaciona duas ou mais variáveis do problema levantado com o objetivo de explicar 

provisoriamente um fenômeno até que os resultados da pesquisa venham contradizer ou 

ratificar esta explicação (CERVO, 2007). 

 

 A adaptação das atividades de comunicação mostra-se o ponto de estudo que 

tangencia todas as outras (envolvimento, imagem de país de origem e reputação), sendo que 

um dos principais questionamentos realizados é quanto à necessidade destas atividades serem 

padronizadas globalmente ou adaptadas às condições de cada país e mercado (DOUGLAS e 

CRAIG, 1989).  

 

 Brei et al. (2011) definem esta adaptação como o grau em que os elementos de um 

produto (marca, design, rótulo, linha de produtos e qualidade) são adaptados aos mercados 

externos, a fim de ajustar-se às diferenças no meio ambiente, ao comportamento de consumo, 

aos padrões de utilização e competitividade. Assim, a adaptação envolve a utilização de 

estratégias específicas em cada mercado, onde a organização adapta seu mix de marketing 

para cada ambiente (ANG e MASSINGHAM, 2007). 

 

Para que o estudo do impacto desta adaptação no envolvimento do consumidor com 

uma categoria de produto, com a imagem de seu país de origem e sua reputação pudesse ser 

avaliado foram desenvolvidas as seguintes hipóteses:  

  

H1: A adaptação das atividades de comunicação de uma empresa global tem um direto 

e positivo impacto no envolvimento dos consumidores com a categoria de produtos fabricados 

por ela.  

 

 Este envolvimento refere-se ao interesse de longo prazo de um indivíduo em relação a 

um produto baseado em sua significância para valores importantes, necessidades ou seu auto-

conceito (DAY, 1970; DeBRUICKER, 1979; HOUSTON e ROTHSCHIL, 1978; TYEBJEE, 

1979).  

 

H2: A adaptação das atividades de comunicação de uma empresa global tem um direto 

e positivo impacto na imagem que os consumidores possuem de seu país de origem.  
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Já a imagem de país de origem vem a ser percepção geral do consumidor sobre a 

qualidade do produto fabricado em um determinado país, sendo esta definida por meio de 

crenças sobre a industrialização do país e seus padrões de qualidade (HAN e TARSPSTRA, 

1988).  

H3: A adaptação das atividades de comunicação de uma empresa global tem um direto 

e positivo impacto em sua reputação corporativa diante dos consumidores.  

 

A reputação a ser avaliada e testada é definida como uma representação perceptual das 

ações passadas e das perspectivas futuras de uma empresa que descrevem a atratividade da 

firma para todos os seus públicos-chaves em comparação com os principais concorrentes 

(FOMBRUN, 1996). 

 

H4: A adaptação das atividades de comunicação de uma empresa global tem um direto 

e positivo impacto, de forma simultânea, no envolvimento dos consumidores com a categoria 

de produtos fabricados por ela, na imagem que possuem de seu país de origem e sua 

reputação.  

 

Na última hipótese apresentada o objetivo é o teste do impacto da adaptação das 

atividades de comunicação de uma empresa de forma conjunta e simultânea sobre os demais 

elementos, sendo que tais avaliações poderão auxiliar acadêmicos e profissionais de mercado 

a analisar como uma estratégia adotada perante as atividades de comunicação de uma 

organização podem ocasionar barreiras significantes no comportamento de seus 

consumidores.  
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3.3 MODELO TEÓRICO 

  

 Para responder ao problema de pesquisa definido, o modelo teórico apresentado na 

Figura 05 foi criado baseado nos constructos contidos na revisão de literatura da presente 

dissertação (padronização das atividades de comunicação, envolvimento, imagem de país de 

origem e reputação corporativa).   

  

Figura 05 – Modelo proposto para a análise da relação entre os constructos  

 

 
Fonte: o autor.  

 

 

Padronização das 
atividades de 
comunicação  

Envolvimento 

Imagem do país 
de origem  

Reputação 
corporativa  

 

H1
 

H3
 

H4
 

H2
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3.4 MÉTODO 

 

Uma vez definido o que se busca, é possível determinar o método mais apropriado 

para coletar tais informações (BAKER, 2001). O objetivo deste item é apresentar o método 

utilizado nesta pesquisa, sendo que a seleção do instrumental metodológico está diretamente 

relacionada ao problema estudado e às hipóteses levantadas (MARCONI e LAKATOS, 

2003).  

 

Realizou-se uma pesquisa causal, que segundo Malhotra (2006) deve ser utilizada para 

se obter evidências de relações de causa e efeito, sendo as variáveis independentes a causa, e 

as variáveis dependentes o efeito dos fenômenos a serem estudados.  

  

 As variáveis independentes são aquelas manipuladas pelo pesquisador e cujos efeitos 

são medidos e comparados, ou seja, as causas presumidas dos efeitos (PEDHAZUR; 

SCHMELKIN, 1991). Nesta dissertação a variável independente é a padronização das 

atividades de comunicação.  

  

 Já as variáveis dependentes procuraram capturar a avaliação do consumidor numa 

situação hipotética (MILLER, 1977) e foram elas: envolvimento, imagem do país de origem e 

reputação. 

  

 Para que as relações causais entre a variável independente e as variáveis dependentes 

apresentadas nesta dissertação fossem avaliadas e as hipóteses apresentadas testadas, foi 

escolhido como método de pesquisa o experimento que Hair et al. (2010) definem como 

concepções de pesquisas causais que podem identificar relações de causa e efeito entre 

variáveis e determinar por que os eventos ocorrem, com o envolvimento ativo por parte do 

pesquisador (AAKER, KUMAR e DAY, 2004). 

  

 Na visão de Mattar (2005), este método se caracteriza quando uma ou mais variáveis 

independentes são conscientemente manipuladas e (ou) controladas pelo pesquisador, e seus 

efeitos sobre a variável dependente. Kerlinger (1980) complementa afirmando ser o 

experimento uma das formas mais utilizadas para procurar identificar relações de causalidade.  
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 O experimento permite investigar os efeitos obtidos a partir de determinadas condições 

que se supõem causar estes efeitos (KEPPEL e WICKENS, 2004). Ou seja, ao manipular a 

variável independente (padronização das atividades de comunicação), espera-se que esta 

tenha o impacto previsto sobre as variáveis dependentes (envolvimento, imagem de país de 

origem e reputação corporativa). 

  

 Para Campbel e Stanley (1979), existem três modalidades de pesquisa experimental, o 

pré-experimento, o experimento puro e o quase experimento. Sampieri et al. (2001) afirmam 

que um experimento chamado puro ou verdadeiro deve atender a três requisitos: 1) a 

manipulação de uma ou mais variáveis independentes; 2) a medição do efeito da variável 

independente sobre a variável dependente; 3) o controle ou a validade interna da situação 

experimental.  

  

 Na presente pesquisa a variável independente padronização das atividades de 

comunicação foi manipulada e, nesse sentido, foi atendido o primeiro requisito. As variáveis 

dependentes a serem medidas foram envolvimento, imagem do país de origem e reputação, o 

que atende o segundo requisito, pois o impacto da variável independente sobre estas foi objeto 

de estudo. A terceira condição, a validade interna da situação experimental não pode ser 

atestada com o controle das condições do experimento e, nesse caso, na ausência de pleno 

controle dos estímulos experimentais, segundo Campbel e Stanley (1979), fica caracterizado 

um “quase experimento”.  

  

 Mattar (2005) caracteriza este tipo de pesquisa, quando o pesquisador tem grande 

controle sobre os procedimentos de coleta de dados, mas falha ao controlar a exposição ao 

tratamento, bem como à capacidade de projetar as unidades de teste de forma probabilística. 

Os riscos nesse tipo de pesquisa são altos e o pesquisador precisa estar ciente de quais 

variáveis específicas não estarão sendo controladas. 

  

 Para que a presente dissertação tenha uma correta qualificação da pesquisa proposta, 

respeitou-se a definição apontada por Mattar (2005), classificando-a como uma pesquisa 

quase experimental do tipo corte transversal múltiplo, com Grupos de Controle. Grupo de 

Controle é definido como um grupo semelhante ao grupo experimental, mas que não fica 

exposto à variável-teste, apenas às variáveis estranhas. A premissa adotada nesta dissertação 
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foi que todas as variáveis estranhas agem igualmente sobre os grupos, e a única diferença 

entre eles é a exposição dos grupos experimentais ao tratamento (MATTAR, 2005). 

  

 Apesar dessa definição, foi empregado o termo “experimento” no lugar de “quase 

experimento” no desenvolvimento desta dissertação (DACORSO, 2004).   

  

 Em relação aos tipos de experimento, Churchill (1979) afirma a existência dos 

experimentos de laboratório e os de campo. Foi realizado para esta dissertação um 

experimento de campo, que para Kerlinger (1980) é um projeto de pesquisa experimental 

conduzido numa situação real, na qual uma ou mais das variáveis independentes são 

manipuladas pelo pesquisador sob condições tão cuidadosamente controladas quanto a 

situação permitir, e medindo seu efeito sobre uma ou mais variáveis independentes.  Para 

Aaker, Kumar e Day (2004), o experimento de campo é um tratamento experimental ou uma 

intervenção introduzida em um contexto completamente natural. Geralmente os respondentes 

não têm ideia de que está sendo realizado um experimento e, sendo assim, suas reações 

tendem a ser naturais.    

  

 Churchill (1983) afirma que existem vantagens e desvantagens nos resultados apurados 

entre os dois tipos de experimentos. O laboratório, tipicamente, apresenta vantagens na 

validação interna, em função do maior controle com que é realizada a pesquisa. Validação 

interna refere-se às condições mínimas que precisam estar presentes no projeto para que 

qualquer inferência a respeito das relações causais entre duas ou mais variáveis possa ser 

feita; relaciona-se ao controle das variáveis estranhas e às condições em que o experimento é 

realizado (Mattar, 1996). Já com relação à validade externa, definida como a extensão em que 

se possam generalizar os resultados obtidos para toda a população de onde as unidades de 

teses foram selecionadas (Mattar, 1996), os experimentos em laboratórios são mais restritos, 

por ocorrerem em um ambiente artificial. 
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3.5 DESIGN  

 

Esta dissertação empregou experimentos de projeto (design) fatorial, ou seja, cada 

nível da variável independente é cruzado com todos os níveis das outras, de modo a incluir 

todas as possíveis combinações destas variáveis (SPECTOR, 1981). A decisão de se utilizar 

este design foi devido à sua adequação para a análise das hipóteses propostas.   

 

Neste tipo de projeto fatorial são estudados os efeitos de cada uma das variáveis 

(chamados de efeitos principais) e as interações entre as variáveis (os efeitos conjuntos na 

variável dependente) (PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991). O experimento contou com uma 

variável independente (padronização das atividades de comunicação) e três categorias 

variáveis dependentes (envolvimento, imagem de país de origem e reputação corporativa), 

constituindo assim um delineamento fatorial completo 2 (padronização das atividades de 

comunicação com dois níveis de tratamento, com padronização e sem padronização) X 3 

(envolvimento, imagem de país de origem e reputação).   

 

Experimentos fatoriais podem medir o efeito separado de cada variável independente 

sobre a variável dependente (o efeito principal) e o efeito conjunto das variáveis 

independentes sobre a variável dependente (o efeito interação). A interação acontece quando 

os efeitos de uma variável independente são diferentes, em níveis distintos, da outra variável 

independente (KERLINGER, 1980). A notação exposta na Tabela 01 foi utilizada para 

descrever os experimentos realizados. No presente estudo, apenas o efeito principal é objeto 

de análise por existir apenas uma variável independente.  

 

Tabela 01 – Experimentos realizados  
 B – Envolvimento C – Imagem do País de 

Origem 
D – Reputação 
Corporativa  

Grupo de Controle 
1 – Adaptação das atividades 
de comunicação – Sem 
adaptação  
(Variável Independente)  

B1 
(Média da varíável 

dependente) 

C1 
(Média da varíável 

dependente) 

D1 
(Média da varíável 

dependente) 

Grupo Experimental  
2 – Adaptação das atividades 
de comunicação – Com 
adaptação  
(Variável Independente) 

B2 
(Média da varíável 

dependente) 

C2 
(Média da varíável 

dependente) 

D2 
(Média da varíável 

dependente) 

Fonte: o autor. 
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 Nesta notação, as médias das variáveis dependentes dos grupos são designadas pela 

letra B para a variável envolvimento, C para a variável imagem do país de origem e D para a 

variável reputação corporativa, com um acompanhamento numérico que denomina o grupo 

sendo 1 o grupo de controle e 2 o grupo experimental. 

  

 Já as  notações utilizadas para cada uma das hipóteses propostas na presente dissertação, 

tendo como base a tabela acima, são as seguintes: 

 

• Hipótese 1  

o H0 : B2 ≥ B1 

o H1 : B2 < B1 

 Nesta hipótese avalia-se se a média da variável dependente envolvimento é maior no 

grupo experimental (B2) do que no grupo de controle (B1).  

 

• Hipótese 2  

o H0 : C2 ≥ C1 

o H1 : C2 < C1 

 Nesta hipótese é avaliada se a média da variável imagem do país de origem dos 

entrevistados que não tinham conhecimento que o objeto de estudo padronizava suas 

atividades de comunicação (C2) é maior do que os entrevistados que tinham conhecimento 

deste fato (C1).  

• Hipótese 3  

o H0 : D2 ≥ D1 

o H1 : D2 < D1 

 A hipótese 3 avalia se a média do constructo reputação corporativa no grupo 

experimental (D2) é maior do que no grupo de controle (D1).  

 

• Hipótese 4  

o H0: (B2, C2, D2) ≥  (B1, C1, D1) 

o H1: (B2, C2, D2) < (B1, C1, D1) 
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 O resultado desta hipótese tem uma relação direta  com o resultados apresentados nos 

itens acima descritos. H0 será aceito somente se todas as médias do grupo experimental forem 

maiores do que as médias encontradas nos grupos de controle. Em caso de que este fato não 

ocorra, esta hipótese (H0) é automaticamente rejeitada. 

 

3.6 OBJETO DE ESTUDO  

  

 O objeto de estudo desta dissertação foi a indústria automobilística, por meio da 

montadora alemã Mercedes-Benz, que possui uma operação global e operação no Brasil. Este 

segmento foi escolhido por ser ele composto de empresas globais, com uma imagem já bem 

estabelecida (HSIEH, 2002), e serem as  montadoras grandes investidoras em propaganda 

com o objetivo de criar conexões e associações de suas marcas na mente dos consumidores 

(KIRMANI e ZEITHAML, 1991). Devido à escolha deste segmento e empresa, cada 

constructo do modelo sugerido foi testado da seguinte forma:  

 

• Padronização das atividades de comunicação: Mercedes-Benz 

• Envolvimento: Automóvel  

• Imagem de País de Origem: Alemanha  

• Reputação Corporativa: Mercedes-Benz.  

 

3.7 ABORDAGEM  

 
A abordagem quantitativa foi utilizada para que se pudesse constatar o relacionamento 

entre as variáveis, avaliar a intensidade destas, além de se testar as hipóteses propostas, o que 

vai ao encontro do que Hair et al. (2010) acreditam ser os principais objetivos desta 

abordagem, que são a realização precisa de previsões entre comportamentos e fatores de 

mercado, a descoberta de fatos novos e significativos sobre tais relações, a validação das 

relações e o teste das hipóteses apresentadas.    

  

Tal abordagem estuda as sequências numéricas utilizadas para representar fenômenos 

naturais, e a princípio se pode questionar se um número é o meio mais apropriado para se 

capturar a essência dos diversos sentimentos. Entretanto, eles estão associados a escalas 

cientificamente construídas e amplamente testadas, que graduam esses sentimentos e que são 
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utilizadas nos formulários de pesquisa para tal finalidade (VIRGILLITO, 2010). 

  

O estudo foi caracterizado como descritivo, pois teve como objetivo a descrição dos 

fenômenos a serem estudados (MALHOTRA, 2006). Para Sekaran (1992), ele é o mais 

apropriado para a descrição de aspectos relevantes de um fenômeno, além de verificar 

hipóteses de relações causais entre variáveis (SEKARAN, 1992). Para Marconi (2010), eles 

consistem em investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o delineamento 

ou a análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas ou o 

isolamento de variáveis principais ou chaves utilizando-se de várias técnicas de entrevista, 

questionário, formulários etc., empregando procedimentos de amostragem.  

  

 Estudos descritivos são úteis para o entendimento de um grupo em uma determinada 

situação e auxiliam a pensar sistematicamente sobre os aspectos em uma dada situação, 

oferecendo ideias para promoção de sondagens e pesquisas (SEKARAN, 1992).  

  

 Dentro das opções de estudos descritivos, foi desenvolvido um estudo transversal 

múltiplo, que se caracteriza pela existência de duas ou mais amostras de entrevistados sendo 

as informações delas obtidas somente uma vez (MALHOTRA, 2006).   

 

3.8 ESCALAS PARA MENSURAÇÃO  

 

 Definido o problema de pesquisa, hipóteses, o modelo teórico, o método, o design e a 

abordagem da pesquisa, buscou-se na literatura escalas que possibilitariam transformar as 

variáveis dependentes em uma série de fatos quantitativos, onde poderão ser aplicados 

processos de mensuração e análises estatísticas (MARCONI, 2010). Definiu-se então a 

utilização das escalas desenvolvidas por Bloch (1981); Klein, Ettenson e Morris (1998) e 

Ponzi, Fombrun e Gardber (2011).  

 

No caso da variável independente, esta foi manipulada durante o experimento de 

forma dicotômica, ou seja, ou a empresa padronizava as atividades de comunicação ou não 

padronizava. Desta forma não foi utilizada para a mensuração desta variável nenhuma escala 

encontrada na literatura. 
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O constructo envolvimento foi mensurado por meio da escala desenvolvida por Bloch 

(1981) e apresentada no Quadro 06. Esta escala foi desenvolvida para a mensuração do 

envolvimento dos indivíduos com automóveis, que são os objetos de estudo desta dissertação. 

Composta originalmente de 06 fatores e 17 questões referentes a eles, esta escala tem como 

objetivo medir o grau de interesse ou excitação evocada por uma particular classe de produto 

ou marca (MITCHELL, 1979).  

 

Quadro 06 – Escala para mensuração de envolvimento  
Constructo Variável Natureza da variável 

Envolvimento Prazer na utilização  Quantitativa e Contínua 

Envolvimento Prontidão para falar  Quantitativa e Contínua 

Envolvimento 
Interesse em atividades 

relacionadas  
Quantitativa e Contínua 

Envolvimento Autoexpressão por meio do produto  Quantitativa e Contínua 

Envolvimento Ligação com o produto  Quantitativa e Contínua 

Envolvimento Interesse no produto  Quantitativa e Contínua 

Fonte: O autor, baseado em Bloch (1981). 

 

Para a avaliação constructo da imagem do país de origem foi utilizada a escala 

desenvolvida por Klein, Ettenson e Morris (1998) e demonstrada no Quadro 07, desenvolvida 

para mensurar a percepção geral do consumidor sobre a qualidade do produto fabricado em 

um determinado país, sendo esta definida por meio de crenças sobre a industrialização do país 

e seus padrões de qualidade (HAN e TARSPSTRA, 1988).  

 

Quadro 07 – Escala para mensuração de imagem do país de origem 
Constructo Variável Natureza da variável 

Imagem do país de origem Manufatura do produto  Quantitativa e Contínua 

Imagem do país de origem Qualidade do produto  Quantitativa e Contínua 

Imagem do país de origem Tecnologia do produto  Quantitativa e Contínua 

Imagem do país de origem Design do produto Quantitativa e Contínua 

Imagem do país de origem Confiança no produto  Quantitativa e Contínua 

Imagem do país de origem Valor do produto  Quantitativa e Contínua 

Fonte: O autor, baseado em Klein, Ettenson e Morris (1998). 

 

Já para a mensuração da reputação corporativa foi utilizado o RepTrack Pulse, 
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desenvolvido por Ponzi, Fombrun e Gardberg em 2011 e demonstrado na Quadro 08,  

desenvolvido para capturar o componente emocional da reputação corporativa junto a 

consumidores.  

 

Quadro 08 – Escala para mensuração de reputação corporativa  
Constructo Variável Natureza da Variável 
Reputação Corporativa  
 Sentimento em relação à empresa Quantitativa/Contínua 

Reputação Corporativa  
 

Admiração e respeito em relação à 
empresa Quantitativa/Contínua 

Reputação Corporativa  Confiança na empresa Quantitativa/Contínua 

Reputação Corporativa  
 Reputação global Quantitativa/Contínua 

Fonte: O autor, baseado em Ponzi, Fombrun e Gardber, 2011. 
 

 A natureza das variáveis de todas as escalas utilizadas define que as mesmas foram 

mensuradas em termos de grandeza em uma situação expressa em números, de forma 

determinada (MARCONI, 2010), a partir de um processo de medição, o que dá a elas uma 

natureza quantitativa e contínua. Para estas mensurações foi utilizada uma Escala Likert de 07 

pontos (01 = Discordo Totalmente, 07 = Concordo Totalmente), para se obter uma graduação 

quantificada das proposições, que são distribuídas entre os indivíduos a serem pesquisados, 

podendo ser calculada a nota de cada um deles ( MARCONI, 2010).  

  

 As escalas utilizadas não possuem validação no Brasil e foram validadas antes da 

utilização. A confiabilidade da escala é importante, pois se refere a até que ponto ela pode 

produzir resultados iguais ou semelhantes em diversos testes, sendo que sua validação avalia 

se a mesma está medindo o que se deve medir (HAIR et al., 2010).  

 

3.8.1 Validação das Escalas  

 

 As três escalas utilizadas na presente dissertação foram validadas e poderão ser 

utilizadas no Brasil sem nenhum tipo de alteração como mostram os itens a seguir.    
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A validação é um processo de examinar a precisão de uma determinada predição ou 

inferência realizada a partir dos escores de um teste, sendo que validar, mais do que uma 

demonstração do valor de um instrumento de medida, é um processo de inveatigação 

(RAYMUNDO, 1999). 

 

3.8.1.1 Validação de Conteúdo 

 

A validade de conteúdo é uma aferição qualitativa do conteúdo e da forma de 

apresentação dos itens da escala (COSTA, 2011), sendo realizado por meio de julgamento de 

diferentes examinadores especialistas, que analisam a representatividade dos itens em relação 

as áreas de conteúdo e a relevância dos objetivos a medir (RAYMUNDO, 2009). Este 

trabalho cooperativo para a validação do conteúdo foi de vital importância para evitar 

julgamentos subjetivos do pesquisador.  

 

Esta etapa teve início com tradução de todas as escalas para o português, já que as 

mesmas foram originariamente desenvolvidas em inglês. Dois acadêmicos e dois estudantes 

realizaram a tradução do inglês para o português e os resultados foram confrontados com o 

objetivo de avaliar possíveis discrepâncias quanto ao entendimento das questões, termos 

utilizados e redundâncias, sendo que nenhum problema foi encontrado mantendo-se assim a 

tradução original.  

 

A próxima etapa de validação foi a realização de um back-translation do material 

final, por meio de um nativo na língua inglesa, onde a escala foi traduzida do português para o 

inglês, de modo a verificar a paridade entre o seu conteúdo final e o original no que se refere a 

frases e termos utilizados para que assim fosse assegurada a equivalência linguística  e 

conceitual dos termos empregados. A etapa foi finalizada com a manutenção dos itens 

originais, pois durante o processo observou-se o alinhamento entre o conteúdo original, e o 

desenvolvido e validado para este estudo.  

 

3.8.1.2 Validação de Critério 

  

 Encerrada a validação de conteúdo, foi realizado um conjunto de procedimentos 

quantitativos, que chamamos de validade de critério, para avaliar a validade das escalas com 
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base em dados empiricamente coletados. Para Costa (2011) é importante ressaltar que este 

procedimento empírico para validae do conteúdo não tem por finalidade estudar os itens como 

se medindo os constructos, mas sim avaliar por meios empíricos, o quanto o conjunto de itens 

é aderente e adquado, conceitualmente, aoa constructos estudados.   

  

Para que fosse possível esta validação,, foi realizada uma survey com uma coleta 

estruturada de dados com perguntas de alternativa fixa, seguindo os critérios estabelecidos nas 

escalas a serem utilizadas, sendo a importância de sua utilização advinda do objetivo de 

coletar, de forma sistemática, opiniões específicas da amostra com o objetivo de compreender 

certos traços e atributos da mesma em relação aos temas em estudo (MARCONI, 2010; 

MALHOTRA, 2006). A técnica de coleta utilizada foram as entrevistas eletrônicas, com a 

utilização de questionários aplicados pela internet por meio do software SurveyMonkey, com 

a amostra recebendo um e-mail informativo convidando-a a participar da pesquisa. Para 

Malhotra (2006), as pesquisas realizadas pela internet são fáceis de acessar e os respondentes 

se sentem menos inclinados a não responder em razão de sua extensão.   

  

 Nesta fase, a validação de cada escala foi realizada de forma separada, ou seja, cada 

uma delas foi submetida a uma amostra, o que originou ao final a seguinte quantidade de 

respondentes:  

 

• Envolvimento (BLOCH, 1981): 189 respondentes;  

• Imagem do país de origem (KLEIN, ETTENSON E MORRIS, 1998): 94 

respondentes;  

• Reputação corporativa (PONZI, FOMBRUN e GARDBER, 2011): 340 

respondentes.  

 

A quantidade de respondentes mostrou-se satisfatória, pois, em regra geral, o mínimo 

é ter pelo menos cinco vezes mais observações do que o número de variáveis a serem 

analisadas e o tamanho mais aceitável teria uma proporção de dez para um (HAIR et al., 

2010). Conforme demonstrado na Tabela 02, esta última quantidade de observações foi 

alcançada, o que permitiu ao pesquisador a continuidade da validação das escalas.  
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Para esta validação foi utilizada uma escala Likert de 07 pontos (01 = Discordo 

Totalmente, 07 = Concordo Totalmente), a mesma originalmente empregada por Kleis, 

Ettenson e Morris (1998) e Ponzi, Fombrun e Gardber (2011). Bloch (1981) utilizou uma 

escala diferente – Likert de 06 pontos (01 = Discordo Totalmente, 06 = Concordo 

Totalmente) –, porém tomou-se a decisão de alterá-la com objetivo de padronizar os 

instrumentos de mensuração em uma escala com maior granularidade com o objetivo de testar 

a tendenciosidade das respostas.  

 

Tabela 02 – Quantidade de observações X Número de variáveis em cada escala  

Escala Número de variáveis Quantidade desejável de 
observações 

Quantidade alcançada 
de observações 

Envolvimento (BLOCH, 
1981) 06 60 189 

Imagem do país de origem 
(KLEIN, ETTENSON E 
MORRIS, 1998) 

06 60 94 

Reputação corporativa  
( PONZI, FOMBRUN e 
GARDBER, 2011) 

04 40 
 340 

Fonte: O autor. 
 

 

a) Validação das Escalas de Imagem do País de Origem e Reputação Corporativa  

 

 Para que fosse atestada a confiabilidade destas escalas, com os resultados das surveys 

aplicadas, foi calculado o Alfa de Cronbach, que considera a variância de cada variável 

medida em relação à variância total entre todas as medições de cada variável do modelo, 

sendo que a variância da soma total das escalas será menor do que a soma das variâncias de 

cada item considerado individualmente. Quanto mais próximo o Alfa de Cronbach for de 1, 

maior será a exatidão refletida pela variável perguntada ou afirmada (VIRGILLITO, 2010). 

Ambas as análises foram realizadas utilizando o Software Statistica 10. 

  

 Nunnally e Bernstein (1994) afirmam que o Alfa de Cronbach deve situar-se em torno 

de 0,70 para instrumentos de medida em início de validação. As escalas validadas  

apresentaram um Alfa de Cronbach de 0,78 para Imagem do País de Origem e 0,94 para 

Reputação Corporativa, estando assim ambas dentro dos limites de aceitação sugeridos pelos 

autores. 
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b) Validação da Escala de Envolvimento 

 

 Para a validação desta escala, com os resultados da survey aplicada, realizou-se uma 

análise fatorial exploratória para validação de sua estrutura dimensional, sendo esta realizada 

com um eigenvalue maior ou igual a 1 para determinar a escolha do número final de fatores,  

e uma análise fatorial confirmatória para a avaliação da consistência interna da escala, sendo 

calculado neste momento o Alfa de Cronbach, o indicador mais aceito para esta análise 

(BLOCH, 1981) e que, quanto mais próximo for de 1, maior será a exatidão refletida pela 

variável perguntada ou afirmada (VIRGILLITO, 2010). O software Statistica 10 foi utilizado 

para tais análises.  

  

 Realizada uma análise de eixo com uma rotação varimax, chegou-se ao total de 06 

fatores, sendo o primeiro deles formado de cinco itens, o segundo, de quatro itens, o terceiro, 

de três itens, o quarto, de dois itens, o quinto, de dois itens, e o sexto, por um item, conforme 

demonstra a Tabela 03. Após esta etapa, a análise quanto aos “factor loadings” foi realizada, 

onde se constatou que nenhum deles foi menor que 0,47 e com estes resultados todos se 

mantiveram na escala. Para Spector (1992), o mínimo aceitável para a manutenção de um 

fator são valores entre 0,30 e 0,35. 

 

Tabela 03 – Fatores da escala de envolvimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor.  
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 Juntamente com este estudo, foi realizada uma análise da matriz anti-imagem, que tem 

como objetivo a obtenção de sinais acerca da necessidade de eliminação de alguma variável 

do modelo proposto. A diagonal principal desta matriz fornece os Índices de Medida de 

Adequação, sendo que estes poderáo variar entre 0 e 1, atingindo 1 quando cada variável é 

perfeitamente prevista sem erros pelas demais variáves (FÁVERO et al., 2009). Para Hair et 

al.(2005), um valor para este índice abaixo de 0,05 é inaceitável.  

 

Como podemos observar na Tabela 04, os índices de medida de adequação variaram 

de 0,895 a 0,381. Este último valor encontrado justificaria a retirada da variável 12 do 

modelo, porém para Favero et al. (2009) a baixa correlação de uma determinada variável com 

as demais não necessariamento implica em sua eliminação, uma vez que esta variável pode 

representar um fator isoladamente. Deste modo outro aspecto a ser observado é sobre a 

avaliação das comunalidades, que representam a quantia da variância explicada pela solução 

fatorial de cada variável, onde comunalidades menores que 0,50 são consideradas como 

explicação insuficiente (HAIR et al, 2005). Os resultados apresentados na Tabela 05 

demonstram que a comunalidade encontrada na variável 12 foi de 0,64, valor este considerado 

suficiente para atestar sua utilização no modelo proposto.  
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Tabela 05 – Comunalidades escala de envolvimento 

Fonte: o autor. 

 

 Uma análise sobre a variância foi também realizada e o valor encontrado foi de 65,7%, 

conforme é apresentado na Tabela 06, o que demonstra uma alta consistência interna da 

escala testada. 

 

Tabela 06 – Análise variância escala de envolvimento 

Fonte: o autor 
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 A adequação das variáveis ao modelo proposto foi também objeto de estudo e chegou-

se, por meio de uma Análise KMO (Kaiser - Meyer – Olkin) como apresentado na Tabela 07, 

em um resultado de 0,79, que atende o requisito mínimo defendido por Cureton e Agostino D 

' (1983) de um KMO maior do que 0,5. Este resultado demonstra a adequação dos itens 

propostos na escala original na validação realizada. 

 

Tabela 07 - Análise KMO da escala de envolvimento 

Fonte: o autor 

 

Após as análises decritas, todas as variáveis foram mantidas na escala e foi constatado que 

o agrupamento encontrado na presente validação foi o mesmo descrito por Bloch (1981) em 

seu artigo. Com isso, foi possível a interpretação destes fatores e a manutenção para estes da 

mesma nomenclatura desenvolvida por Bloch (1981), que os definiu como: 

 

- Fator 1: Disponibilidade de falar de carros com os amigos 

- Fator 2: Prazer na condução e uso de carros 

- Fator 3: Apego ao próprio carro 

- Fator 4: Auto expressão através de carros 

- Fator 5: Falta de interesse em carros 

- Fator 6: Interesse em carros 

 

 Ao final destas análises foi possível atestar que as escalas validadas são capazes de 

mensurar os constructos estudas na presente dissertação, face aos seus comportamentos 

quando utilizadas para a mesnuração dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

3.8.1.3 Validação de Constructo 

 

 A última fase da validação das escalas foi a validação de constructo, que se refere à 

demonstração de que os instrumentos realmente medem aquilo a que se propõe medir 

(RAYMUNDO, 2009). Isso pode ser realizado quando o grau de uma medida confirma 

hipóteses de semelhança com outras medidas do mesmo constructo ou confirma sua diferença 

para medidas de outros constructos (COSTA, 2011). A avaliação destas diferenças chama-se 

validade discriminante e foi a utilizada no presente estudo.  

 

 Costa (2011) afirma que validade discriminante refer-se ao grau em que duas medidas, 

designadas para medir constructos distintos, são realmente diferentes, ou seja, procura-se 

atestar que as medidas de diferentes constructos não se comportam como se estivesses 

mensurando um mesmo constructo.  Para esta validação utilizou-se o teste t , com 95% de 

intervalo de confiança e os resultados encontrados foram os seguintes:  

 

• Medidas constructo envolvimento X Medidas constructo imagem do país de origem: 

Os resultados do teste apresentaram um valor de t igual a 16,69 para um valor p (bi-

caudal) de 1,96, o que fez com que rejeitássemos o H0 proposto de que as medidas do 

constructo envolvimento são iguais as medidas do constructo imagem país de origem. 

Podemos assim afirmar que não existe evidências que estas duas medidas sejam 

semelhantes.    

 

• Medidas constructo envolvimento X Medidas constructo reputação: Os resultados do 

teste apresentaram um valor de t igual a 4,99 para um valor p (bi-caudal) de 1,96, o 

que fez com que rejeitássemos o H0 proposto de que as medidas do constructo 

envolvimento são iguais as medidas do constructo reputação. Podemos assim afirmar 

qua não existe evidências que estas duas medidas sejam semelhantes.    

 

 

• Medidas constructo imagem do país de origem X Medidas constructo reputação: Os 

resultados do teste apresentaram um valor de t igual a 14,69 para um valor p (bi-

caudal) de 1,96, o que fez com que rejeitássemos o H0 proposto de que as medidas do 

constructo imagem país de origem são iguais as medidas do constructo reputação. 
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Podemos assim afirmar que não existe evidências que estas duas medidas sejam 

semelhantes.    

                                       

 Com os resultados apresentados, finalizamos a validação das escalas de avaliação dos 

constructos que formam as variáveis dependentes do presente estudo, podendo afirmar que 

existem evidências que estas realmente medem aquilo a que se propõe medir. Esta conclusão 

deve-se a todo o processo de validação de conteúdo, critério e constructo realizado tendo 

como base a literatura existente.  

 

3.9 UNIVERSO DA PESQUISA  
 
 O universo para o problema de pesquisa apresentado foram todos os indivíduos que 

possuam Carteira Nacional de Habilitação. Para Cervo (2007), o universo da pesquisa é um 

conjunto de pessoas que representam a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas 

características definidas para o estudo. Já Malhotra (2006) o define como o agregado ou a 

soma de todos os elementos que compartilham algum conjunto de características comuns e 

que compreende o universo para o problema de pesquisa.  

 

3.10 AMOSTRA DA PESQUISA  

 

A amostra final pesquisada dentro do universo proposto é composta de 479 indivíduos 

pertencentes ao universo da pesquisa, sendo 233 entrevistados compondo o grupo 

experimental e os demais 246 respondentes o grupo de controle. Para Malhotra (2006), a 

amostra é um subgrupo do universo da pesquisa selecionada para participação no estudo. Este 

número de respondentes corresponde a um “response rate” de 38%, já que foram convidados 

a participar da pesquisa 1.249 pessoas.  

 

Esta amostra deve ser classificada como não probabilística por não utilizar um 

processo aleatório de escolha e com isso fazer com que a probabilidade de seleção de cada 

unidade amostral não seja conhecida, pois foi realizada tendo como base a avaliação ou o 

conhecimento do pesquisador, podendo ou não ser representativa em relação ao universo da 

pesquisa (MALHOTRA, 2006; HAIR et al., 2010).  
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 A amostra não probabilística foi definida por julgamento, que, segundo Malhotra 

(2010), é uma forma de amostragem na qual os elementos populacionais são selecionados 

com base no julgamento do pesquisador, que os escolhe acreditando que eles representem a 

população de interesse. Os elementos escolhidos para a composição desta amostra foram os 

alunos, contatos profissionais e pessoais do pesquisador. 

 

Esta técnica de amostragem não é representativa de qualquer população definida, não 

sendo assim possível a generalização sobre qualquer população a partir dela. Uma vez aceitas 

estas limitações técnicas, sendo a principal delas a impossibilidade de generalização dos 

resultados do inquérito à população, a pesquisa tem a sua validade dentro de um contexto 

específico (MARCONI, 2010).  

 

3.11 ARCABOUÇO AMOSTRAL  

 

 O arcabouço amostral do presente estudo foram todos os contatos profissionais e 

pessoais do pesquisador, bem como seus alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. 

Hair et al. (2010) define arcabouço amostral como a lista de todas as unidades amostrais 

qualificadas para um dado estudo.  

 

3.12 MÉTODO DA COLETA  

 
Este experimento foi realizado por meio de uma survey, que, segundo Marconi (2010), 

é utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um 

problema para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, 

ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles por meio da disponibilização 

de um questionário à amostra de uma população com o objetivo de obter informações 

específicas dos entrevistados (MALHOTRA, 2006). 

 

Esta survey foi uma coleta estruturada de dados com perguntas de alternativa fixa, 

seguindo os critérios estabelecidos nas escalas a serem utilizadas, sendo a importância de sua 

utilização advinda do objetivo de coletar, de forma sistemática, opiniões específicas da 

amostra com o objetivo de compreender certos traços e atributos da mesma em relação aos 

temas em estudo (MARCONI, 2010; MALHOTRA, 2006).  
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A técnica de coleta utilizada foi a de entrevistas eletrônicas, com a utilização de 

questionários aplicados pela internet por meio do software SurveyMonkey, com a amostra 

recebendo um e-mail informativo convidando-a a participar da pesquisa nos meses de outubro 

a dezembro de 2012. 

 

Para Malhotra (2006), as pesquisas realizadas pela internet são fáceis de acessar e os 

respondentes se sentem menos inclinados a não responder em razão de sua extensão. Já Hair 

et al. (2010) ressaltam como benefício que os levantamentos são autoaplicados e não é 

necessário realizar codificação; assim, os resultados estão prontos para análise estatística 

quase que imediatamente, sendo que Manfreda et al. (2008) afirmam que uma pesquisa 

realizada com coleta de informações via web possui em média 11% a menos de respostas se 

comparada a outras pesquisas com coletas distintas. 

 

Em relação à qualidade dos dados coletados, estes possuem a mesma qualidade que 

aqueles coletados de outra maneira (MANFREDA et al., 2008).  

  

 Os questionários para os grupos de controle e experimental possuíam uma característica 

distinta, como demonstrada no Quadro 09. Para o grupo experimental, era apresentado, antes 

das questões referentes às dimensões avaliadas, um texto afirmando que a montadora 

automobilística, objeto de estudo, padronizava suas atividades de comunicação de forma 

global.  Já para o grupo de controle, esta informação não era apresentada antes das questões.  
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Quadro 09 – Questionário de pesquisa  
Texto apresentado somente aos Grupos Experimentais:  

A Mercedes-Benz é uma fabricante de automóveis que atua em todo o mundo e utiliza em todos os países o 
mesmo mix promocional.  
 
Isso significa que: 
 
1. Todo o material de comunicação e promoção desenvolvido por ela, tais como propagandas de revista e 
televisão e os materiais de comunicação utilizados nas concessionárias (panfletos, painéis etc.) é desenvolvido 
de forma centralizada por seus departamentos de marketing e comunicação localizados fora do Brasil.  
 
2. Para a criação destes materiais são utilizadas agências de publicidade estrangeiras localizadas fora de nosso 
país. 
 
3. Os materiais de comunicação e promoção que vemos aqui no Brasil são utilizados em todos os países onde 
esta empresa atua, como Inglaterra, Argentina e Japão, sendo a única diferença existente a tradução destes 
materiais para a língua de cada local, ou seja, o inglês, o espanhol e o japonês.  
 
Deste modo, todos os consumidores têm contato com o mesmo material de comunicação desta empresa, 
independentemente do local onde esteja. 
De posse desta informação, responda o questionário a seguir.  

 
1. Você possui Carteira Nacional de Habilitação?  
2. Qual o seu nível de escolaridade? 

Para cada frase a seguir assinale o seu grau de concordância, sendo 1 = a discordo totalmente, 2 = discordo 
muito, 3 = discordo pouco, 4 = nem concordo nem discordo, 5 = concordo pouco, 6 = concordo muito e 7 = 
concordo totalmente 

3. Constructo Reputação Corporativa  
3.1-Tenho um bom sentimento pela Mercedes-Benz 
3.2-A Mercedes-Benz é uma empresa que eu confio  
3.3-A Mercedes-Benz é uma empresa que eu admiro e respeito 
3.4-A Mercedes-Benz possui uma boa reputação 
4. O país de origem da Mercedes-Benz é:  
5. Constructo Envolvimento  
5.1-Vale a pena pagar mais caro somente para ter um carro mais atrativo e que chame atenção 
5.2-Eu prefiro dirigir um carro que tenha mais relação com a minha personalidade 
5.3-Em certos momentos me vejo como um piloto de automobilismo 
5.4-Um carro me oferece momentos de relaxamento e diversão quando estou sob pressão  
5.5-Às vezes me sinto preso ao meu carro  
5.6-Carro não é nada mais que um aparelho 
5.7-Geralmente desenvolvo sentimentos em relação ao carro que possuo 
5.8-Dirigir meu carro é uma das maneiras que utilizo para aliviar as pressões de meu dia a dia  
5.9-Geralmente não presto muita atenção em propagandas de carro que são veiculadas em revistas e TVs 
5.10-Fico entediado quando as pessoas começam a falar de carro na minha frente 
5.11-Tenho pouco ou nenhum interesse em carros 
5.12-Dirigir em uma estrada faz com que eu “recarregue” as energias do meu corpo, cabeça e espírito 
5.13-É natural as pessoas jovens terem maior interesse em carros 
5.14-Quando estou com um amigo, frequentemente nossas conversas terminam no assunto carro 
5.15-Não gosto de pensar no meu carro como sendo algo comum 
5.16-Dirigir meu carro é uma das atividades mais prazerosas e divertidas que realizo 
5.17-Divirto-me falando de carros com meus amigos 

      
CONTINUA 

http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=X%2bcPt7wMloHtRH7nxy%2b86rXpvzZ4cZeB221JbYMqaqohpU0FRn%2b6dhLiVIQdWu8T&TB_iframe=true&height=450&width=650
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6. Constructo Imagem do País de Origem  
6.1-Produtos fabricados na Alemanha são produzidos com cuidado e possuem um bom acabamento  
6.2-Produtos fabricados na Alemanha possuem geralmente uma qualidade inferior a produtos similares 
disponíveis em outros países 
6.3-Produtos fabricados na Alemanha mostram um alto grau de avanço tecnológico  
6.4-Produtos fabricados na Alemanha usualmente demonstram uma utilização inteligente de cores e designs  
6.5-Produtos fabricados na Alemanha são usualmente confiáveis e parecem durar o período de tempo 
desejado 
6.6-Produtos fabricados na Alemanha possuem uma boa relação custo-benefício 
7. Qual a sua idade?  
8. Qual a sua renda mensal?  

Fonte: O autor. 
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4.ANÁLISE DE DADOS  

  

 Neste capítulo será caracterizado o perfil da amostra pesquisada, apresentado os testes 

realizados para análise das hipóteses propostas e discutido os resultados do presente estudo.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA PESQUISADA 

 

Após o período de coleta de dados, realizado de outubro a dezembro de 2012, chegou-

-se a uma amostra final no presente estudo composta de 479 indivíduos, sendo 233 integrantes 

do grupo experimental e 246 respondentes do grupo de controle. A Tabela 08 apresenta as 

características de cada um dos grupos pesquisados.  

 

Tabela 08 – Perfil dos grupos pesquisados 
    Número de 

Respondentes % 
Número de 

Respondentes % 
Carteira 
Nacional de 
Habilitação  

 
 

Com 233 100.0% 246 100.0% 
  Total 233   246   
            
Nível de 
Escolaridade Ensino Médio Incompleto  

 
1 0,4% 0 0,00% 

  Ensino Médio Completo  5 2,1% 3 1,2% 
  Superior Incompleto  86 36,9% 92 37,4% 
  Superior Completo  52 22,3% 66 26,8% 
  Pós-Graduação  89 38,2% 85 34,6% 
  Total  233   246   
            
Idade  De 18 a 25 anos  121 51,9% 119 48,4% 
  De 26 a 35 anos  68 29,2% 88 35,8% 
  Mais de 35 anos  44 18,9% 39 15,9% 
  Total 233   246   
            
Sexo  Masculino  120 51,5% 131 53,3% 
  Feminino 113 48,5% 115 46,7% 
  Total 233   246   
Renda Mensal            
  de R$1.000,00 a R$ 2.000,00 67 28,8% 52 21,1% 
  de R$2.001,00 a R$ 3.000,00 29 12,4% 33 13,4% 
  de R$3.001,00 a R$ 6.000,00 49 21,0% 56 22,8% 
  de R$6.001,00 a R$ 9.000,00 26 11,2% 31 12,6% 
  Acima de R$ 9.001,00 62 26,6% 74 30,1% 
  Total 233   246   

Fonte: o autor.  
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 Pode-se observar uma predominância de respondentes com nível de escolaridade entre 

superior completo e pós-graduação (60,50% no grupo experimental e 61,40% no grupo de 

controle) e uma renda mensal acima de R$ 3.001,00 (58,8% no grupo experimental e 65,50% 

no grupo de controle).  

 

Quanto à idade, o grupo de controle contou com um maior número de respondentes na 

faixa de 26 a 35 anos (35,8% X 29,2%). Já a maior faixa de idade em ambos os grupos foram 

os respondentes na faixa de 18 a 25 anos (51,9% no grupo de controle e 48,4% no grupo 

experimental). Já a faixa de maiores de 35 anos foi a que contou com menor número de 

respondentes em ambos os grupos (18,9% no grupo de controle e 15,9% no grupo 

experimental).  

 

Quanto ao sexo do respondente, ambos os grupos demonstraram um equilíbrio com 

uma pequena predominância de indivíduos do sexo masculino (51,5% no grupo de controle e 

53,3% no grupo experimental). 
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4.2 TESTE ESTATÍSTICO REALIZADO  

 

Com a existência de apenas uma variável independente (padronização das atividades 

de comunicação) dividida em duas categorias (com padronização e sem padronização), 

utilizou-se o teste t com 95% de intervalo de confiança, para que as diferenças das médias das 

variáveis dependentes no grupo experimental e controle fossem testadas (PEDHAZUR e 

SCHMELKIN, 1991), assim como as hipóteses H1, H2, H3 e H4.  

 

A Tabela 09 demonstra as médias finais de cada variável dependente em cada um dos 

grupos pesquisados. Estas juntamente com o tamanho de cada amostra e seus respectivos 

desvios padrões foram utilizadas para a realização dos testes necessários para o estudo das 

hipóteses sugeridas nesta dissertação.  

 

Tabela 09: Médias do experimento  
 B – Envolvimento C – Imagem do país de 

origem 
D – Reputação 

corporativa  
Grupo de Controle 

1 – Adaptação das atividades 
de comunicação – Sem 

adaptação  
(Variável Independente)  

4,23 5,60 6,06 

Grupo Experimental  
2 – Adaptação  das 

atividades de comunicação – 
Com adaptação  

(Variável Independente) 

4,15 5,61 6,08 

Fonte: o autor. 
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4.3 ANÁLISES DAS HIPÓTESES DA PESQUISA  

 

Nesta sessão será verificada se as hipóteses levantadas no referencial teórico deste 

estudo são ou não válidas, com base nos resultados encontrados.  

 

4.3.1 Hipótese 01  

 

O primeiro teste realizado foi para a validação da hipótese H1, descrita novamente 

abaixo, e está representado na Tabela 10:  

 

H1: A adaptação das atividades de comunicação de uma empresa global tem um direto 

e positivo impacto no envolvimento dos consumidores com a categoria de produtos fabricados 

por ela. 

 

Tabela 10 – Teste t realizado para verificação da hipótese H1  

• H0: 4,15 ≥ 4,23 

• H1: 4,15 < 4,23 

  Variável 01 Variável 02  

Média  4.1571 4.2337 
Observações  246 233 
gl 477   
Stat t  -0.8906   
P(T<=t) unicauldal 0.1867   
t crítico unicaudal  1.6480   
P(T<=t) bicaudal 0.3735   
t crítico bucaudal 1.9649   

Fonte: o autor  

  

 De acordo com os resultados apresentados, a hipótese H1 foi aceita, pois o teste t levou 

à conclusão de que existem evidências, com um grau de confiança de 95%, que a média da 

variável envolvimento encontrada entre os entrevistados de que possuíam conhecimento sobre 

as atividades de padronização da Mercedes-Benz (4,23) é menor do que a encontrada entre os 

entrevistados que não sabiam que a Mercedes-Benz padroniza tais atividades (4,16). Isso se 

deve ao valor de t encontrado igual a 0,18 para um valor P (monocaudal) de -1,64, e ao p-

nível de 18% frente a um nível de significância de 5% (p-nível > nível de significância aceita-

se H0). 
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 Desta forma, podemos afirmar que não há evidências neste estudo de que a adaptação 

das atividades de comunicação de uma empresa global tem um direto e positivo impacto nos 

envolvimento dos consumidores com a categoria de produtos fabricados por ela. 

 

4.3.2 Hipótese 02  

 

A hipótese H2 era referente ao impacto da variável independente padronização das 

atividades de comunicação da Mercedes- Benz na imagem de seu país de origem, a 

Alemanha, dentro da amostra pesquisada. Retomando a hipótese: 

 

H2: A adaptação das atividades de comunicação de uma empresa global tem um direto 

e positivo impacto na imagem que os consumidores possuem de seu país de origem.  

  

 Os resultados do teste t realizado e descrito na Tabela 11 levam à aceitação da  hipótese 

H2 pelo valor de t encontrado de 0,20  para um valor de p P (monocauldal) de -1,64. Este 

resultado faz com que possamos afirmar que há evidências, com um grau de confiança de 

95%, de que a média da variável imagem do país de origem encontrada entre os entrevistados 

que possuíiam conhecimento de que as atividades de padronização da Mercedes-Benz (5,60) é 

menor do que a encontrada entre os entrevistados que não sabiam que a Mercedes- Bennz 

padronizavda tais atividades (5,61). Outro dado encontrado que nos leva a confirmar tal 

hipótese foi o p- nível de 41% , maior que os 5% de nível de significância utilizado no 

presente estudo (p-nível > nível de significância aceita-se H0).  

 

Tabela 11 – Teste t realizado para verificação da hipótese H2 

• H0:: 5,61 ≥ 5,60 

• H1: 5,61 < 5,60 

  Variável 01 Variável 02  
Média  5.6185 5.6025 
Observações  246 233 
gl 477   
Stat t  0.2057   
P(T<=t) unicauldal 0.4185   
t crítico unicaudal  1.6480   
P(T<=t) bicaudal 0.837   
t crítico bucaudal 1.9649   

Fonte: o autor 
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 Desta forma, podemos afirmar que há evidências de que adaptação das atividades de 

comunicação de uma empresa global tem um direto e positivo impacto na imagem de seu país 

de origem.  

 

4.3.3 Hipótese 03  

 

A hipótese desenvolvida no referencial teórico, testada e seus resultados descritos 

aqui, foi a descrita abaixo e seus resultados demonstrados na Tabela 12:  

 

H3: A adaptação das atividades de comunicação de uma empresa global tem um 

direto e positivo impacto em sua reputação corporativa diante dos consumidores.  

 

Tabela 12 – Teste t realizado para verificação da hipótese H3  

• H0: 6,08 ≤ 6,06 

• H1: 6,08 > 6,06 

  Variável 01 Variável 02  
Média  6.0813 6.0675 
Observações  246 233 
gl 477   
Stat t  0.1818   
P(T<=t) unicauldal 0.4278   
t crítico unicaudal  1.6480   
P(T<=t) bicaudal 0.8557   
t crítico bucaudal 1.9649   

Fonte: o autor.  

  

 Os resultados do teste t realizado e descrito na Tabela 12 levam à aceitação da hipótese 

H3 pelo valor de t encontrado de 0,18 para um valor de P (monocaudal) de -1,64. Este 

resultado faz com que possamos afirmar que não há evidências, com um grau de confiança de 

95%, de que a média da variável reputação corporativa encontrada entre os entrevistados que 

possuíam conhecimento de que as atividades de padronização da Mercedes-Benz (6,06) é 

menor do que a encontrada entre os entrevistados que não sabiam que a Mercedes-Benz 

padronizava tais atividades (6,08). Outro dado encontrado que nos leva a confirmar tal 

hipótese foi o p-nível de 42%, menor que os 5% do nível de significância utilizado no 

presente estudo.  
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4.3.4 Hipótese 04 

 

  Para que tal hipótese fosse aceita, as hipóteses H1, H2, H3 deveriam ser aceitas 

previamente, pois H0 = (B2, C2, D2) ≥ (B1, C1, D1 e H1 = (B2, C2, D2) < (B1, C1, D1).  

 

Relembrando a hipótese proposta:  

  

H4: A adaptação das atividades de comunicação de uma empresa global tem um direto 

e positivo impacto, de forma simultânea, no envolvimento dos consumidores com a categoria 

de produtos fabricados por ela, na imagem que possuem de seu país de origem e sua 

reputação.  

 

Com o aceite prévio das hipóteses H0, H1 e H2, a presente hipótese também é aceita, 

pois, por meio dos testes realizados, chegou-se a um resultado de que a adaptação das 

atividades de comunicação de uma empresa global tem um direto e positivo impacto, de 

forma simultânea, no envolvimento dos consumidores com a categoria de produtos fabricados 

por ela, na imagem que possuem de seu país de origem e sua reputação.  
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5 CONCLUSÕES  

 

 Quando analisados os resultados apresentados, existe a constatação que a adaptação 

das atividades de comunicação de uma empresa global tem um efeito direto e positivo no 

envolvimento dos consumidores com a categoria de produtos fabricado por ela , com a 

imagem de seu país de origem e sua reputação corporativa.  

 

 De posse destes resultados conseguimos responder de forma positiva ao problema de 

pesquisa apresentado que foi: A adaptação das atividades de comunicação de uma empresa 

global influencia de forma positiva o envolvimento dos consumidores com a categoria de 

produto produzido por ela, a imagem de seu país de origem e sua reputação?  

 

 Com todas a análises realizadas nesta dissertação há evidências que a padronização 

das atividades de comunicação por empresas globais afetam  as variáveis estudadas de forma 

positiva.  

 

 Respondendo de forma positiva ao problema de pesquisa, há indícios que o modelo 

teórico proposto para a análise da relação entre os constructos, demonstrado na Figura 06 , é 

consistente face aos resultados apresentados:  
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Figura 06 – Modelo teórico proposto, pesquisado e confirmado 

 

 
 

Fonte: o autor.  

 

 Por meio das pesquisas realizadas com as escalas validadas nesta dissertação, foi 

possível constatar o impacto da padronização das atividades de comunicação em cada uma 

das outras variáveis. Para o estudo deste impacto foram propostas 04 hipóteses, demonstradas 

no Quadro 10, sendo que todas elas foram aceitas.  

 

  

 

Padronização 
das atividades de 

comunicação  

Envolvimento 

Imagem do país 
de origem  

Reputação 
corporativa  

 

H1
 

H3
 

H4
 

H2
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Quadro 10 – Resultados dos testes de hipótese desta pesquisa  
Hipótese Resultados do Teste 

H1: A adaptação das atividades de comunicação de 

uma empresa global tem um direto e positivo impacto 

nos envolvimento dos consumidores com a categoria 

de produtos fabricados por ela. 

Aceita 

H2: A adaptação das atividades de comunicação de 

uma empresa global tem um direto e positivo impacto 

na imagem que os consumidores possuem de seu país 

de origem. 

Aceita 

H3: A adaptação das atividades de comunicação de 

uma empresa global tem um direto e positivo impacto 

em sua reputação corporativa diante dos 

consumidores.  

Aceita  

H4: A adaptação das atividades de comunicação de 

uma empresa global tem um direto e positivo 

impacto, de forma simultânea, no envolvimento dos 

consumidores com a categoria de produtos fabricados 

por ela, na imagem que possuem de seu país de 

origem e sua reputação.  

Aceita  

Fonte: o autor.  

 

Como já observado em nossa revisão da literatura, os consumidores podem se 

envolver com a publicidade (KRUGMAN, 1977); as imagens formadas por estes acerca de 

um país são baseadas nas inferências feitas por meio de estímulos de marketing (GIRALDI e 

CARVALHO, 2005); e a reputação que possuem sobre uma organização é o resultado de 

interações repetidas e de experiências acumuladas nos relacionamentos com a organização 

(RINDOVA e FOMBRUN, 1998). De acordo com estas afirmações, podemos entender que:  

 

• As atividades de comunicação, por meio da publicidade, podem estabelecer um 

envolvimento com o consumidor;  

• As atividades de comunicação como um estímulo de marketing, podem 

auxiliar na construção da imagem de um país; 

• As atividades de comunicação, como forma de interação repetida, auxiliam na 

construção da reputação corporativa de uma organização.  
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 Pelos resultados apresentados na presente dissertação, a adaptação destas atividades de 

comunicação de uma empresa global, que podemos definir como o grau em que os elementos 

de um produto são adaptados aos mercados externos, a fim de ajustar-se às diferenças no meio 

ambiente, ao comportamento de consumo, aos padrões de utilização e competitividade (BREI 

et al., 2011), impactam de forma positiva no envolvimento do consumidor com o segmento de 

produto dessa empresa, com a imagem de seu país de origem e em sua reputação corporativa.  

 

 Podemos concluir que sob o ponto de vista geral, que os resultados apresentados nesta 

dissertação responderam ao problema de pesquisa desenvolvido, avaliou a consistência do 

modelo teórico proposto, bem como validou todas as hipóteses apresentadas, o que de forma 

geral demonstra que todos os questionamentos realizados foram respondidos de acordo com o 

processo metodológico previsto na literatura.  

 

 Contribuir para o desenvolvimento dos conceitos estudados nesta pesquisa foi um dos 

objetivos específicos propostos pelo presente estudo e desta forma, como contribuição 

acadêmica, esta dissertação oferece apoio para a literatura das variáveis estudadas 

(Padronização e Adaptação das Atividades de Comunicação, Envolvimento, Imagem de País 

de Origem e Reputação Corporativa), especialmente no setor automobilístico.  

 

 O modelo proposto também contribui, como objeto de pesquisa, para o estudo do 

como o comportamento do consumidor pode ser afetado quando exposto a certas variáveis 

como a padronização ou não das atividades de comunicação de uma empresa global. Por meio 

deste modelo e das escaladas validadas, esta mesma pesquisa poderá ser replicada visando o 

estudo de outros segmentos de mercado, países e organizações.   

 

 Pode-se também afirmar que o resultado da pesquisa realizada, sob o ponto de vista 

gerencial, permite que as empresas globais reflitam sobre a estratégia de comunicação a ser 

adotada (padronização ou adaptação) sob o ponto de vista de otimização de investimento,  

imagem pretendida, comportamento do consumidor.  

 

 As implicações de qual estratégia de comunicação uma organização global deve 

utilizar e quais seus impactos no comportamento dos consumidores vem sendo discutida a 
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anos e um consenso sobre qual a melhor opção ainda não foi consensada. O presente estudo 

teve como principal objetivo contribuir com este debate.  
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6 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  

 

A pesquisa realizada utilizou uma amostra não probabilística definida por julgamento, 

que segundo Malhotra (2010) é uma forma de amostragem na qual os elementos 

populacionais são selecionados com base no julgamento do pesquisador, que os escolhe 

acreditando que eles representem a população de interesse. Os elementos escolhidos para a 

composição desta amostra foram os alunos, contatos profissionais e pessoais do pesquisador. 

Estudos futuros podem estender a pesquisa para uma base amostral probabilística, 

possibilitando assim a generalização dos resultados.  

 

O presente estudo foi realizado no Brasil e como sugestão, uma futura pesquisa pode 

ser realizada em outros países com o objetivo de compreender as diferenças culturais entre os 

comportamentos dos consumidores e a relação das variáveis estudadas.  

 

Quanto ao método, um experimento em laboratório poderia ser executado onde o 

pesquisador poderá contar com maior controle das variáveis envolvidas. A utilização de 

outros métodos de avaliação do modelo proposto, como Modelagem de Equações Estruturais 

também poderia ser utilizado.  

 
 Finalmente, pesquisas com outros objetos de estudo podem ser desenvolvidas, 

contribuindo assim para o entendimento da relação das variáveis estudadas aqui em outros 

contextos diferentes dos daqui estudados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

7 REFERÊNCIAS  

AAKER, D. A. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas, 2004.  

AAKER, D. A.; KUMAR, V.; DAY, G. S. Marketing Research. New York: Wiley, 2004. 

AHAMAD, S. A., d’ASTAOUS, A., ZOUTIEN, S. Personality Variables and the Made-in 
Concept. In: PAPADOPOULOS, N.; HELSOP, L . Product-Country Images: Impact and 
Role in International Marketing. Binghamton: International Business Press, 1993 

ALBAUM, G.; TSE D.K. Adaptation of International Marketing Strategy Components, 
Competitive Advantage, and Firm Performance: A Study of Hong Kong Exporters. Journal 
of International Marketing, v.9, n.4, p.59–81, 2001. 

ALMEIDA, A. L. C. A Influência da Identidade Projetada na Reputação Organizacional. 
360 p. Tese (Doutorado em Administração), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2005. 

ALSOP, R. The 18 Immutable Laws of Corporate Reputation. New York: Free Press, 
2004. 

ANG, Z.; MASSINGHAM, P. National Culture and the Standardization versus Adaptation of 
Knowledge Management. Journal of Knowledge Management, v. 11, n. 2, p. 5-21, 2007. 

AKAAH, I. P. Strategy Standardization in International Marketing: An Empirical 
Investigation of Its Degree of Use and Correlates. Journal of Global Marketing, v.4, n.2, p. 
39-62, 1991. 

ARORA, R. Validation of a S-O-R Model for Situation, Enduring, and Response Components 
of Involvement. Journal of Marketing Research, v. 19, p. 505-516, 1982. 

ASSAEL, H. Consumer Behaviour and Marketing Action. Boston: PWS-KENT, 1992 

AYROSA, Eduardo A. T. Imagem de País: Uma escala para avaliar atitudes relativas a 
países. Trabalho apresentado no 22º Encontro Nacional da Anpad, Foz do Iguaçú, 1998. 

AYROSA, Eduardo A. T. Some notes on the development of research on country-of-
origin effects. Trabalho apresentado no Arché Internacional, Rio de Janeiro, 2000. 

BACKHAUS, K.; VAN DOORN, J. Consumer Perceptions of Advertising Standardization: a 
Cross-Country Study of Different Advertising Categories. International 
Management Review, v.3, n.4, p. 37, 2007. 

BAKER, M. Selecting a Research Methodology. The Marketing Review, v.1, 2001. 

BARNETT, M. L.; JERMIER, J. M; LAFFERTY, B. A. Corporate Reputation: The 
Defitional Landscape. Corporate Reputation Review, v. 9, n. 1, 2006. 

BALOGLU, S.; BRINBERG, D. Affective Image of Tourism Destinations. Journal of 
Travel Research, v. 35 n. 4, p. 11-15, 1997. 

BALOGLU, S.; McCLEARY, W. K. A Model of Destination Image Formation. Annals of 
Tourism Research, v. 26, n. 1, p. 868-97, 1999. 



103 
 

 

BEATTY, R.; RITTERR, J. Investment Banking, Reputation, and the Underpricing of Initial 
Public Offerings. Journal of Financial Economics, v. 15, p. 213–232, 1986. 

BELK, R. W. Hyperreality and Globalization: Culture in the Age of Ronald McDonald. 
Journal of International Consumer Marketing, v.8, n. 3/4, p.23–37, 1996. 

BENOIT, W. L. Accounts, Excuses, and Apologies: A Theory of Image Restoration 
Strategies. Albany: State University of New York Press, 1995. 

BILKEY, W.; NES, E. Country-of-Origin Effects on Product Evaluations. Journal of 
International Business Studies, v. 13 n. 1, p. 89-99, 1982. 

BISHOP, B.; Theory and Practice Converge: A Proposed Set of Corporate Communication 
Principles. Corporate Communication: An International Journal, v. 11, n. 3, p. 214-231, 
2006. 

BLACKWELL, R.D.;MINIARD, P.W.;ENGEL, J.F. Consumer Behaviour. 9ªed. South 
Western, 2001.   

BLOCH, P. H. An Exploration Into the Scaling of Consumers’ Involvement with a Product 
Class. Advances in Consumer Research, v. 8, p.61-65, 1981. 

BLOCH, P.H. Involvement Beyond the Purchase Process: Conceptual Issues and Empirical 
Investigation. Advances in Customer Research, v.9, p.61-65, 1982.  

BLOCH, P. H.; RICHINS M.L. Theoretical Model for the Study of Product Importance 
Perceptions. Journal of Marketing, v.47, p. 69-81, 1983. 

BOODDEWYN, J. J.; SOEHL, R.; PICARD, J. Standardization in International Marketing: is 
Ted Levitt in Fact Right. Business Horizons, v. 29, n. 6, p. 61-79, 1986. 

BOWEN L.; CHAFFEE S. H. Product Involvement and Pertinent Advertising Appeals. 
Journalism Quarterly, v.51, p.613-621, 1974. 

BREI, A. V.; D’ÁVILA L.; CAMARGO F. L.; ENGELS J. The Influence of Adaptation and 
Standardization of the Marketing Mix on Performance: a Meta-Analysis. Anpad, v. 8, n. 3, p. 
266-287, 2011. 

BROMLEY, Denis Basil. Reputation, Image and Impression Management. England : John 
Wiley & Sons Ltd.,1993 

BURNS, D. J., LANASA, J.; LACKMAN C. Images of Suburban Regional Shopping Malls. 
Relationships with Mall Locations and Mall Preference. Proceedings of The Annual 
Meeting of the Southernn Marketing Association Conference, Orlando, FL, p. 98-
202,1995. 

BUZZELL, R. D.  Can you Standardize Multinational Marketing? Harvard Business 
Review, v.46, p. 102-113, 1968. 

BUZZEL, R. D.; QUELCH J.A.; BARLETT, C. A. Global Marketing Management, Cases 
and Readings. New York: Addison - Wesley, 1995. 

CAMPBEL, D.T.; STANLEY, J. C. Delineamentos Experimentais e Quase- 
Experimentais de Pesquisa. São Paulo: EDUSP, 1979. 



104 
 

 

CAPRIOTTI, P. Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa. Barcelona: Editorial 
Ariel S.A., 1999. 

CAREY, J.W Communication as Culture: Essays on Media and Society. Unwin Hyman, 
1989. 

CAVUSGIL, S. T. Success Factors in Export Marketing: An Empirical Analysis. Journal of 
International Marketing and Marketing Research, v.8, n. 2, p.63-73, 1983. 

CAVUSGIL, S. T.; ZOU, S.; NAIDU, G.M. Product and Promotion Adaptation in Export 
Ventures: An Empirical Investigation.  Journal of International Business Studies, v. 24, 
n.3, p.479-506, 1993. 

CAVUSGIL, S. T.; ZOU, S. Marketing Strategy-Performance Relationship: An investigation 
of the Empirical Link in Export Market Ventures. Journal of Marketing, v. 58, p. 1-21, 
1994. 

CAVUSGIL, S. T.; KNIGHT, G.; RIESENBERGER, J. R. Negócios Internacionais. 
Pearson, 2010. 

CELSI, R. L.; OLSON, J. C. The Role of Involvement in Attention and Comprehension 
Processes. Journal of Consumer Research, v. 15, n. 2, p. 210-224, 1988. 

CERVO, A. L. Metodologia Científica. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.  

CHAJET, C. Corporate Reputation and the Bottom Line. Corporate Reputation Review, v. 
1, n. 1, p.19-23, 1997.  

CHANTTALAS, M. J. The effects of national stereotypes on country of origin based 
product evaluations.121 p. Tese (Doutorado em Filosofia). The City University of New 
York, New York, 2005. 

CHAO, P. Partitioning Country of Origin Effects: Consumer Evaluations of a Hybrid Product. 
Journal of International Business Studies, Second Quarter, p. 291-306, 1993.  

CHUN, R. Corporate Reputation: Meaning and Measurement. Journal of Management 
Review, v. 7, n. 2, p. 91-107, 2005. 

CHUNG, F.L. International Standardization Strategies: The Experiences of Australian and 
New Zealand Firms Operating in the Greater China Markets. Journal of International 
Marketing, v.11, n. 3, p.48–82, 2003. 

CHUNG, F.L.; WANG, Z. Analysis of Marketing Standardization Strategies: A ‘City’ Market 
Framework. Journal of Global Marketing, v.20, n.1, p.39–59,2006. 

CHURCHILL, G. A. A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing Constructs. 
Journal of Marketing Research, v.16, p.64–73, 1979. 

CLARKE K; RUSSELLL W. B.  The Effects of Product Involvement and Task Definition On 
Anticipated Consumer Effor.  Advances In Consumer Research, v. 5, p. 313-318, 1978 

CORDELL, V. V. Competitive Context and Price as Moderator of Country of Origin 
Preferences. Journal of the Academy of Marketing Science, v.19, n.2, p.123-128, 1991.  



105 
 

 

CORDELL, V. V. Effects of Consumer Preferences for Foreign Sourced Products. Journal of 
International Business Studies, Second Quarter, p. 253 – 269, 1992. 

CORNELISSEN, J. Reputation Management. Corporate image: An Audience Centre Model. 
Corporate Communications: An International Journal, v. 5, n. 2, p. 119-25, 2000. 

COSTA, F.J. Mensuração de Escalas: Aplicações em Administração. Rio de Janeiro: 
Editora Ciência Moderna Ltda., 2011.  

CURETON, E.E.; D ’ AGOSTINO , R . B . Factor Analysis – An Applied Approach. NJ: 
Erlbaum, Hillsdale, 1983. 

DA SILA, R. H.; SYED-ALWI, S. F. Online Corporate Brand Image, Satisfaction and 
Loyalty. Journal of Brand Management, v. 16 n. 3, p. 119-144, 2008. 

DACORSO, A.L.R. Análise Experimental da Geração de Alternativas em Decisões 
Estratégicas não Estruturadas. 167 p. Tese (Doutorado em Administração) Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2004 

DAY, G. S. Buyer Attitudes and Brand Choice. New York: Free Press, 1970. 

DeBRUICKER, F. S. An Appraisal of Low- Involvement Consumer Information Processing. 
American Marketing Association, p.112-132, 1979. 

DEETZ, S.A. Future of Discipline: The Challenges, the Research, and the Social 
Contribution. In: Communication Yearbook 17. CA: Sage, 1994.  

DENATRAN-DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, Frota. Disponível em: 
<http://www.denatran.gov.br/frota.htm>. Acesso em: 01. mar. 2012.  

DOBNI, D.; ZINKHAN, G. M. In Search of Brand Image: A Foundation Analysis. Advances 
in Customers Research, v. 17, p. 110-119, 1990. 

DOUGLAS, S.P.; CRAIG, C.S. Evolution of Global Marketing Strategy: Scale, Scope 
and Synergy. Columbia Journal of World Business, v. 24, n. 3, p. 47-59, 1989. 

DOUGLAS, S. P.; WIND, Y. The Myth of Globalization. Columbia Journal of World 
Business, v.22, p.19-29, 1987. 

DOWLING, G. Creating Corporate Reputations – Identity, Image and Performance. 
New York: Oxford University Press, 2001. 

EGER, J. M. Global Television: An Executive Overview. Columbia Journal of World 
Business, v. 22, n. 3, p. 5-10, 1987. 

ELINDER, E. How International can European Advertising Be. Journal of Marketing, v.29, 
p.7-11, 1965. 

ENGEL, J. F.; BLACKWELL, R. D.; MINIARD, P. W. Consumer Behavior. Orlando: The 
Dryden Press, 1995. 

FÁVERO, L. P.; BELFIORE, P. P.; CHAN, B. L.; SILVA, F. L. Análise de Dados: 
Modelagem Multivariada para Tomada de Decisões. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

http://www.denatran.gov.br/frota.htm


106 
 

 

FAWKES, J; GREGORY, A. Applying Communication Theories to the Internet. Journal of 
Communication Management, v. 5, n. 5, p. 109-124, 2000. 

FOMBRUN, C. J.; SHANLEY, M. What's in a Name? Reputation Building and Corporate 
Strategy. Academy of Management Journal, v. 33, p. 233-258, 1990. 

FOMBRUN, C. J. Reputation. Realizing Value from the Corporate Image. Boston:  
Harvard Business School, 1996. 

FOMBRUN, C. J.; VAN RIEL C. B. M. The Reputational Landscape. Corporate 
Reputation Review, v. 1, n. 2, p. 5–13, 1997. 

FOMBRUN, C. J.; GARDBERG, N. A; SEVER, J. The Reputation Quotient: A multi-
stakeholder Measure of Corporate Reputation. The Journal of Brand Management, v. 7, n. 
4, p. 241-255, 2000. 

FOMBRUN, C. J.; VAN RIEL, C. B. M. Fame & Fortune; How Successful Companies 
Buid Winning Reputations. USA: Prentice Hill, 2004 

FOURNIS, Y. The Markets of Europe or the European market? Business Horizons, v. 5, n. 4, 
p. 77-83, 1962. 

GARDBERG, N. A.; FOMBRUN, C. J. The Global Reputation Quotient Project: First Steps 
towards a Cross-Nationality Valid Measure of Corporate Reputation. Corporate Reputation 
Review, v. 4, n.4, p. 303-307, 2002. 

GHAFELEHBASHI, S.; ASADOLLAHI, A.; NIKFAR, F. Acquaintance with All Types of 
Involvement Consumer. Interdisciplinary. Journal of Contemporary Research in Business, 
v.3, n.5, p. 493-507, 2011.  

GIRALDI, J. M. E; CARVALHO, D. T. O Uso da Informação sobre o País de Origem de 
Produtos Brasileiros como Fonte de Vantagem Competitiva nos Mercados Externos. Revista 
de Administração Mackenzie, ano 6, n. 1, p. 129-156, 2005. 

GOTSI, M.; WILSON, M. A. Corporate Reputation: Seeking a Definition. Corporate 
Communications: An International Journal, n. 1, v. 6, p. 24-30, 2001. 

GRUNIG, L. A.; GRUNIG J. E.; DOZIER, D. M. Excellent Public Relations and Effective 
Organizations. A Study of Communication Management in Three  Countries. Mahwah: 
Erlbraum, 2002. 

HAIR, JR. J. F.; ANDERSON, R. E.; TATHAM R. L.; BLACK, W. C. Análise 
Multivariada de Dados. São Paulo: Bookman, 2005. 

HAIR, JR. J. F.; WOLFINBARGER, M.; ORTINAU, D.J. ; BUSH, R. P. Fundamentos de 
Pesquisa de Marketing. Porto Alegre: Bookman, 2010.  

HALL, R. The Strategic Analysis of Intangible Resources. Strategic Management Journal, 
v. 13, n. 2, p. 135-144, 1992. 

HAN, C. M.; TERPSTRA, V. Country-of-Origin Effects for Uni-National and Bi-National 
Products. Journal of International Business Studies, n. 19, v. 2 p. 235-255, 1988. 



107 
 

 

HAN, C. M. Country Image: Halo or Summary Construct? Journal of Marketing Research, 
v. 26, n. 2, p. 222-2299, 1989. 

HARRISON – WALKER, L. J. The Relative Effects of National Stereotype and Advertising 
Information on the Selection of a Service Provider: An Empirical Study. Journal of Services 
Marketing, v. 9, n.1, p.47-59, 1995. 

HIGHHOUSE, S.; BROADFOOT, A.; YUGO, J. E.; DEVENDORF, S. A. Examining 
corporate reputation judgments with generalizability theory. Journal of Applied Psychology, 
v.94, p. 3, p.782 – 789, 2009.  

HIGIE, R. A.; FEICK, L. F. Enduring Involvement : Conceptual and Methodological Issues. 
In: SRULL, T.. Advances in Consumer Research. UT : Association for Consumer Research, 
1988. 

HONG, S. H.; WYER, R. S. Effects of Country of Origin and Product-Attribute Information 
on Product Evaluation: An information Processing Perspective. Journal of Consumer 
Research, v. 16, n. 2, p. 175-187, 1989. 

HOUSTON, M. J.; ROTHSCHILD, M. L. Conceptual and Methodological Perspectives on 
Involvement. In: JAIN, S. Research frontiers in marketing: Dialogues and Directions. 
Chicago: American Marketing Association, 1978.  

HOWARD J.A.; SETH N. J. The Theory of Buyer Behavior. New York: John Wiley, 1969 

HSIEH, M. Identifying Brand Image Dimensionality and Measuring the Degree of Brand 
Globalization: A Cross National Study. Journal of International Marketing, v. 53, p. 70-79, 
2002. 

HULLAND, J. S. The effect of Country-of-Brand and Brand Name on Product Evaluation 
and Consideration: A Cross-Country Comparison. Journal of Journal of International 
Consumer Marketing, v. 11, p. 23-40, 1999. 

HUPFER, N.; GARDNER, D. Differential Involvement with Products and Issues: An 
Exploratory Study In: GARDNER, M. Proceedings: Association for Consumer Research. 
Association for Consumer Research, 1971. 

JACSON, K. Building Reputational Capital. Strategies for Integrity and Fair Play that 
Improve the Bottom Line. UK: Oxford University Press, 2004  

JAIN, S. Standardization of International Strategy: Some Research Hypotheses. Journal of 
Marketing, v 53, n.1, p.70-79, 1989. 

JAWORSKI, S. P.; FOSHER, D. National Brand Identity & Its Effect On Corporate Brands: 
The Nation Brand Effect. The Multinational Business Review, v. 11, n. 2, p. 99-108, 2003. 

JENSEN, M.; ROY, A. Staging Exchange Partner Choices: When do Status and Reputation 
Matter? Academy of Management Journal, v. 51, n. 3, p. 495-516, 2008. 

JOHANSSON, J. K.; YIP, G. S. Exploiting Globalization Potential: U.S. and Japanese 
Strategies. Strategic Management Journal, v.15, n. 8, p.579–601, 1994. 



108 
 

 

KASHANI, K. Beware the Pitfalls of Global Marketing. Harvard Business Review, n.4 , 
p.91-98, 1989.  

KASHANI, K.; QUELCH, J.A. Can Sales Promotion Go Global? Business Horizon, v.33, 
n.3, p.37-43, 1990. 

KAYNAK, E.; CAVUSGIL, S. T. Consumer Attitudes Toward Products of Foreign Origin: 
Do they Vary Across Product Classes? International Journal of Advertising, v. 2, p. 147-
157, 1983. 

KEAVENEY, S. M; HUNT, K. A.Conceptualization and Operationalization of Retail Store 
Image: A Case of Rival Middle-Level Theories. Journal of Academy of Marketing Science, 
v. 20, n. 2, p. 165-75, 1992. 

KEEGAN, W.; GREEN, M. P. Global Marketing. Prentice Hall, 2008. 

KELLER, K.L. Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. 
Journal of Marketing, v, 57, p.1–22, 1993. 

KENNEDY, S. H. Nurturing Corporate Image. European Journal of Marketing, v. 11, n. 3, 
p. 120-164, 1977. 

KEPPEL, G.; WICKENS, T D. Design and Analysis: a Researcher‟s Handbook. New 
Jersey: Pearson Education, 2004 

KERLINGER, F.N. Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais: um Tratamento 
Conceitual. São Paulo: E.P.U. 1980. 

KILLOUGH, J. Improved Payoffs from Transnational Advertising. Harvard Business 
Review, v.56, n.4, p. 102-10, 1978. 

KIRMANI, A.; ZEITHAML, V. Advertising, Perceived Quality and Brand Image. In: 
AAKER, A. D.; BIEL, A. L.  Brand Equity & Advertising: Advertising’s Role. Building 
Strong Brands. New Jersey: Laurance Erlbaum Associates, 1991.  

KITCHEN, P. J. The Retoric and Reality of Marketing: An International Managerial 
Approach. Palgrave-Macmillan, 2003. 

KLEIN, B. K; LEFFLER, K. B. The Role of Market Forces in Assuring Contractual 
Performance. Journal of Political Economy, v. 89, p. 615-641, 1981. 

KLEI, G.J.; ETTENSON, R.; MORRIS, D.M. The Animosity Model of Foreign Product 
Purchase: An Empirical Test in the People’s Republic of China. Journal of Marketing, v.62, 
p.89-100, 1998.  

KRUGMAN, H. E. The Measurement of Advertising Involvement. Public Opinion 
Quarterly, n.30, p. 583-596, 1967.  

KRUGMAN, H. E. Memory Without Recall, Exposure Without Perception. Journal of 
Advertising Research, v.17, p7-12, 1977.  

LAGES, L.F.; ABRANTES, J.L; LAGES, C.R. The STRATADAPT scale: A measure of 
marketing strategy adaptation to international business markets. International Marketing 
Review, v. 25, n. 5, p.584 –600, 2008. 



109 
 

 

LAGES, L.F.; JAP, S.D; GRIFFITH, D.A. The Role of Past Performance in Export Ventures: 
A Short-Term Reactive Approach. Journal of International Business Studies, v.39, n. 2, 
p.304–325, 2008. 

LAROCHE M.; NEPOMUCENO M.; RICHARD M.O. How do Involvement and Product 
Knowledge affect the relation between Intangibility and Perceived Risk for Brands and 
Product Categories? Journal of Consumer Marketing, v. 27, n.3, p. 197-210, 2010. 

LASTOVICKA J.L.;GARDNER, D. M. Components of involvement. In: MLONEY, J.C.; 
SILVERMAN, B. Attitude Research Plays for High Stakes. Chicago : American Marketing 
Association, 1979. 

LAURENT, G.; KAPFERER, J.N. Measuring Consumer Involvement Profiles. Journal of 
Marketing Research, v. 22, p. 41-53, 1985.  

LEVITT, T. The Globalization of Markets. Harvard Business Review, v. 61, p. 92-102, 
1983. 

LILLIS, C. M., NARAYANA, C. L. Analysis of “Made In” Product Images – An Exploratory 
Study. Journal of International Business Studies, v. 5, n. 1, p. 119-127, 1974. 

LIM, J. S.; DARLEY, W. K.; SUMMER, J. O. An Assessment of Country of Origin under 
Alternative Presentation Formats. Journal of the Academy of Marketing Science, v.22, n.3, 
p.274-282, 1994. 

LIN, L. Y.; CHEN, C. S. The Influence of the Country-of-Origin Image, Product Knowledge 
and Product Involvement on Consumer Purchase Decisions: An Empirical Study of Insurance 
and Catering Services in Taiwan. Consumer Marketing, v.23, p.248-265, 2006. 

LOO, T.; DAVIES, G. Branding China; The Ultimate Challenge in Reputation Management? 
Corporate Reputation Review, v.9, n.3, p.198-210, 2006. 

LOURENÇO, E.C.; ROSSI, G.B. Sentimentos e Envolvimento Diferenciando Marcas: Um 
Estudo em Supermercados na Cidade de Campinas/SP. Trabalho apresentado no 30o 
Encontro da Anpad , Salvador, 2006.  

LUMPKIN, J. R.; CRAWFORD, J. C. Consumer Perception of Developing Countries. 
Developments in Marketing Science, v. 8, p. 95-97, 1985. 

MACMILLAN, K.; MONEY, K.; DOWNING, S.; HILLENBRAND, C. Reputation in 
relationships: measuring experiences, emotions and behaviors. Corporate Reputation 
Review, v. 8, n.3, p.214-232, 2005. 

MAHESWARAN, D. Country of Origin as a Stereotype: Effects of Consumer Expertise and 
Attribute Strength on Product Evaluations. Journal of Consumer Research, v.21, p.354-365, 
1994.  

MAHON, J. F. Corporate Reputation: A Research Agenda Using Strategy and Stakeholder 
Literature. Business & Society, v. 41, p. 415-445, 2002. 

MALHOTRA, N. Pesquisa de Marketing: Uma Orientação Aplicada. Porto Alegre: 
Bookman, 2006.  



110 
 

 

MANFREDA, K. L.; BOSNJAK, M., BERZELAK, J.; HASS, I., VEHOVAR, V. Web 
Surveys versus Other Surveys Modes. International Journal of Market Research, v. 50, n. 
1, p. 79-104, 2008. 

MARCONI, M. A. Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 

MARCONI, M.; LAKATOS, E. Fundamentos de Metodologia Científica.  Editora 6ª ed. 
São Paulo: Editora Atlas, 2007. 

MARKIN, R.J.; NARAYANA, C. Behavior Control: Are Consumers Beyond Freedom and 
Dignity?  In: ANDERSON, B.; ARBOR, A. Advances in Consumer Research, Association 
for Consumer Research, 1975. 

MATTAR, F.N. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Editora Atlas, 2005.  

McQUAIL, D.; WINDAHL, S. Communication Models. Assison Wesley Longman, 1994. 

MICHAELIDOU, N.; DIBB, S. Product involvement: An application in Clothing. Consumer 
Behavior, v.5, p.442-53, 2006. 

MILLER, S. Planejamento Experimental e Estatística. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. 

MITCHELL, A. A.; ANDREW A. Involvement: A Potentially Important Mediator of 
Consumer Behavior. IN:  WILKIE, W.L.: AMRBOR, A. Advances in Consumer Research. 
Association for Consumer Research , 1979. 

MORELLO, G. The “Made In” issue – A Comparative Research on the Image of Domestic 
and Foreign Products. European Research, v. 12, p. 5-21, 1984. 

MOTAMENI, R.; MANUCHEHR, S. Brand Equity Valuation: A Global Perspective. 
Journal of Product and Brand Management, v.7, n. 4, p.275-90, 1998.  

MOWEN, J., MINOR, M. Consumer Behavior Framework. New Jersey: Prentice Hall, 
2001. 

NAGASHIMA, A. A Comparison of Japanese and U.S. Attitudes Towards Foreign Products. 
Journal of Marketing, v. 34, n. 1, p. 68-74, 1970. 

NAGASHIMA, A .A Comparative "Made In" Product Image Survey Among Japanese. 
Businessmen. Journal of Marketing, v.34, p.95-100, 1979. 

NEFF, J. P&G and Unilever’s Giant Headaches. Advertising Age, v.70, n.22, p.22-28, 1999. 

NEVILLE, B. A.; BELL, S. J.; MENGUÇ, B. Corporate Reputation, Stakeholders and the 
Social Performance-Financial Performance Relationship. European Journal of Marketing, 
v. 9, n. 9-10, 2005. 

NEWBURRY, W; YAKOVA, N. Standardization Preferences: a Function of National 
Culture, Work Interdependence and Local Embeddings. Journal of International Business 
Studies, v.37, n. 1, p.44- 60, 2006. 

NUNNALLY, J. C., BERNSTEIN, I. H. Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill, 
Inc., 1994.  



111 
 

 

O’DONNELL, S.; JEONG, I. Marketing Standardization within Global Industries – An 
Empirical Study of Performance Implications. International Marketing Review, v.17, n.1, 
p.19-30, 2000. 

OKASAKI, S; TAYLOR, C. R; DOH, J.P. Market Convergence and 
Advertising Standardization in the European Union. Journal of World Business, v.42, n. 4, 
p. 4–40, 2007. 

ÖZSOMER, A.; SIMONIN, B. L. Marketing Program Standardization: A Cross-Country 
Exploration. International Journal of Research in Marketing, v.21, n.4, p.397-419, 2004. 

PALACIO, A. B.; MENESES, D. M.; PÉREZ, P. J. The Configuration of the University 
Image and its Relationship with the Satisfaction of the Students. Journal of Educational 
Administration, v. 40, n. 5, p. 486-505, 2002. 

PAPADOPOULOS, N. What Product and Country Images are and are not. In: Product-
Country Images: Role and Implications for International Marketing. New York:  
International Business Press, 1993. 

PAPAVASSILIOU, N.; STATHAKOPOULOS V. Standardization versus Adaptation 
of International Advertising Strategies: Towards a Framework. European Journal 
of Marketing, v. 31, n. 7, p. 504-27, 1997. 

PAUL, R.; DASGUPTA, S. Country-of-Origin as an Antecedent to Brand Equity. Journal of 
International Business, v. 2, n. 2, p. 37-57, 2010. 

PEDHAZUR, E. J.; SCHMELKIN, L. P. Measurement, Design, and Analysis: An 
Integrative Approach. Lawrence Erlbaum Associates, 1991. 

PETER, J.P.; OLSON, J.C Consumer Behavior, Marketing Strategy Perspectives. IL: 
Irwin, 1987.  

PECOTICH, A.; WARD, S. Global Branding, Country of Origin and Expertise: An 
Experimental Evaluation. International Marketing Review, v. 24, n. 3, p. 271-96, 2007. 

PONZI, L. J.; FOMBRUN, C. J.; GARDBERG, N. A. RepTrack Pulse: Conceptualizing and 
Validating a Short-Form Measure of Corporate Reputation. Corporate Reputation Review, 
v. 14, n. 1, p. 15-35, 2011. 

QUELCH, J. A.; HOFF, E. J. Customizing Global Marketing. Harvard Business School, v. 
64, p. 59-68, 1986. 

QUELCH, J. A. Global Brands: Taking Stock. Business Strategy Review, v.10, p.1-14, 
1999. 

QUELCH, J. A.; HOFF, E. J. Customizing Global Marketing. Harvard Business School, v. 
64, p. 59-68, 1986. 

RANCHHOD, A.; GURAU, C.; MARANDI, E. Brand Names and Global Positioning. 
Marketing Intelligence & Planning, v. 29, n. 4, p. 353-365, 2011. 

RAYMUNDO, P.V. Construção e Validação de Instrumentos: Um desafio para a 
psicolingüística. Letras de Hoje, v.44, n.3, p.86-93, 2009. 

http://www.ingentaconnect.com/content/mcb/020;jsessionid=3t0c4dktaqr86.victoria


112 
 

 

RÊGO, A. R. O Crescente Valor da Reputação Corporativa no Ambiente Mercadológico. 
Trabalho apresentado no 4º Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional 
e de Relações Públicas , Porto Alegre 2010.   

RINDOVA, V. P.; FOMBRUN, C. J. Constructing Competitive Advantage: The Role of 
Firm-Constituent Interactions. Strategic Management Journal, v.20, n. 8, p.691 – 710, 
1999. 

RINDOVA, V. P.; POLLOCK, T. G.; HAYWARD, M. L. A. Celebrity Firms: The Social 
Construction of Market Popularity. Academy of Management Review, v. 31, n. 1, p. 50-71, 
2006.  

ROOSTAL, I. Standardization of Advertising for Western Europe. Journal of Marketing, 
v.27, n.4, p.15-20, 1963. 

ROSENGREN, K.E. Communication: an Introduction. Londres: Sage, 2000. 

ROTHSCHILD, Michael L. Advertising Strategies for High and Low Involvement Situations. 
In: MALONEY, J. C.; SILVERMAN, B. Attitude Research Plays for High Stakes. 
Chicago: American Marketing Association, 1979. 

RUIGROK, W.; VAN TULDER, R. The Logic of International Restructuring. London: 
Routledge, 1995. 

SAMIEE, S; ROTH, K. The Influence of Global Marketing Standardization on Performance. 
Journal of Marketing, v.56, p.1-17, 1992. 

SAMPIERI, R.H. Metodologia de la investigacion. Colombia: McGraw-Hill.2001  

SANDS, S. Can you Standardize International Marketing Strategy? Academy of 
Marketing Science, v.7, n1-2, p.117-134, 1979. 

SEKARAN, U. Research Methods for Business: a Skill Building Approach. New York: 
John Wiley, 1992.  

SERBANICA, C.; POPESCU, T. The Perception Over Corporate Reputation, a Picture of the 
Country Profile. A Romain Case Study. Current Issues of Business and Law, v. 3, p. 47-65, 
2009.   

SCHILKE, O.; REIMANN, M.; THOMAS, J. When Does Intarnational Marketing 
Standardization Matter to Firm Performance.  Journal of International Marketing, v. 17, n. 
4, p. 24-46, 2009.  

SHERIF, M.; SHERIF, C. Attitude, Ego Involvement and Change. Saunders, 1967. 

SCHIFFMAN, G.L.; KANUK, L.L. Comportamento do Consumidor. Rio de Janeiro: LTC, 
2000. 

SCHOOLER, R.D. Product Bias in the Central American Common Market. Journal of 
Marketing Research, v.2, p. 394-397, 1965. 

SHIRIN, K.; KAMBIZ, H. H. The Effect of the Country-of-Origin Image, Product 
Knowledge and Product Involvment on Consumer Purchase Decisions. Chinese Business 
Review, v. 10, n. 8, p. 601-615, 2011. 



113 
 

 

SHOHAM, A. Global marketing standardization. Journal of Global Marketing, v. 9, n.1, p 
.91-119, 1995. 

SHOHAM, A. Bounded Rationality, Planning, Standardization of International Strategy, and 
Export Performance: A Structural Model Examination. Journal of International Marketing, 
v. 7, n. 2, p. 24-50, 1999. 

SHOWERS, V. E.; SHOWERS, L. S. The Effects of Alternative Measures of Country of 
Origin on Objective Product Evaluations. International Marketing Review, v.10, n.4, p.53-
67, 1992. 

SLAMA, M. E.; TASHCHIAN, A. Selected Socioeconomic and Demographic Caracteristics 
Associated with Purchasing Involvement. Journal of Marketing, v. 49, p. 72-82, 1985. 

SPECTOR, Paul E. Research Designs. Newbury Park: SAGE Publications, 1981. 

STEPHENS, K.; MALONE, P.; BAILEY, C. Communicating with Stockholders during a 
Crisis. Journal of Business Communication, v.42, p.390-419, 2005. 

STERN, E.; KRAKOVER, S. The Formation of a Composite Urban Image. Geographical 
Analysis, v. 25, n. 5, p. 130-146, 1993.  

STEVENSON, N. Understanding Media Cultures: Social Theory and Mass 
Communication. London: Sage, 1995. 

STIGLER, G. J. Information in the labor market. Journal of Political Economy, v. 70, p. 49-
73, 1962. 

STREHLAU, V. I. Design e Imagem de Marca: Um Estudo sobre a Embalagem como 
Elemento na Construção de Imagem de Marca de Cerveja. 193p. Tese (Doutorado em 
Administração), Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2003. 

SZYMANSKY, D.M.; BHARADWAJ, S.G.; VARADARAJAN R. Standardization versus 
Adaptation of International Marketing Strategy: An Empirical Investigation. Journal of 
Marketing, v.57, p.1-17, 1993.  

TAYLOR, C.R.; OKASAKI, S. Who Standardizes Advertising More Frequently, andWhy Do 
They Do So? A Comparison of U.S. And Japanese Subsidiaries. Journal of International 
Marketing, v.14, n.1, p.98-120, 2006. 

THOMAZ, C. J. Reputação Corporativa e seus Constructos Formativos: Implicação para 
a gestão e vantagem competitiva. 239 f. Dissertação (Mestrado em Administração). 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006. 

THOMAZ, C. J; BRITO, E. P. Z. Reputação Corporativa: Construtos Formativos e 
Implicações para a Gestão. Revista de Administração Contemporânea, v.14, n. 2, p.229-
250, 2010.  

THRASSOU, A.; VRONTIS, D. A Small Services Firm Marketing Communications Model 
for SME-Dominated Environments. Journal of Marketing Communications, v.12, n.3, p. 
183-202, 2006. 



114 
 

 

TOWSEND, J. D., YENIYURT, S. Z., DELOGONUL, S.; CAVUSGIL, T. S. Exploring the 
marketing program antecedents of performance in a global company. Journal of 
International Marketing, v.12, n. 4, p.1–24, 2004.  

TRAYLOR, M. B. Product Involvement and Brand Commitment. Journal of Advertising, n. 
21, p.51-56, 1981.  

TRAYLOR, M. B.; JOSEPH, W. B. Measuring Consumer Involvement with Products: 
Developing a General Scale. Psycology and Marketing, v. 1, p. 65-77, 1984. 

TYEBJEE, T.T. Refinement of the Involvement Concept: An Advertising Planning Point of 
View. American Marketing Association, p.94-111, 1979. 

USINIER, J. P. International marketing: A Cultural Approach. NJ: Prentice Hall, 1983. 

VAN RULER, B. The Communication Grid: Introduction of a Model of Basic 
Communication Strategies in Public Relations. Public Relations Review, v. 30, n.2, p. 123-
43, 2004. 

VANCE, S.P; ÂNGELO, F.C. Reputação Corporativa: Uma Revisão Teórica. Revista de 
Gestão USP, v.14, n. 4, p.93-108, 2007.  

VIRGILLITO, B. S. Pesquisa de Marketing – Uma abordagem Quantitativa e 
Qualitativa. São Paulo: Saraiva, 2010. 

VIVADER-COHEN, D. Reputation Beyond the Rankings: A Conceptual Framework for 
Business Scholl Research. Corporate Reputation Review, v. 10, n. 4, p. 278-301, 2007. 

VISWANATHAN, N.; DICKSON, P.R.; The Fundamentals of Standardizing Global 
Marketing Strategy. International Marketing Review, v.24, n.1, p.46–63, 2007.  

VRONTIS, D. Integrating Adaptation and Standardisation in International Marketing, 
the AdaptStand Modelling Process. Journal of Marketing Management, v. 19, n. 3/4, p. 
283-305, 2003. 

VRONTIS, D.; PAPASOLOMOU, I. The Use of Entry Methods in Identifying Multinational 
Companies – Adapt Stand Behaviour in Foreign Markets. Review of Business, v. 26, n. 1, p. 
13-20, 2005. 

VRONTIS, D.; KITCHEN, P. Entry Methods and International Marketing Decision Making: 
An Empirical Investigation. International Journal of Business Studies, v. 13, n. 1, p. 87-
110, 2005. 

VRONTIS, D., THRASSOU, A. Adaptation vs Standardisation in International Marketing – 
the Country-of-Origin Effect. Journal of Innovative Marketing, v.3, n.4, p.7-21, 2007. 

VRONTIS, D.; THRASSOU, A.; LAMPRIANOU, I. International Marketing Adaptation 
versus Standardization of Multinational Company. International Marketing Review, v. 26, 
n. 4/5, p. 477-500, 2009. 

VRONTIS, D.; VRONTI, P. Levi Strauss. An International Marketing Investigation. Journal 
of Fashion Marketing & Management, v. 8 n. 4, p. 389-98, 2004. 



115 
 

 

WAHEEDUZZAMAN, A. N. M.; DUBE, L. F. Elements of Standardization, Firm 
Performance and Selected Marketing Variables: A General Linear Relationship Framework. 
Journal of Global Marketing, v. 16 n. 1/2, p. 187-205, 2002. 

WALL, M.; LIEFELD, J.; HESLOP, L. A. Impact of Country of Origin on Consumer 
Judgments in Multi-Cue Situations: A Covariance Analysis. Journal of the Academy of 
Marketing Science, v.19, n.2, p.105-113, 1991. 

WALSH, G., BEATTY , S . E,; SHIU , E . M. K. The Customer-Based Corporate Reputation 
Scale: Replication and Short Form. Journal of Business Research, v.62, p.10, p.924 – 930, 
2009. 

WIND, Y. The Myth of Globalization. Journal of Consumer Marketing, v.3, n.2, p.23-26, 
1986. 

WOERKUM, C.; AARTS, N. Staying Connected – The Communication between 
Organizations and their Environment. Corporate Communication: An International 
Journal, v. 13, n. 2, p. 197-211, 2008. 

WRIGHT, P. Cognitive Processes Mediating Acceptance of Advertising.  Journal of 
Marketing Research, v.10, p.53-62, 1973. 

YIP, G.S.Toward a new global strategy. Chief Executive Journal, v.110, p. 66-7, 1986. 

Yip, G.S. Total Global Strategy: Managing for Worldwide Competitive Advantage. 
London: Prentice Hall, 1992. 

ZAICHKOWSKY  J. L. "Measuring the Involvement Construct. Journal of Consumer 
Research, v.12, p. 341-352, 1985.  

ZOU, S.; CAVUSGIL, S. T. The GMS: A Broad Conceptualization of Global Marketing 
Strategy and its Effect on Firm Performance. Journal of Marketing, v. 4, n. 66, p. 40-56, 
2002.  

 


