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RESUMO 

 

O colecionismo como fenômeno de consumo vem sendo estudado sob diferentes perspectivas, 
e seus fatores antecedentes e consequentes são vastos e complexos. Esta tese traz como 
contribuição acadêmica original o estabelecimento de relações teóricas positivas e 
significativas entre fatores influenciadores e resultantes da prática colecionista que se 
destacam na literatura existente, defendendo que fatores emocionais positivos influenciam no 
interesse temático do colecionador, que por sua vez proporciona bem-estar emocional e 
supressão de frustrações, expansão e extensão do self e sentimentos de nostalgia pessoal. Para 
atender ao objetivo de investigar as correlações entre os construtos propostos, adotou-se uma 
abordagem metodológica mista. O levantamento bibliográfico serviu como fundamentação 
teórica para a definição de hipóteses e desenho de um modelo conceitual. A pesquisa 
qualitativa exploratória realizada com cinco líderes de opinião ligados ao objeto de estudo da 
tese - os colecionadores de estátuas e figuras de ação – consolidou um maior entendimento a 
respeito dos motivadores envolvidos nesse tipo de coleção. A pesquisa quantitativa descritiva 
ocorreu em três fases distintas. Num primeiro momento, escalas foram desenvolvidas e 
adaptadas, seguindo procedimentos psicométricos recomendados. Uma amostra com 250 
colecionadores foi utilizada como pré-teste, a fim de apurar o modelo de mensuração. Feita a 
validação e avaliação da confiabilidade das escalas, as relações teóricas hipotetizadas foram 
analisadas por meio de análise fatorial confirmatória e modelagem de equações estruturais 
baseada em PLS. Duas surveys foram realizadas com colecionadores de estátuas e figuras de 
ação, uma no Brasil, com amostra de 700 colecionadores, e outra nos Estados Unidos, com 
amostra de 250 colecionadores, comparando-se os resultados dos modelos de mensuração e 
estrutural. Os resultados apontam que emoções positivas antecipadas influenciam no interesse 
temático do colecionador, levando-o a colecionar como forma de expressão identitária 
(extensão do self) e busca pela ampliação do self (self expandido), por intermédio da posse 
dos objetos de coleção, com efeito no bem-estar emocional do indivíduo. Os construtos 
extensão do self e self expandido provam-se distintos em suas perspectivas conceituais. 
Ademais, faixa etária mostra-se como variável moderadora importante nas relações entre 
supressão de frustração e nostalgia pessoal – os objetos de coleção evocam memórias e 
sentimentos nostálgicos e cumprem um papel compensatório. Por outro lado, a origem dos 
colecionadores (Brasil e EUA) não surge como variável moderadora das relações teóricas 
previstas, o que indica fatores influenciadores e resultantes indistintos. Como conclusão geral, 
a tese oferece um caminho para a construção de uma teoria sobre o colecionismo, com um 
entendimento inédito e inicial de relações causais relevantes. 
 
 
Palavras-chave: Colecionismo. Comportamento do consumidor. Marketing. Estátuas e 
figuras de ação. Extensão do Self e Self Expandido. Nostalgia. 
 
 

 

 

 

 



   
 

 

ABSTRACT 

 

Collecting as a consumer phenomenon has been studied from different perspectives, and its 
antecedent and consequent factors are vast and complex. This thesis brings as an original 
academic contribution the establishment of positive and significant theoretical relations 
between factors influencing and resulting from the collecting practice that stand out in the 
existing literature, arguing that positive emotional factors influence the thematic interest of 
the collector, which in turn provides emotional well-being and suppression of frustration, 
expansion and extension of the self and feelings of personal nostalgia. In order to meet the 
objective of investigating the correlations between the proposed constructs, a mixed 
methodological approach was adopted. The bibliographic survey served as a theoretical basis 
for the definition of hypotheses and the design of a conceptual model. The exploratory 
qualitative research carried out with five opinion leaders linked to the thesis’ object of study - 
the collectors of statues and action figures - consolidated an understanding about the 
motivators involved in this type of collection. Quantitative descriptive research occurred in 
three distinct phases. At first, scales were developed and adapted following recommended 
psychometric procedures. A sample with 250 collectors was used as a pre-test in order to 
determine the measurement model. After the validation and evaluation of the reliability of the 
scales, the theoretical relations hypothesized were analyzed by means of confirmatory factor 
analysis and structural equations modeling based on PLS. Two surveys were carried out with 
collectors of statues and action figures, one in Brazil, with a sample of 700 collectors, and 
another in the United States, with a sample of 250 collectors, comparing the results of the 
measurement and structural models. The results indicate that early positive emotions 
influence the thematic interest of the collector, leading him to collect as a form of identity 
expression (extension of the self) and search for the expansion of the self (expanded self), 
through the possession of collection objects, with effect on the individual's emotional well-
being. Extended Self and Expanded Self constructs prove distinct in their conceptual 
perspectives. In addition, the age group is shown as an important moderating variable in the 
relationships between suppression of frustration and personal nostalgia - the objects of 
collection evoke memories and nostalgic feelings and play a compensatory role. On the other 
hand, the origin of the collectors (Brazil and USA) does not appear as a moderating variable 
of the predicted theoretical relations, which indicates indistinct influencing and resulting 
factors. As a general conclusion, the thesis offers a way for the construction of a theory on 
collectivism, with an unprecedented and initial understanding of relevant causal relations. 
 
 
Keywords: Collecting. Consumer behavior. Marketing. Statues and action figures. Extended 
Self and Expanded Self. Nostalgia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Tema 

 

 O ato de colecionar está na gênese da civilização humana (Marshall, 2005). Coleções 

estão em toda parte, fazendo-se presente no cotidiano das pessoas, em todas as culturas e 

países (Belk, 1995).  

 Segundo Baudrillard (2008, p. 111), “o conceito de coleção (colligere: escolher e 

reunir) distingue-se do de acumulação.[...] A coleção [...] visa objetos diferenciados que têm 

frequentemente valor de troca, que são também objetos de conservação, de comércio, de ritual 

social, de exibição [...]”. Assim, um objeto por si só não é capaz de receber a classificação de 

“objeto colecionável”. É necessário que o mesmo esteja disposto dentro de uma lógica serial. 

Se alguém coleciona algo, constantemente falará a respeito disso, lerá, buscará informações e 

provavelmente irá investir seu tempo e esforços nisso. Irá arranjar, classificar e manipular os 

itens da sua coleção (Baudrillard, 2006) e tentará fazer dela um todo coerente. Devido ao alto 

envolvimento com esse tipo de compra, os colecionadores acabam sendo profundos 

conhecedores dos objetos colecionados, tanto daqueles que o colecionador já possui, quanto 

dos que ainda não possui, mas que podem vir a fazer parte de sua coleção (Belk, 1988; 1995). 

Cada item terá um significado em si mesmo e muito provavelmente uma história, e a coleção 

como um todo único terá também um significado e uma história. 

 Dessa forma, uma coleção é basicamente determinada pela natureza do valor atribuído 

aos objetos. Em uma visão contemporânea, colecionadores se comprometem com uma 

constante e contínua jornada de compras em busca de objetos para sua coleção, sendo 

adquiridos em pontos de venda e mantidos e exibidos por meio de atividades de curadoria 

(Belk, Wallendorf, Sherry, Jr., & Holbrook, 1991). Colecionar algo é uma forma apaixonada 

de adquirir e armazenar objetos de forma constante e seletiva, sem que os mesmos apresentem 

necessariamente uma função utilitária, e atribuindo-lhes status de objetos especiais e 

queridos. Coleções inspiram histórias “fantásticas” de suas compras, como se fossem tesouros 

que inspiram orgulho, desejo e ganância (Belk, 1995).  

  Os colecionadores, buscando adquirir e manter objetos carregados de sentido e valor 

simbólico, convertem-se em consumidores (McCracken, 2003). Nos tempos atuais, pode-se 

definir o colecionar como uma forma especializada de comportamento do consumidor 

inerentemente aquisitivo (Belk et al., 1991; McIntosh & Schmeichel, 2004). O foco principal 

é sobre juntar mais e mais de algo ou alguma coisa pelo colecionador.   
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 O interesse no estudo do comportamento de consumo de colecionadores tem 

ressonância nos trabalhos de vários pesquisadores estrangeiros, dentre eles Hirschman e 

Holbrook (1982),  Danet e Katriel (1989), Muensterberger (1994), Belk (1995), Burton e 

Jacobsen (1999), Oliver (1999), Long e Schiffman (1997), Slater (2002), McIntosh e 

Schmeichel (2004), Ahuvia (2005), Baudrillard (2006) e Carey (2008), que buscam 

compreender a dinâmica do colecionar sob diversos aspectos. 

 Hirschman e Holbrook (1982), por exemplo, estabelecem o colecionismo como um 

tipo de consumo hedônico, em que conseguir encontrar e adquirir o objeto colecionável é 

mais relevante do que tê-lo.  

 Para Danet e Katriel (1989), o colecionismo envolve um esforço para completar a 

coleção, o preenchimento de espaços para expor a coleção, a criação de um prazer visual com 

os objetos, o desejo de ter objetos perfeitos.  

 Muensterberger (1994), Oliver (1999) e Slater (2002) destacam o ato de colecionar 

como forma de sentir nostalgia, permitindo ao colecionador reconstruir e reviver seu passado. 

São formas diferenciadas de consumo, carregadas de afeto, pois envolvem paixão tanto na 

aquisição como na manutenção dos objetos colecionados. Assim também afirma Baudrillard 

(2008), para o qual a coleção permite relembrar “aquele lugar” ou “aquele momento especial” 

através de objetos, como um reflexo de quem é o colecionador.  

 Belk (1995) enfatiza o colecionismo como fenômeno da sociedade de consumo na 

busca pela extensão do self, ou seja, as coleções podem ser representações do “eu”. Já Burton 

e Jacobsen (1999) entendem o colecionismo como uma forma de investimento, Long e 

Schiffman (1997) como um meio de demonstrar status ou a posição social de alguém e 

Ahuvia (2005) como a manifestação de múltiplas personas.  

 McIntosh e Schmeichel (2004) traçam um panorama geral do processo de colecionar e 

Carey (2008) enfatiza que o colecionismo é um comportamento complexo que pode ser 

estudado por diferentes perspectivas (histórico-cultural, econômica, social e psicológica). 

 Como um fenômeno de consumo pervasivo, conspícuo (Chaudhuri & Majumdar, 

2006), de valor simbólico e hedônico (Hirschman & Holbrook, 1982; Arnould & Thomson, 

2005; Wattanasuwan, 2005), o colecionismo continua sendo investigado (Allahdini, Chitsaz, 

& Saeedi, 2017).  Num contexto brasileiro, diversos pesquisadores também têm dado atenção 

para a figura do colecionador, suas motivações, atitudes e interesses, e o ato e significado de 

colecionar (Nasio, 1999; Marshall, 2005; Farina, Toledo, & Corrêa, 2006; Cavedon, 

Castilhos, Biasotto, Caballero, & Stefanoski, 2007; Lopes, 2010; Silva, 2010; Barboza, Silva, 

& Ayrosa, 2011; Leitão, 2011; Alves, 2012; Coralis, 2012; Pépece & Prado, 2012; Vieira & 
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Cavedon, 2013; Almeida, Salazar, & Leite, 2014; Silva, 2014; Dantas, 2014; Lübeck, Hopner, 

& Silva, 2015; Abonizio, 2015; Silva, 2015; Coelho, 2016; Fedel & Silva, 2016; Silveira, 

Feijó, & Levrini, 2016; Oliveira, Holanda, & Maciel, 2016; Oliveira & Ayrosa, 2016). De 

maneira geral, esses estudos brasileiros discutem os diferentes aspectos teóricos já postulados 

pela literatura existente e citam amplamente os autores estrangeiros em suas bibliografias. 

  Além disso, observa-se como objetivo geral desses estudos avaliar fatores 

motivadores para a atividade do colecionismo sob variados objetos de estudo. Como 

exemplos, há o artigo de Vieira e Cavedon (2013) sobre os colecionadores de histórias em 

quadrinhos, as quais extrapolam a visão utilitária de consumo. Já Almeida, Salazar, & Leite 

(2014) exploram os colecionadores de Pratos da Boa Lembrança, cujos resultados mostram 

aderência às proposições de Belk (1995) sobre o colecionismo (as coleções raramente 

ocorrem de forma proposital; o vício e compulsão podem fazer parte do ato de colecionar; 

coleções legitimam itens como arte ou ciência; o item colecionado converte-se de profano 

para sagrado; as coleções são uma extensão do self; uma coleção garante a imortalidade do 

sujeito; há desejo e temor de se completar a coleção). Por fim, Oliveira e Ayrosa (2016) 

discutem como o consumo de tatuagens reflete uma espécie de coleção em que há a curadoria 

da própria pele, sendo uma forma de expressão identitária. 

 Um esforço na ampliação da teoria existente encontra-se na tese de Silva (2010), a 

qual versa sobre o significado do que é colecionar. Com uma abordagem quantitativa, esse 

autor procura estabelecer relações entre variáveis que estão associadas ao processo de 

colecionar (ideal temático, desejo, envolvimento, prazer, permanência, autoridade, 

conhecimento, exposição e ocupação de espaço). 

 Para o levantamento dos referenciais téoricos, o autor fez uso das diferentes bases de 

dados (Portal Periódicos CAPES/MEC, Emerald Insight, Web of Science, JSTOR, OECD 

Library, Elsevier Science, SAGE Journals, SPELL ANPAD, Scielo) para identificar artigos 

científicos, livros, monografias, teses e dissertações relacionados ao tema do colecionismo. 

Realizado no período de julho de 2015 a janeiro de 2016, esse levantamento bibliográfico 

serviu para embasar a revisão da literatura, observar os métodos de investigação adotados por 

outros pesquisadores e constatar uma lacuna de conhecimento sobre o tema. Utilizou-se como 

palavras-chave de busca, combinando-as entre si, tanto em português como em inglês, os 

termos coleção (collection), colecionismo (collecting), colecionador (collector), colecionar 

(collect), comportamento do consumidor (consumer behavior), marketing, estátuas e figuras 

de ação (statues and action figures). Os artigos científicos identificados são ou ensaios 

teóricos ou investigações empíricas predominantemente qualitativas. Esses estudos discorrem 
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sobre diferentes fatores que estão presentes na prática do colecionismo, elencando como o 

fenômeno do colecionismo é fruto de diversas motivações, mas sem necessariamente avançar 

numa compreensão integrada, ou seja, sem um foco no estabelecimento das possíveis relações 

de influência entre esses fatores. 

 Nenhum dos trabalhos encontrados tem por objetivo mensurar relações teóricas 

significativas entre os diversos fatores influenciadores e resultantes da prática do 

colecionismo na perspectiva do colecionador, a partir de metodologias quantitativas e análises 

multivariadas, que confirmem a relevância desses fatores na explicação das razões do porquê 

um indivíduo coleciona e que resultantes se manifestam como importantes para o 

colecionador. Como única exceção, a tese de Silva (2010) avança nesse sentido, mas com 

foco no processo de colecionar. 

 No que diz respeito ao objeto de estudo desta tese – colecionadores de estátuas e 

figuras de ação – dois trabalhos foram identificados no Brasil: o primeiro é uma monografia 

de Dantas (2014), que faz uma análise netnográfica em grupos de Facebook, sobre o 

colecionador de action figures; o segundo é uma dissertação de mestrado de Silva (2015), do 

campo da Comunicação, que analisa a produção sígnica, a produção de memórias e práticas 

identitárias do fã-colecionador de estátuas e dioramas bishoujo (estátuas de personagens 

femininas com traços japoneses). Tanto a monografia como a dissertação estabelecem 

achados qualitativos, mas as possíveis relações teóricas das conclusões apontadas não fazem 

parte dos propósitos traçados pelos autores desses estudos.  

 O autor constatou que o colecionismo como tema é abordado de diferentes maneiras, 

de acordo com os interesses de cada pesquisador e partindo-se de premissas epistemológicas e 

metodológicas que são utilizadas como guias para a investigação empírica. Assim, a presente 

tese mensura e estabelece de forma inédita relações teóricas entre fatores influenciadores e 

resultantes do colecionismo, que foram identificados e selecionados a partir da revisão da 

literatura, junto aos colecionadores de estátuas e figuras de ação, demonstrando como esses 

fatores são interligados na perspectiva desse tipo de consumidor. 

  

1.2. Problema de pesquisa 

 

 Tendo em vista o contexto acadêmico apresentado envolvendo o interesse de diversos 

pesquisadores sobre o colecionismo, o problema de pesquisa que a tese se propôs a responder 

consiste na seguinte questão: Que fatores influenciadores e resultantes se mostram 

significativos para explicar as razões do colecionismo? 
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1.3. Objetivo geral e específicos 

 

 Para responder ao problema de pesquisa, a tese tem como objetivo geral identificar 

fatores influenciadores e resultantes que sejam significativos para explicar as razões do 

colecionismo. 

 Como apontado por Carey (2008), o colecionismo é um comportamento complexo que 

pode ser estudado sob diferentes perspectivas e os fatores influenciadores e resultantes são 

vastos. Logo, sem a pretensão de exaurir o tema, o autor selecionou e investigou a partir da 

revisão da literatura certos fatores motivadores que são destacados pelos pesquisadores como 

importantes para explicar as razões do colecionismo, buscando mensurar a significância 

estatística desses fatores. 

 Os objetivos específicos, deduzidos do objetivo geral, são objetivos intermediários 

que impulsionam a pesquisa para que esta atinja seu objetivo geral (Almeida, 2011). Dessa 

forma, os objetivos específicos da tese são os seguintes: 

a) Desenvolver e validar escalas para mensurar fatores influenciadores e resultantes do 

colecionismo. 

b) Confirmar relações teóricas entre fatores influenciadores e resultantes do colecionismo 

a partir de um modelo estrutural. 

c) Comparar entre colecionadores brasileiros e norte-americanos os modelos de 

mensuração e estrutural propostos. 

 
 Como destacado pelo autor, a revisão da literatura traz ensaios teóricos ou 

investigações empíricas predominantemente qualitativas. Desse modo, as iniciativas de 

mensuração de fatores influenciadores e resultantes geralmente associados ao colecionismo 

são escassas. Silva (2010) fez isso para o processo de colecionar, desenvolvendo e testando 

escalas para medir as variáveis de sua tese. Carey (2008) adota um modelo econométrico para 

explicar como a busca por completar uma coleção influencia no comportamento do 

colecionador. Contudo, há ainda uma ampla possibilidade de mensurar fatores influenciadores 

e resultantes presentes no colecionismo mediante o uso de escalas não exploradas em 

pesquisas sobre o tema. Por exemplo, Belk (1995) vincula o ato do colecionar com a busca 

pela extensão do self. Sendo assim, a extensão do self é fator resultante do colecionismo. Já 

existe disponível na literatura uma escala de mensuração dessa variável desenvolvida por 

Sivadas e Machleit (1994). Contudo, a mesma nunca foi adaptada e aplicada para estudar a 

extensão do self junto a colecionadores. Por outro lado, existem fatores importantes que 
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impactam na prática do colecionismo que demandam a criação de novas escalas. O interesse 

temático da coleção é um deles. Uma coleção se inicia a partir da decisão do que se deseja 

colecionar (McIntosh & Schmeichel, 2004), que vem da admiração ou fanatismo por um 

assunto ou tema específico (Wakefield & Barnes, 1996; Nasio, 1999). A coleção materializa o 

interesse temático. Não foram encontradas na literatura escalas capazes de mensurar essa 

variável. Por isso, o autor estabelece como um de seus objetivos específicos o 

desenvolvimento e validação de escalas. 

 Um modelo estrutural visa suprir o segundo objetivo específico da tese que é mensurar 

e confirmar a existência de relações teóricas positivas e significativas entre os fatores 

influenciadores e resultantes do colecionismo que foram selecionados pelo autor a partir da 

revisão da literatura. Para isso, foi utilizada a modelagem de equações estruturais (MEE ou 

Structural Equation Modeling – SEM, no original em inglês) baseada em mínimos quadrados 

parciais (Partial Least Square - PLS), pois a tese propõe um modelo cuja estruturação teórica 

não é rígida ou consagrada, mas tendo em vista a construção de teoria (Hair, Jr., Black, Babin, 

Anderson, & Tatham, 2009), num estágio de exploração das relações causais (Ringle, Silva, 

& Bido, 2014). 

 O terceiro e último objetivo específico reflete a importância mercadológica dos 

colecionadores brasileiros e colecionadores norte-americanos no consumo de estátuas e 

figuras de ação. Estados Unidos e Brasil estão entre os cinco principais mercados em receita 

(Euromonitor, 2015). O item 1.5 apresenta um panorama sobre esses colecionadores que são o 

objeto de estudo da tese. Além disso, esse objetivo visa também aplicar os modelos de 

mensuração e estrutural propostos em ambos os países a fim de comprovar se existem 

diferenças significativas entre as relações teóricas previstas junto a colecionadores de países 

distintos, já que a literatura aponta o colecionismo como um fenômeno social de apelo 

universal (Teixeira, 2008), mas no qual a cultura pode exercer ou não algum tipo de 

influência (McIntosh & Schmeichel, 2004). 

 

1.4. Contribuições da tese 

 

1.4.1. Contribuição acadêmica 

 
 Como contribuição acadêmica original para o avanço do conhecimento nos estudos 

sobre colecionismo, a tese traz o estabelecimento de relações teóricas positivas e 

significativas entre diversos fatores influenciadores e resultantes dessa prática, confirmando a 
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relevância desses fatores na explicação das motivações que levam as pessoas a assumirem o 

papel de colecionadores. Por meio da modelagem de equações estruturais, o presente estudo 

investiga de forma inédita as correlações entre fatores que se destacam na literatura existente 

como importantes gatilhos para compreender o colecionismo como fenômeno de consumo. 

Assim, o modelo estrutural proposto contribui diretamente para a construção de uma teoria 

que integre essas relações teóricas. 

 Para estabelecer as correlações entre diferentes variáveis ligadas ao ato de colecionar, 

a tese também contribui com o desenvolvimento e adaptação de escalas que permitirão sua 

aplicação em outros estudos que visem se aprofundar ainda mais nas razões que levam o 

indivíduo a investir tempo, esforço e dinheiro na manutenção da atividade do colecionador. 

São cinco escalas desenvolvidas pelo autor, cujas dimensões recebem destaque na literatura e 

são mensuradas pela primeira vez: Fatores Emocionais Positivos (Long & Schiffman, 1997), 

Interesse Temático (Belk, 1988; Wakefield & Barnes, 1996; Nasio, 1999; Chaudhuri & 

Majumdar, 2006), Nostalgia Pessoal (Belk, 1995; Baudrillard, 2008) Supressão de Frustração 

(Slater, 2002; Steenburg, Spears, & Frabize, 2013) e Self Expandido (Wright, Aron, & Tropp, 

2002; Connel & Shau, 2013; Escalas & Bettman, 2013).  O autor também testa duas escalas 

adaptadas ao tema do colecionismo que se mostram relevantes para explicar o comportamento 

dos colecionadores: Extensão do Self  (Belk, 1995), com escala adaptada de Sivadas e 

Machleit (1994), e Bem-Estar Emocional (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999; Dittmar, 

2007), com escala adaptada de Pontin, Schwannauer, Tai & Kinderman (2013), Hervás e 

Vázquez (2013) e Aureliano-Silva (2015). 

 Além de confirmar a extensão do self (Belk, 1995) como fator resultante do 

colecionismo, o autor revela a importância de outra dimensão importante para explicar o 

colecionismo, o self expandido (Wright, Aron, & Tropp, 2002; Connel & Shau, 2013; Escalas 

& Bettman, 2013). O self expandido tem como base a motivação do indivíduo em ampliar o 

seu self na busca por uma nova identidade (Aron & Aron, 1996). Assim, o colecionador não 

apenas expressa seu self na coleção, mas busca ampliá-lo com a posse dos objetos de coleção. 

Isso é particularmente relevante e confirmado junto aos colecionadores de estátuas e figuras 

de ação, pois os objetos de coleção retratam personagens carregados de valor simbólico que, a 

partir de suas posses pelo colecionador, promovem mudanças no self do indivíduo. O autor 

desenvolveu uma escala inédita para mensurar essa dimensão e comprovar que há de fato 

distinção entre os construtos extensão do self e self expandido.  

 Outra contribuição acadêmica oferecida pela tese é em relação ao fator nostalgia 

pessoal. O colecionismo envolve um resgate nostálgico pessoal (Belk, 1988, Hirsh, 1992; 



   
 

 

23 

Baker & Kennedy, 1994; Marchegiani & Phau, 2010), de um passado ‘agridoce’ lembrado 

pelo indivíduo, com um certo sentimento de melancolia e de perda, que não volta mais (Holak 

& Havlena, 1998). Devido a esses aspectos ‘agridoce”, de melancolia e de perda, demonstra-

se que a busca dos colecionadores em sentir nostalgia pessoal através dos objetos de coleção 

está associada de forma significativa com uma busca também de supressão de frustração, 

servindo como compensação em fases críticas da vida, mais nitidamente na infância 

(Baudrillard, 2006). 

 Por último, a tese, que pode ser classificada como um estudo entre culturas, oferece 

evidências de que o fenômeno do colecionismo, de maneira geral, fundamenta-se em fatores 

infuenciadores e resultantes indistintos, já que o estudo das relações teóricas via modelagem 

de equações estruturais foi testado internacionalmente e, investigando-se como essas relações 

se manifestam junto a colecionadores de países distintos (Brasil e Estados Unidos), mas os 

quais estão envolvidos numa mesma temática de coleção (o colecionismo de estátuas e figuras 

de ação), os resultados sinalizam que aspectos culturais exercem pouca influência (McIntosh 

& Schmeichel, 2004), à exceção do ímpeto que o colecionador parece ter pela expressão de 

uma identidade individual por meio da coleção (self expandido e extensão do self). 

 
1.4.2. Contribuição mercadológica e gerencial 

 
 Por ser uma forma especializada de comportamento de compra do consumidor 

(McIntosh & Schmeichel, 2004; Belk, Wallendorf, Sherry, Jr., & Holbrook, 1991), o autor 

escolheu como objeto de estudo os colecionadores de estátuas e figuras de ação, dada a 

importância desse tipo de colecionismo nos dias atuais para a indústria de brinquedos. A 

categoria de figuras de ação e acessórios, na qual se encontram as estátuas e figuras de ação 

colecionáveis voltadas para o público adulto, gerou um faturamento anual mundial de 6,3 

bilhões de dólares em 2015, com presença marcante em países como Japão, Singapura, China 

(Hong Kong), Reino Unido, França, Itália, Espanha, Portugal, Emirados Árabes Unidos 

(Dubai), Estados Unidos, México e Brasil. Desses países, Estados Unidos, China, Japão, 

Brasil e Reino Unido são os cinco principais mercados em receita (figura 1), o que 

corresponde a 48% do mercado mundial. Estima-se que o segmento adulto, denominado 

kidult, representa até 25% do mercado de brinquedos em economias desenvolvidas e de renda 

média (Euromonitor, 2015).   
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Figura 1 - Principais mercados para o colecionismo de estátuas e figuras de ação 

 
Fonte: O autor, baseado em dados do Euromonitor, 2015. 

 

 Assim, como contribuição da tese em uma perspectiva mercadológica e gerencial, as 

organizações envolvidas nesse tipo de consumo (as indústrias de brinquedos, estátuas e 

figuras de ação colecionáveis e lojistas especializados) podem se beneficiar de forma 

significativa em seus respectivos negócios se compreenderem que fatores influenciadores e 

resultantes impactam nas motivações de compra dos colecionadores e, com base nisso, 

desenvolverem estratégias e ações de marketing e comunicação, segmentação, 

posicionamento e mix de produtos alinhados às descobertas desveladas nesse estudo. Dada a 

importância e crescimento do segmento adulto (kidult) desfrutando de um poder de compra 

consideravelmente mais elevado, abre-se uma oportunidade mercadológica para explorar de 

forma mais assertiva esse fenômeno, fornecendo evidências sobre como influenciar o 

comportamento de compra do colecionador. 

 
1.5. Objeto de estudo: colecionadores de estátuas e figuras de ação 

 
 O objeto de estudo da tese são os colecionadores de estátuas e figuras de ação 

(chamados em inglês de collectible toys). Como qualquer coleção, esse tipo de colecionismo é 

claramente desprovido de função utilitária (Belk, 1995). Entretanto, diferentemente de outros 

tipos de objetos de coleção (como, por exemplo, moedas, selos, canecas, bonés, discos) que 

acabam por perder sua utilidade para servir aos propósitos de uma coleção, as estátuas e 

figuras de ação já são concebidas e fabricadas como objetos colecionáveis. Não há função 

utilitária primária nesses objetos. Mesmo sendo chamados de collectible toys, as estátuas e 

figuras de ação colecionáveis não são considerados brinquedos. São colecionáveis voltados 

para o público adulto. 
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 As estátuas e figuras de ação se inserem no contexto da cultura pop, expressão essa 

que tem origem diretamente das artes plásticas, mais especificamente da chamada Pop Art dos 

anos 60. A cultura pop é uma representação artística que tem grande difusão na mídia e que 

aspira atingir um público maior, permeando elementos culturais que se popularizaram. Ao 

longo dos anos, a cultura pop agregou elementos do universo da música, da televisão, do 

cinema, das histórias em quadrinhos, entre outros, disseminando temas da arte e do 

entretenimento de forma massiva (Kobayashi, 2009). 

 Assim, o colecionismo de estátuas e figuras de ação pertence ao universo da cultura 

pop e envolve a compra e o consumo de objetos temáticos diversos que transitam pelo 

universo da fantasia, da ficção científica, da música, dos games, das histórias em quadrinhos, 

dos Role Playing Games (RPGs), dos personagens famosos e clássicos de séries de televisão e 

de cinema (como Star Trek ou Star Wars). 

 O termo "figura de ação" foi cunhado pela indústria de brinquedos Hasbro em 1964 

para a comercialização dos bonecos GI Joe (que ficaram conhecidos no Brasil como 

‘Comandos em Ação’), a fim de enfatizar que eram bonecos voltados para meninos, num 

movimento claro de delimitação de gêneros (Santos, 2011). De acordo com o site Madehow 

(2016), a categoria de brinquedos ‘figuras de ação’ foi impulsionada a partir do ano 1977, 

quando o estúdio de cinema Twentieth Century Fox forneceu para a empresa Kenner a licença 

de fabricação das figuras de ação baseadas no filme Star Wars. O sucesso cinematográfico do 

filme expandiu o mercado de brinquedos e assegurou a popularização de licenciamentos, 

vinculando de maneira sistemática a fabricação e venda de figuras de ação aos lançamentos de 

filmes de apelo de massa. A partir do ano 2000, com o sucesso dos filmes de super-heróis, a 

começar pelos personagens X-Men da Marvel, a indústria cinematográfica e de brinquedos 

estreitou ainda mais suas relações, desenvolvendo estratégias de marketing conjuntas para a 

criação de produtos licenciados decorrentes de tais filmes, estimulando a compra e o consumo 

de variados objetos temáticos, o que inclui as estátuas e figuras de ação colecionáveis. O 

volume de blockbusters do cinema nos últimos 15 anos, notadamente os filmes de super-

heróis, fortaleceu o universo da cultura pop e o interesse de um público mais amplo a respeito 

do universo dos super-heróis (Castelli, 2015). Nos dias de hoje, o cinema tem uma forte 

influência no crescimento da compra de collectible toys e do segmento Kidult, termo criado 

pela fusão das palavras “kid” e “adult”, que compreende o consumo pelo público adulto de 

brinquedos e colecionáveis de alta qualidade (Euromonitor, 2015). 

 As estátuas e figuras de ação colecionáveis fazem parte de um mercado global de 

nicho presente em países como Singapura, China (Hong Kong), França, Itália, Espanha, 
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Portugal, Emirados Árabes Unidos (Dubai), Estados Unidos, México e Brasil. Há um número 

restrito de fabricantes internacionais concorrendo entre si, indo além dos líderes tradicionais 

da indústria de brinquedos como Mattel, Hasbro e Lego (Euromonitor, 2015). Esses 

fabricantes de colecionáveis são referências para os colecionadores por conta do nível de 

detalhamento e realismo retratado nas figuras, pela qualidade da pintura das mesmas e pelos 

licenciamentos de personagens e filmes obtidos. Os principais fabricantes internacionais de 

estátuas e figuras de ação colecionáveis são resumidos no quadro 1. 

 
Quadro 1 - Principais fabricantes de estátuas e figuras de ação 

Hot Toys 

Empresa chinesa, marca objeto de desejo entre colecionadores, possui licenças para 

a Ásia de franquias de sucesso do cinema (por exemplo, Batman, Homem de Ferro 

e Vingadores) e produz peças hiper realistas, replicando fisionomias à perfeição. 

Sideshow Collectibles 

Empresa norte-americana líder na fabricação de colecionáveis, possui licenças 

mundiais de fabricação dos personagens da Marvel, DC Comics e Star Wars. 

Possui mão de obra qualificada na pintura de peças e estátuas com grandes escalas 

de produção, retratando de forma fiel nas peças diversos personagens. 

Bowen Designs 

Empresa norte-americana conhecida pelas estátuas e mini-bustos de personagens 

da Marvel, possui também licenças de fabricação da DC Comics, da franquia Star 

Wars e Disney. 

Bandai 

Empresa japonesa entre as maiores produtoras de brinquedos do mundo, 

juntamente com Mattel, Hasbro e Lego, fabrica colecionáveis de licenças muito 

populares como Cavaleiros do Zodíaco, Godzilla, Ultraman e Kamen Rider. 

Kotobukya 
Empresa japonesa, fabrica diversas estátuas em resina de licenciamentos da 

Marvel, DC Comics,  Star Wars, Piratas do Caribe, Indiana Jones, entre outros. 

Todd McFarlane Toys Pioneira na fabricação de colecionáveis na década de 90. 

Enterbay Empresa chinesa sediada em Hong Kong, fundada em 2005. 

Blitzway Empresa de Singapura, fundada em 2011. 

Neca 
Empresa norte-americana de artigos colecionáveis fundada em 1997, possui mais 

de 50 licenças de filmes e de celebridades dos esportes e da música. 

Outros fabricantes 
Dark Horse, WETA, Gentle Giant, MaxFactory (Figma), Kaiyodo (Revoltech), 

PlayArts, Medicom. 

Fonte: O autor, a partir de entrevista realizada com o proprietário da loja especializada em colecionáveis Limited 
Edition, 2014. 

 

 As estátuas colecionáveis (figura 2) são peças que reproduzem personagens diversos 

da ficção, cinema, games, histórias em quadrinhos, entre outros, feitas geralmente de 

polystone e coldcast (tipos de resinas plásticas misturadas com pó de porcelana utilizadas para 

moldar as esculturas), PVC, chumbo ou bronze, combinadas muitas vezes com outros 
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materiais (como, por exemplo, aplicação de cabelo humano e roupas de verdade), em 

diferentes escalas de tamanho - por exemplo, life size (tamanho real), escala 1/4 (45 cm) ou 

1/6 (30 cm). 
Figura 2 - Estátua colecionável escala 1/4 

 
Fonte: Sideshow Collectibles, 2015.1 

  

 Já as figuras de ação colecionáveis são peças articuladas (figura 3) que reproduzem 

personagens diversos, feitas geralmente com resinas plásticas, combinadas com outros 

materiais (como tecidos) e acompanhadas de acessórios (por exemplo, bases, mãos e pés 

extras para trocar, armas). Em figuras de ação não existe uma padronização de tamanhos, 

sendo encontradas em diferentes escalas. 

 
Figura 3 - Figura de ação colecionável escala 1/6 

 
Fonte: Sideshow Collectibles, 2015.2 

 

  

                                                
1 Disponível em: <http://www.sideshowtoy.com>. Acesso em: 15 maio, 2015. 
2 Disponível em: <http://www.sideshowtoy.com>. Acesso em: 15 maio, 2015. 
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1.6. Abordagem metodológica 

 

 De maneira geral, para o desenvolvimento da tese, adotou-se uma abordagem 

metodológica tanto qualitativa como quantitativa, com fases e amostras distintas. O autor fez 

uso de diferentes métodos, com diferentes fontes primárias de dados, a fim de responder 

adequadamente ao problema e objetivos propostos. 

 O método qualitativo é exploratório, a fim de obter maiores informações sobre a 

temática estudada. O método quantitativo é descritivo, já que procura descrever de forma 

estatística (Malhotra, 2012) as relações teóricas entre fatores influenciadores e resultantes do 

colecionismo. 

 Foi conduzida pelo autor uma pesquisa exploratória cujo propósito foi ganhar 

conhecimento sobre a prática do colecionismo de estátuas e figuras de ação. O estudo 

consistiu de cinco entrevistas individuais em profundidade realizadas com líderes de opinião e 

empresários ligados ao mercado de colecionáveis no Brasil. 

 Por meio de um levantamento bibliográfico em diferentes bases de dados acessadas 

via biblioteca da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) de São Paulo, o autor 

identificou e revisou dezenas de artigos acadêmicos, dissertações e teses que discutem os 

antecedentes teóricos diretos centrados no tema do colecionismo e temas corrrelatos como 

consumo hedônico, extensão do self, nostalgia, consumo por frustração, bem-estar emocional, 

arquétipos de consumo, self expandido e emoção/fatores emocionais. Esse levantamento 

serviu de fundamentação teórica para a definição de hipóteses e proposição de um modelo 

estrutural com fatores influenciadores e resultantes do colecionismo. 

 Na fase quantitativa prevista na tese, utilizou-se da modelagem de equações estruturais 

baseada em mínimos quadrados parciais (PLS-SEM) para a avaliação dos modelos propostos 

de mensuração e estrutural. Além de um pré-teste com 250 colecionadores brasileiros, a fim 

de apurar o modelo de mensuração, duas surveys foram realizadas com colecionadores de 

estátuas e figuras de ação, uma no Brasil, com amostra de 700 colecionadores, e outra nos 

Estados Unidos, com amostra de 250 colecionadores. 
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1.7. Estrutura da tese 

 
 A presente tese possui a seguinte estrutura: 

 

• 1) Introdução;  

• 2) Fundamentação teórica do colecionismo como base para a formulação de hipóteses 

decorrentes do problema e objetivos de pesquisa;  

• 3) Procedimentos metodológicos – qualitativos e quantitativos – adotados pela tese 

para responder ao problema e objetivos de pesquisa;  

• 4) Resultados do estudo empírico qualitativo utilizado para compreensão em 

profundidade do colecionismo de estátuas de figuras de ação;  

• 5) Resultados dos estudos empíricos quantitativos baseados em modelagem de 

equações estruturais por estimação via PLS dos fatores influenciadores e resultantes 

do colecionismo selecionados para este estudo;  

• 6) Discussão dos resultados, confrontando-os com o problema, objetivos e hipóteses 

propostas; e  

• 7) Conclusões: considerações finais, limitações do estudo e propostas para estudos 

futuros sobre o tema.  

 

 A Figura 4 apresenta a sequência lógica da tese.  
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Figura 4 - Sequência lógica da tese 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introdução Introdução, tema, definição do problema e dos objetivos de pesquisa, 
contribuições da tese, abordagem metodológica resumida, estrutura da tese 

2. 
Fundamentação 
teórica 

Revisão da literatura sobre colecionismo, processo de colecionar e temas 
correlatos como categorias culturais de consumo, self estendido, nostalgia, 

arquétipos e consumo,  frustrações de consumo e colecionar 

3. Procedimentos 
metodológicos 

Definições metodológicas das pesquisas empíricas qualitativa (exploratória) 
e quantitativa (descritiva) 

4. Resultados do 
estudo qualitativo 

Resultados de estudo empírico qualitativo utilizado para compreensão em 
profundidade dos fatores influenciadores e resultantes do colecionismo de 

estátuas de figuras de ação  

5. Resultados dos 
estudos 
quantitativos 

Resultados dos estudos empíricos quantitativos. Análise Fatorlal 
Exploratória e Análise Fatorial Confirmatória – avaliação do modelo de 

mensuração e estrutural dos fatores influenciadores e resultantes do 
colecionismo selecionados para este estudo 

6. Discussão dos 
resultados 

Discussão dos resultados, confrontando-os com o problema, objetivos e 
hipóteses do modelo estrutural proposto 

7. Conclusões Considerações finais, limitações do estudo e propostas para estudos futuros 
sobre o tema  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 Este capítulo realiza uma revisão da literatura centrada no tema do colecionismo. Os 

antecedentes teóricos são discutidos e servem como fundamentação para a formulação de 

hipóteses decorrentes do problema e objetivos de pesquisa, para embasar o desenvolvimento 

de escalas dos fatores influenciadores e resultantes selecionados para esta tese e para o 

modelo estrutural proposto. 

 O quadro 2 apresenta um resumo da revisão da literatura realizada pelo autor que 

subsidiou a construção de um modelo conceitual sobre o colecionismo. Um modelo 

conceitual é uma seleção de conceitos, com ou sem hipóteses, usado para representar ou 

descrever um evento, objeto ou processo (Jack, 1993). Entende-se que o modelo não é uma 

explicação, mas sim o resultado de se apropriar da estrutura ou função de um objeto ou 

processo. Portanto, o modelo conceitual apresentado ao final do capítulo contempla e agrega 

teorias sob diversos aspectos e, a partir de hipóteses geradas pelo referencial teórico acessado 

e interpretado pelo autor, será avaliado junto aos colecionadores de estátuas e figuras de ação. 

 
Quadro 2 - Teorias relacionadas ao tema do colecionismo 

Teoria Autores Conceitos 

Coleção, 
Colecionismo, 
Colecionador, 
Processo de 
Colecionar 

Tajfel (1982) 
Danet e Katriel (1989) 
Csikszentmiahalyi (1990) 
Olmsted (1991) 
Belk (1995) 
Wakefield e Barnes (1996)  
Long e Schiffman (1997) 
Slater (2002) 
McIntosh e Schmeichel (2004) 
Marshall (2005) 
Arnould e Thompson (2005) 
Baudrillard (2006) 
Farina, Toledo e Corrêa (2006) 
Chaudhuri e Majumdar (2006) 
Thorne e Bruner (2006) 
Teixeira (2008) 
Silva (2010) 

O que é um colecionador; o 
processo de colecionar; 
colecionar e comportamento 
anormal; a função de 
colecionar; o que faz um objeto 
ser colecionável; colecionáveis 
como investimento; o papel da 
informação no colecionar; 
simbolismos no colecionar 

Consumer 
Culture Theory 
(CCT) 

McCracken (2003) 
Campbell (2006) 
Arnould e Thompson (2007)  
Saren (2007) 
Belk e Sherry, Jr. (2007) 

Perspectivas teórica da CCT; 
Categorias culturais; fatores de 
influência nas subculturas de 
consumo 

Extensão do 
Self e o papel 
das posses 

Belk (1982; 1988; 1989; 1990; 1995; 2013) 
Rochberg-Halton (1984) 
Walledorf, Belk e Heisley (1988) 
Belk, Wallendorf e Sherry, Jr. (1989) 

Psicologia das posses; Self 
estendido; consumo simbólico; 
projeção simbólica do self; 
conexão com o self; sagrado e 
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Furby (1991) 
Ball e Tasaki (1992) 
Wattanasuwan e Elliot (1999) 
Wattanasuwan (2005) 

profano no comportamento do 
consumidor; colecionismo e a 
extensão do self 

Nostalgia Belk (1988; 1990) 
Holbrook e Schindler (1991) 
Hirsh (1992) 
Stern (1992) 
Holbrook (1993) 
Baker e Kennedy (1994) 
Muensterberger (1994) 
Holak e Havlena (1998) 
Oliver (1999) 
Slater (2002) 
Sedikides, Wildschut e Baden (2004) 
Muehling e Sprott (2004)  
Reisenwitz, Iyer e Cutler (2004) 
Sierra e McQuitty (2007) 
Jameson (2007) 
Marchegiani e Phau (2010) 
Seifried e Meyer (2010) 
Sugimori, Matsuda e Kusumi (2011) 
Gineikiene, Diamantopoulos e Urbonavicius (2013) 

Definição de nostalgia; objetos 
como gatilhos para memórias e 
reações nostálgicas; nostalgia 
pessoal e histórica; nostalgia e 
comportamento do consumidor 

Teoria 
Cognitiva das 
Emoções 

Bagozzi e Burnkrant (1979) 
Hirschman e Holbrook (1982)  
Oatley e Johnson-Lair (1987) 
Breckler e Wingins (1989) 
Cohen e Areni (1991) 
Formanek (1991) 
Oatley (1992) 
Frijda (1993) 
Crites, Fabrigar e Petty (1994) 
Long e Schiffman (1997) 
Saari (1997) 
Bagozzi, Baumgartner e Pieters (1998) 
Bagozzi, Gopinath e Nyer (1999) 
Perugini e Bagozzi (2001) 
McIntosh e Schmeichel (2004) 
Arnould e Thompson (2005) 

O que são emoções; diferenças 
entre emoções, humor e 
atitudes; fatores emocionais 
positivos; emoções 
antecipatórias 

Arquétipos e 
consumo 

Wallendorf, Belk e Heisley (1988) 
Campbell (1990) 
Thompson (1997) 
Morin (2002) 
Tsai (2006) 
Jung (2013) 
Moxnes (2013) 
Miller (2013)  

Arquétipos; criação de 
significados arquetípicos; 
arquétipo do herói; arquétipos e 
consumo 

Self Expandido Aron, Aron, Tudor e Nelson (1991)  
Aron e Aron (1996) 
Ahuvia, Batra e Bagozzi (2009)  
Wright, Aron e Tropp (2002) 
Paniccia (2011)  
Connell e Schau (2013) 
Abdalla (2014)  

O que é self expandido; 
distinção entre extensão do self 
e self expandido 
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Belk (2014)  
Bem-Estar 
Emocional 

Diener, Emmons, Larsen e Griffin (1985) 
Kahneman (1999) 
Diener e Lucas (1999) 
Dittmar (2008) 
Hervás e Vasquez (2013) 
Pontin, Schwannauer, Tai e Kinderman (2013) 

Bem-estar emocional, bem-estar 
subjetivo, bem-estar objetivo, 
sentimentos de autoestima, 
autoeficácia, pensamentos e 
sensações positivas, felicidade 

Consumo 
compensatório, 
frustrações e o 
colecionar 

Berkowitz (1989) 
Roseman (1991)  
Belk (1995) 
Nasio (1999) 
Scherer (2001) 
Slater (2002) 
Anderson e Buschman (2002)  
Baudrillard (2006) 
Wetzer, Zelenberg e Pieters (2007) 
Cutright, Samper e Fitzsimons (2013) 
Steenburg, Spears e Fabrize (2013) 
Rucker e Galinsky (2013) 
Abdalla (2014)  

Consumo compensatório; o que 
é frustração; frustração e o 
comportamento do consumidor; 
colecionar como supressão de 
frustrações da infância 

Fonte: O autor, 2017. 
 

 O estudo do colecionismo enquadra-se na perspectiva da Consumer Culture Theory 

(CCT). A CCT é uma abordagem da pesquisa de comportamento do consumidor que estuda a 

simbologia do consumo. Na CCT, entende-se que os objetos são consumidos por seu valor 

simbólico, sendo utilizados para a construção de práticas, significados, identidade de um 

grupo (Bacha, Santos, & Strehlau, 2009) e como componente importante para a expressão da 

identidade de um indivíduo e na busca de um “eu” ideal (McCracken, 2003; Campbell, 2006).  

 As pesquisas desenvolvidas pela perspectiva da CCT podem assumir quatro 

perspectivas teóricas, segundo proposição feita por Arnould e Thompson (2007). A primeira 

perspectiva teórica é chamada de “padronização sócio-histórica do consumo” e trata das 

estruturas sociais que influenciam e moldam o consumo (por exemplo, classe social, etnia, 

gênero, hierarquia socioeconômica). A segunda perspectiva, “culturas de mercado”, discorre 

sobre dinâmicas socioculturais associadas a comunidades de marcas, tribos e subculturas de 

consumo, na busca pelo entendimento da intersecção entre cultura e consumo. A terceira 

perspectiva teórica aborda “ideologias, mercado de massa e estratégias interpretativas dos 

consumidores”, ou seja, como representações materiais, discursivas e imagéticas de 

ideologias consumistas afetam o comportamento dos indivíduos (por exemplo, a influência da 

mídia, da comunicação e da publicidade). Por último, a perspectiva denominada “identidade 

do consumidor” versa sobre estudos ligados a identidade, imagem corporal e autoconceito, 

extensão do self e dimensões experienciais de consumo. Aqui, compreende-se que o mercado 

é fonte de recursos simbólicos para a construção de narrativas identitárias, ou seja, os 
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indivíduos fazem uso da simbologia de produtos e marcas para desenhar aspectos de sua 

identidade (Arnould & Thompson, 2007, p. 8).  

 Os estudos ligados a CCT assumem uma determinada perspectiva teórica, mas isso 

não implica em dizer que existem fronteiras limitantes entre as quatro perspectivas. É comum 

encontrar estudos que podem ser enquadrados em mais de uma ou até mesmo em todas as 

perspectivas (Arnould & Thompson, 2007). Esta tese se ancora inicialmente nos trabalhos de 

Belk (1982; 1988; 1989; 1990; 1995; 2013) que versam sobre a temática do colecionismo 

como um processo de adquirir e possuir coisas de forma ativa, seletiva e apaixonada, e que 

possui um significado que se estende ao self do indivíduo, pois o mesmo pode ser 

compreendido a partir da análise de suas posses. Assim, o presente estudo se posiciona entre 

as perspectivas “culturas de mercado”, já que o colecionismo se expressa como uma 

subcultura individual e de grupo que cria significados por meio de sistemas simbólicos de 

representação (Saren, 2007; Belk & Sherry, Jr., 2007), os objetos de coleção, e “identidade do 

consumidor”, pois as peças colecionáveis são formas de expressão do self e da busca por um 

eu ideal. 

 
2.1. Colecionismo 

 
 De acordo com a definição proposta por Belk (1995), colecionar algo é um processo 

ativo, constante, seletivo e apaixonado de adquirir e armazenar objetos, sem que os mesmos 

apresentem necessariamente uma função utilitária, e atribuindo-lhes status de objetos 

especiais de desejo. 

 Uma coleção se inicia a partir da decisão do que se deseja colecionar. Belk (1995) 

afirma que muitas coleções começam com pouca ou nenhuma premeditação, como um 

acidente ou como a manifestação de um ato espontâneo e apaixonado, e às vezes como um 

processo fundamentado em alguma motivação ou interesse específico. Seja como for, a 

decisão de colecionar algo significa que o colecionador deliberada ou inconscientemente 

definiu um objetivo de coleção. 

 Danet e Katriel (1989) postulam quatro regras gerais que definem uma coleção. A 

primeira delas, a regra do reenquadramento, afirma que para se tornar parte de uma coleção 

um objeto deve ser reenquadrado como um colecionável, ou seja, deve ser tratado como um 

objeto de apelo estético. Em segundo lugar, um grupo de objetos deve ser definido como 

pertencente a uma categoria superordenada. É a regra da classificação. A terceira regra é 

denominada de procedural, ou seja, os colecionadores devem criar e seguir procedimentos 
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para cultivar a coleção. Por fim, para um grupo de itens ser considerado uma coleção, cada 

item deve ser diferente na comparação com os outros, em algum aspecto que seja discernível 

para o colecionador. É a regra da discriminação. 

 Como forma de atingir o objetivo temático da coleção, o colecionador necessita de 

informação a respeito dos objetos do seu interesse, a fim de alcançar um nível de 

conhecimento que lhe confere um status de expert no tema da coleção. É o primeiro passo 

para se construir uma identidade como “colecionador de...” (McIntosh & Schmeichel, 2004). 

 Após identificar o conjunto de objetos colecionáveis desejados e reunir as informações 

necessárias para que o ato de colecionar aconteça, o colecionador parte para adquirir esses 

objetos. McIntosh e Schmeichel (2004) destacam que nesse ponto os colecionadores sabem o 

que querem, baseados nas informações recolhidas a respeito dos objetos. O que importa agora 

é focar e procurar um ou mais itens considerados importantes e desejados para fazer parte do 

interesse temático da coleção.  

 A ideia de possuir o objeto desejado provoca ansiedade e excitação (Formanek, 1991). 

Os colecionadores pensarão com frequência a respeito dos objetos que desejam colecionar. Os 

colecionadores imaginam como eles se sentirão quando possuírem o objeto que expande e 

integra suas coleções, e como isso irá enriquecer suas identidades enquanto colecionadores, 

direcionando-os à um self colecionador ideal, com a redução da ruminação e da tensão prévia 

à posse do objeto (McIntosh e Schmeichel, 2004), com evidentes efeitos positivos na 

autoestima e no bem-estar emocional. Ao mesmo tempo, ruminação excessiva traz 

sentimentos negativos, infelicidade, aversão e até depressão, quando o objetivo estabelecido é 

extremamente importante para o indivíduo, mas se mostra difícil de ser atingido. Entretanto, a 

temática da coleção é determinada pelo próprio colecionador, o que faz com que a tensão 

decorrente dessa escolha esteja sob o controle do colecionador. Muensterberger (1994) diz 

que há situações em que os colecionadores perdem o controle sobre a ruminação, mas tais 

casos não são a regra para a maioria dos colecionadores. 

 Como um processo ativo, constante e seletivo na busca pelos objetos desejados, o 

colecionar exige esforço e dispêndio de recursos na “caça” a novos itens que irão compor a 

coleção. Colecionadores frequentemente se referem uns aos outros como “caçadores”, e o 

processo de adicionar novos itens à coleção é conhecido como “a emoção da caçada” 

(Olmsted, 1991), fazendo com que essa atividade seja central no comportamento do 

colecionador. O processo de aquisição é tão importante quanto o produto adquirido, sendo a 

falta uma característica intrínseca das coleções. Logo, uma coleção nunca está completa ou é 

perfeita; ela necessita constantemente de novos itens que se integrem ao interesse temático, 
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numa “caça” contínua para atingir a “perfeição” do tema escolhido. Belk (1995), Olmsted 

(1991) e Long e Schiffman (1997) reforçam que encontrar o item desejado é considerado o 

aspecto mais prazeroso do processo de colecionar. O desafio em procurar o objeto, fazer um 

bom negócio, negociar o preço e realizar a compra leva o colecionador a uma experiência de 

imersão (Csikszentmiahalyi, 1990). 

 A aquisição dissipa a tensão estabelecida, proporcionando uma sensação de 

atingimento do objetivo de coleção, gerando sentimento de autoeficácia e elevando a 

autoestima do colecionador (Olmsted, 1991). O objeto adquirido se incorpora à identidade do 

colecionador. Por meio da coleção, o colecionador consegue contar um pouco a respeito de 

quem ele é, do que realmente gosta. Dessa forma, os objetos colecionáveis se identificam e se 

relacionam com a própria personalidade do colecionador, como uma extensão do seu eu (self). 

As coleções se tornam representações do “eu”.  

 Após a aquisição, o benefício percebido pelo colecionador na aquisição do objeto 

desejado ainda perdura, pois todo o processo de busca realizado previamente leva à 

sacralização do item adquirido. Logo, a sacralização do objeto permanece nesse estágio, já 

que o colecionador incorpora os significados que confere ao item colecionável (Belk, 2013). 

Além disso, a posse do objeto confere ao colecionador um sentimento de pertencimento a um 

grupo de colecionadores de uma determinada categoria de objetos. Independente de serem 

grupos de colecionadores formais ou informais, há objetos comuns que unem o colecionador a 

esses grupos (Tajfel, 1982). O colecionar serve então para suprir necessidades individuais e 

necessidades de se pertencer a um grupo, em que cooperação, comparação e competição na 

posse de objetos são aspectos inerentes. Se um colecionador se compara a alguém que 

coleciona as mesmas coisas, isso pode ameaçar sua autoestima caso o outro colecionador 

possua uma coleção melhor (Belk, 1995). Contudo, toda coleção apresenta evidências 

tangíveis de que a coleção em si é única e autônoma (Danet & Katriel, 1989). 

 A posse dos objetos de coleção permite ao colecionador exercer controle sobre os 

objetos desejados (Danet & Katriel, 1989), assumindo “rituais de posse” (McCracken, 1986). 

O controle é sugerido como o determinante crítico dos sentimentos de posse (Furby, 1991). 

Aqui ocorre a fase de manipular, catalogar e expor os itens colecionáveis. Catalogar 

proporciona ao colecionador um meio tangível de controlar o atingimento dos objetivos de 

coleção. Manipular os objetos conforme o desejado pelo colecionador garante uma unicidade 

à coleção. E a exposição dos objetos assume um caráter ritualístico, já que o colecionador 

busca criar um contexto apropriado (espaço, iluminação, organização) para dispor os objetos. 

As coleções, e os itens que as compõem, são expostas de forma a valorizar os objetos frutos 



   
 

 

37 

de admiração, compondo um mosaico de objetos colecionáveis sacralizados (Nasio, 1999). 

Objetos sacralizados são vistos como místicos e poderosos, merecendo um comportamento de 

devoção, em oposição aos objetos ditos profanos, comuns e ordinários (Wallendorf, Belk, & 

Heisley, 1988). Sob esse ponto de vista, objetos de consumo sagrado, embora seculares em 

sua natureza, são tratados da mesma maneira que ícones religiosos. 

 Após adquirir um novo item para sua coleção, o colecionador retorna para a busca de 

novos objetos a serem incorporados na coleção. Belk (1995) destaca que enquanto o 

progresso no atingimento dos objetivos de coleção é recompensador, completar uma coleção 

pode deixar o colecionador sem rumo. Por isso, é comum o colecionador estabelecer 

múltiplas categorias de coleção de uma vez ou somar novos objetivos e temáticas quando se 

vê próximo de terminar uma coleção. 

 

2.2. Fatores Emocionais Positivos e Interesse Temático 

 
 Colecionar é um ato apaixonado fundamentado em algum interesse específico (Belk, 

1995). Os colecionadores se apaixonam por certos objetos, os quais refletem seus interesses, e 

buscam tomar decisões ancoradas em aspectos emocionais (Long & Schiffman, 1997). 

 As emoções são estados mentais de prontidão que decorrem de avaliações de eventos 

ou de pensamentos. Emoções são marcadores, mediadores e moderadores das respostas dos 

consumidores (Bagozzi, Gopinath, & Nyer, 1999). Existem elementos fenomenológicos, 

fisiológicos e psicológicos que moldam as emoções humanas e que resultam em ações 

específicas (Oatley, 1992). 

 A teoria cognitiva das emoções busca diferenciar o conceito do que é emoção e os 

conceitos de humor e atitudes. Bagozzi et al. (1999) afirmam que o humor é duradouro e de 

menor intensidade que as emoções. Frijda (1993) estabelece que as emoções são intencionais 

e o humor é geralmente não intencional e mais difuso. Já as atitudes são julgamentos 

avaliativos ao invés de estados emocionais (Cohen & Areni, 1991). Outros autores dizem que 

as atitudes possuem um componente cognitivo e afetivo (Bagozzi & Burnkrant, 1979; 

Breckler & Wingins, 1989; Crites, Fabrigar, & Petty, 1994). Segundo Bagozzi et al. (1999), 

em artigo seminal sobre o papel das emoções em marketing, a literatura apresenta com 

frequência os termos emoções, humores e atitudes de maneira pouco consistente, pois todos 

esses aspectos refletem estados afetivos. Todavia, um fator diferenciador importante das 

emoções em relação a humor e atitudes é a maneira como elas surgem. As emoções tem um 

alvo específico ou objeto referente e são direcionadas a alguém ou algo, e surgem como 
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resposta a avaliações (julgamentos avaliativos e suas interpretações) que se fazem de algo 

relevante para o bem-estar do indivíduo (Bagozzi et al., 1999). 

 A literatura também destaca que muitos aspectos emocionais provém da vontade do 

indivíduo. A realização de um desejo surge quando se atinge um objetivo, o que provoca 

reações emocionais como, por exemplo, satisfação, alegria, exaltação, prazer, orgulho ou 

alívio, tudo dependendo da fonte geradora dessas reações (Bagozzi et al., 1999). Nesse 

contexto, as reações emocionais são consequência do atingimento de um resultado desejado. 

Entretanto, Bagozzi, Baumgartner e Pieters (1998) investigaram o papel das emoções 

antecipatórias positivas no atingimento de objetivos, ou seja, reações emocionais que surgem 

antes da realização de um desejo, fruto da vontade do indivíduo. Essas emoções antecipatórias 

positivas indicam quais emoções os indivíduos buscam antecipar caso consigam atingir seus 

objetivos (excitação, prazer, felicidade, alegria, satisfação, orgulho e autoconfiança). Perugini 

e Bagozzi (2001) também demonstraram como os indivíduos antecipam emoções positivas e 

como elas são instrumentais para influenciar desejos, vontades e comportamentos. 

 No colecionismo, emoções positivas relacionam-se ao interesse temático do 

colecionador em possuir determinados objetos. Emoções positivas como felicidade, exaltação, 

paixão, alegria e prazer estão associadas ao atingimento de um objetivo, o que leva a uma 

decisão de continuar em frente com uma ação específica (Oatley & Johnson-Lair, 1987). 

Nesse sentido, o interesse do colecionador em determinado tema sofre influência de fatores 

emocionais positivos que levam a aquisição do item desejado, pois existe um envolvimento 

apaixonado e obsessivo (Saari, 1997) com a temática que define a coleção. As emoções 

surgem como resposta a julgamentos avaliativos direcionados a um objeto referente (a 

vontade de possuir um objeto de coleção que reflita o interesse temático). 

 A ideia de possuir o objeto desejado provoca ansiedade e excitação (Formanek, 1991). 

Esses fatores emocionais surgem como positivos estados mentais de prontidão, servindo de 

marcadores do pensamento e da promessa de sentir prazer em adquirir o objeto colecionável. 

Como o interesse temático exerce um forte sentido emocional no colecionador, estabelece-se 

uma alta conexão com a perspectiva da posse do objeto colecionável e torna-se o ato de 

colecionar um consumo especial (Hirschman & Holbrook, 1982) repleto de significados 

emocionais e simbólicos (Arnould &Thompson, 2005). Os colecionadores imaginam como 

eles se sentirão quando possuírem o objeto que expande e integra suas coleções (McIntosh e 

Schmeichel, 2004), antecipando fatores emocionais positivos. 

 Assim, assume-se como hipótese que: 

H1: Fatores emocionais positivos influenciam positivamente no interesse temático. 
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2.3. Interesse Temático e Bem-Estar Emocional 

 
 O início de toda coleção parte do estabelecimento de um interesse temático (Belk, 

1988). Sem um envolvimento apaixonado, obsessivo e emocional (Saari, 1997) por um tema 

de interesse, não existe coleção. O colecionismo é a forma encontrada para concretizar um 

interesse temático. Belk (1995) aponta que jóias, carros, livros, música, arte, roupas, 

acessórios, brinquedos, cartões, objetos de design e lembranças do passado são as 

concretizações mais comuns encontradas em coleções.  

 O interesse temático é definido como o interesse do colecionador em determinado 

tema que impulsiona seu desejo de colecionar. Os objetos de coleção materializam o interesse 

temático e adquirem um caráter sagrado (Belk, Ger, & Soren, 2003), pois incorporam 

qualidades que são valorizadas pelos colecionadores. Segundo Belk (1995), a perfeição de 

uma peça, a raridade, a exclusividade e a preciosidade de um item conferem uma aura de 

sagrado ao objeto colecionável. 

 Os colecionadores são fãs dos temas retratados pelos objetos em suas coleções. Um fã 

é alguém que tem um grande e intenso interesse por um assunto qualquer (Thorne & Bruner, 

2006). Os colecionadores se dedicam ativamente a agregar objetos na coleção relacionados 

aos temas de interesse. Por conta disso, não há coleção sem uma conexão apaixonada e 

prazerosa com o tema de interesse (Belk, 1995; Nasio, 1999). Entende-se por conexão 

apaixonada e prazerosa o estado de plenitude sensorial, emocional e/ou mental que gera 

deleite no indivíduo ao entrar em contato com o interesse temático (Belk, 1995). Sem uma 

relevância e um envolvimento explícito e apaixonado com um determinado tema, não há a 

possibilidade de um indivíduo se tornar um colecionador. 

 Um sentimento de autoeficácia e elevação da autoestima do colecionador por conta da 

sensação de atingimento dos interesses de coleção é destacado por Olmsted (1991). Também 

McIntosh & Schmeichel (2004) destacam que a posse dos objetos de coleção provoca efeitos 

positivos na autoestima e bem-estar do colecionador. A elevação da autoestima, sentimentos e 

sensações positivas de bem-estar provocados pelo cumprimento dos interesses da coleção 

relacionam-se com uma experiência de plenitude, satisfação e felicidade do colecionador. 

Mas estudar sentimentos e sensações de felicidade é algo altamente subjetivo. Por conta disso, 

Kahneman (1999) argumenta que se deve estudar a felicidade objetiva, ou bem-estar objetivo, 

que ele define como os sentimentos e as sensações positivas em tempo real da felicidade das 

pessoas. Entretanto, ele mesmo aponta que tais sensações e sentimentos são difíceis de 

mensurar em tempo real. A alternativa então proposta por Diener e Lucas (1999) é de estudar 
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a felicidade subjetiva, ou bem-estar subjetivo, que envolve os próprios julgamentos das 

pessoas sobre seus sentimentos e sensações positivas. 

 Kahneman (1999) define o bem-estar como a presença de afeto positivo e a ausência 

de afeto negativo. Hervás e Vasquez (2013) afirmam que o bem-estar subjetivo diz respeito à 

autoavaliação das pessoas sobre o seu bem-estar, uma resposta do indivíduo a respeito dos 

seus sentimentos e experiências. Pontin et al. (2013) compartilham da mesma visão, 

acrescentado que o bem-estar emocional é uma avaliação atual do indivíduo sobre a sua 

felicidade.  

 Bem-estar subjetivo ou bem-estar emocional acabam sendo termos sinônimos. Dittmar 

(2008) refere-se ao bem-estar emocional como satisfação com a vida, uma avaliação cognitiva 

da vida ao longo do tempo, uma experiência de sentir frequentemente emoções positivas e 

garantir a ausência de emoções negativas. Entre as definições, constata-se que o bem-estar 

emocional (subjetivo) é o estado em que o indivíduo se encontra, fruto de experiências, 

pensamentos e sentimentos positivos (como felicidade ou alegria), e a relativa ausência de 

afetos negativos (como ansiedade ou depressão), que impactam na autoestima e percepção de 

felicidade (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). 

 Estudos realizados por Dittmar (2008) enfatizam como a expressão identitária 

moderna está entrelaçada com a posse de bens materiais e o quanto isso afeta o bem-estar 

emocional. Nesta tese acredita-se que o interesse temático, materializado nos objetos de 

coleção, expressa a identidade dos colecionadores e pode contribuir para o seu bem-estar 

emocional. Assim, propõe-se que: 

H2: O interesse temático influencia positivamente no bem-estar emocional. 

 

2.4. Interesse Temático e Nostalgia Pessoal 

 
 O interesse temático do colecionador pode estar relacionado ao seu passado, trazendo 

a tona um sentimento nostálgico. Belk (1988) afirma que o colecionismo promove uma carga 

de experiências nostálgicas. 

 A nostalgia é descrita como um desejo individual pelo passado, um anseio pelo ontem 

(Holbrook, 1993), que envolve todas as pessoas, independentemente de idade, gênero, classe 

social ou outros grupos sociais (Sedikides, Wildschut, & Baden, 2004). Na literatura de 

marketing, Holbrook e Schindler  (1991, p. 330), definem nostalgia como: 
A preferência (ligação geral, a atitude positiva ou afeto favorável) em 
direção a objetos (pessoas, lugares e coisas) que eram comuns (populares, na 
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moda ou de grande circulação), quando alguém era mais jovem (no início da 
idade adulta, na adolescência). 
 

 Na verdade, as pesquisas sobre nostalgia em marketing versam sobre uma variedade 

de contextos comportamentais, incluindo autoconceito, lealdade de marca, significados de 

marca, construção de marca, sentidos humanos, compras online, crítica literária e memória 

coletiva e emoções (Muehling & Sprott, 2004; Reisenwitz, Iyer, & Cutler, 2004), mas vários 

acadêmicos de marketing concordam com a natureza emocional da nostalgia, considerando-a 

uma emoção, sentimento ou humor (Belk 1990; Stern, 1992; Baker e Kennedy, 1994; Holak e 

Havlena, 1998; Summers, Johnson e McColl-Kennedy, 2001; Madrigal e Boerstler, 2007), o 

que se contrapõe com a definição de Holbrook e Schindler (1991), que considera a nostalgia 

como uma preferência por objetos do passado. 

 Jameson (2007) identifica a nostalgia como uma reação do indivíduo que é carregada 

de ideologia, como um processo afetivo em que há a projeção de uma visão própria do 

passado. A nostalgia gera respostas dos consumidores sobre o passado mais positivas do que 

negativas (Sierra & McQuitty, 2007) e tem a capacidade de influenciar o comportamento do 

consumidor tanto de forma emocional (Hirsh, 1992; Holak & Havlena, 1998) como cognitiva 

(Holbrook, 1993). Essas respostas emocionais e cognitivas auxiliam os indivíduos a entender 

suas identidades (Brown & Humphreys, 2002).  

 A nostalgia é também descrita como um processo de memória emocional (Holak & 

Havlena, 1998; Stern, 1992) e cognitiva (Belk, 1990), podendo se manifestar tanto como uma 

nostalgia ‘pessoal’ ou ‘histórica’ (Hirsh, 1992; Baker & Kennedy, 1994; Marchegiani & 

Phau, 2010). A nostalgia pessoal refere-se a um passado lembrado pelo indivíduo (“do jeito 

que eu era”), vista como um reflexo idealizado do passado e manifestada por uma associação 

distintiva e ‘agridoce’ de um passado em que não se pode mais voltar (Hirsh, 1992; Baker & 

Kennedy, 1994; Holak & Havlena, 1998). A nostalgia é capaz de revelar uma variedade de 

respostas emocionais, como excitação, prazer, alegria, gratidão, afeto e inocência, misturadas 

com um certo sentimento de melancolia e de perda (Holak & Havlena, 1998). Já a nostalgia 

histórica é gerada de um momento da história que o indivíduo não experienciou diretamente 

(“do jeito que era”). A nostalgia histórica ou situacional se explica como aquela em que há o 

desejo de se identificar com uma era, um objeto, um lugar ou uma pessoa, em que há um 

conjunto de traços e valores que são aderentes à uma personalidade ideal. Esse tipo de 

nostalgia é também referenciada como nostalgia simulada ou indireta (Stern, 1992), em que 

os sentimentos nostálgicos por um objeto são baseados em fontes externas que não fazem 

parte da experiência direta do indivíduo. De acordo com Marchegiani e Phau (2010), estudos 
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recentes não fazem distinção sobre esses dois tipos de nostalgia, trabalhando-os numa visão 

unificada de nostalgia. 

 A nostalgia produz uma retrospecção do que foi vivido (Lopes, 2015), sendo um traço 

de personalidade (Gineikiene, Diamantopoulos, & Urbonavicius, 2013). Sentimentos 

nostálgicos surgem de ligações com objetos, que simbolizam um momento passado e que 

capturam algum tipo de perda, mas com um valor mais associado a experiências agradáveis e 

memórias significativas para o indivíduo (Holbrook, 1993; Seifried & Meyer, 2010). 
 Os objetos colecionáveis reafirmam as memórias saudosas do passado e estabelecem 

um resgate de boas lembranças da infância. O colecionador reconstrói e revive o seu passado, 

fazendo com que as peças adquiridas estejam carregadas de afeto e paixão tanto na aquisição 

como na manutenção dos objetos colecionados (Muensterberger, 1994; Oliver, 1999;  Slater, 

2002). Os objetos de coleção produzem reações nostálgicas (Holak & Havlena, 1998) e 

tornam-se objetos carregados de memória, que proporcionam: 

o doce prazer da nostalgia, sentir os arrepios da lembrança, a felicidade de 
mergulhar de volta nos ‘velhos tempos’, de reviver mitos e lendas.( )... ao 
desejo de reviver instantes pessoais, sentir afetos, se experimentar a si 
mesmo por meio de lembranças seletivas e pessoais (Lipovetsky & Serroy, 
2015, p. 248-249). 

 
 Com a concretização do interesse temático pelos objetos de coleção, experiências 

nostálgicas pessoais são resgatadas. Há como resultado uma volta cognitiva e emocional a um 

passado com significado positivo e especial. Sugimori, Matsuda e Kusumi (2011) apontam 

que as pessoas são favoravelmente suscetíveis a produtos ou marcas que evoquem 

sentimentos nostálgicos. As posses que evocam memórias nostálgicas crescem na medida em 

que se acumulam experiências do passado e se reduzem o estoque de experiências prazerosas 

que podem vir a ocorrer no futuro. Os indivíduos (colecionadores) acabam propensos a 

valorizar as posses que trazem boas memórias.  

 Por todos esses apontamentos, assume-se como hipótese que: 

H3: O interesse temático influencia positivamente na nostalgia pessoal. 

 
2.5. Bem-Estar Emocional, Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal 

 
 Como já discorrido, o bem-estar emocional é o estado no qual o indivíduo se encontra, 

uma avaliação cognitiva de experiências, pensamentos e sentimentos positivos e a relativa 

ausência de afetos negativos (Dittmar, 2008). Sabe-se que o consumo (por exemplo, a posse 

de bens materiais) pode ter características compensatórias (Cutright, Samper, & Fitzsimons, 

2013), no sentido de eliminar experiências, pensamentos e sentimentos negativos. O indivíduo 
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compra produtos como forma de reforçar ou superar alguma característica mais frágil daquilo 

que ele reconhece como parte de sua identidade. Em outras palavras, o consumo serve como 

forma de suprimir frustrações vivenciadas que afetam de alguma maneira o self e a percepção 

de bem-estar do indivíduo. 

 Steenburg, Spears e Fabrize (2013) descrevem a frustração em termos de barreiras 

para a realização de metas e obstáculos internos que bloqueiam a satisfação em alcançar um 

objetivo. A frustração surge quando ocorre um resultado negativo ao invés de um resultado 

positivo desejado (Roseman, 1991) por conta de eventos situacionais obstrutivos, atrasos ou a 

necessidade de esforços adicionais para o atingimento dos objetivos (Scherer, 2001). 

 A frustração é um obstáculo no atingimento de um objetivo esperado (Anderson & 

Buschman, 2002), resultando em desprazer, incerteza e um forte desejo de eliminar o 

sentimento negativo gerado pela sensação de frustração (Berkowitz, 1989). Assim, o 

comportamento é desenhado para prevenir a recorrência da frustração, já que pode ser vista 

como um estado aprendido pelo indivíduo diante de uma determinada situação. 

 A frustração surge como um importante motivador do comportamento do consumidor 

(Wetzer, Zelenberg, & Pieters, 2007). A supressão de frustração é a eliminação de 

sentimentos negativos, relacionados a carências presentes ou ligadas a infância ou a algum 

momento passado, que pode se dar pelo consumo. Consumidores desenvolvem novas ações, 

ou uma sequência de ações, para atingir seus objetivos de consumo quando experienciam um 

evento frustrante. Essas ações podem levar a um comportamento adaptivo, buscando uma 

estratégia de superação ou anulação da frustração.  

 Como já apontado, esta tese acredita que o interesse temático materializado nos 

objetos de coleção pode contribuir para o bem-estar emocional. Acrescenta-se a isso que o 

bem-estar emocional alcançado pelo colecionador influencia na supressão de um sentimento 

de frustração ou de alguma carência da infância (Slater, 2002). Quando alguém experiencia 

baixa autoestima, a adição de objetos numa coleção pode ser vista como uma compensação 

restauradora do senso de si mesmo (Belk, 1988).  No consumo compensatório, que traz 

ganhos para o bem-estar emocional, o indivíduo fica hipnotizado pelo consumo dos objetos 

que compensam as deficiências do self (Rucker & Galinsky, 2013).  

 Logo, apresenta-se como hipótese que: 

H4: O bem-estar emocional influencia positivamente na supressão de frustração. 

 
 Por sua vez, a supressão de frustração pode afetar positivamente a nostalgia pessoal. A 

nostalgia está associada ao resgate de memórias significativas e experiências agradáveis, mas 
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também pode apontar algum tipo de perda ocorrida no passado que traz ao indivíduo um 

sentimento ‘agridoce’ e de melancolia (Holak &Havlena, 1998). O interesse por coleções, 

como indica Baudrillard (2006), geralmente surge como compensação de fases críticas da 

vida (a infância é uma delas), e faz com que as posses colecionáveis compensem deficiências 

percebidas no self. O consumo completa simbolicamente uma deficiência do self que o 

indivíduo acredita ter (Abdalla, 2014) e pode estar vinculada a algum sentimento nostálgico. 

 O colecionismo parece ser a concretização de desejos que podem ser realizados 

(Nasio, 1999; Belk et al., 1989) por meio dos objetos de coleção. A supressão de frustração 

vinculada a nostalgia pessoal se reflete na aquisição de objetos simbólicos associados a 

desejos não satisfeitos num dado momento da vida do indivíduo, a um passado agridoce e de 

sentimentos negativos, e que agora são suprimidos por meio dos itens colecionáveis.  

 Formula-se então como hipótese: 

H5: A supressão de frustração influencia positivamente na nostalgia pessoal. 

 
2.6. Interesse Temático, Extensão do Self e Self Expandido 

 
 O interesse do colecionador em determinado tema impulsiona sua vontade de 

colecionar. Os objetos de coleção materializam o interesse temático e são vistos como 

símbolos do self. 

 Belk (1988) usa os termos “self”, “senso do self” e “identidade” como sinônimos 

sobre como o indivíduo subjetivamente percebe quem ele ou ela é. Assim, o conceito de 

identidade tem caráter subjetivo, refletindo experiências psicológicas na autorrepresentação 

individual e em grupos, e não na essência objetiva de cada indivíduo (Oliveira, Troccoli, & 

Altaf, 2012). 

 Os indivíduos possuem um self central que se expande para incluir itens que se tornam 

parte de um self estendido. O corpo, processos internos, ideias e experiências pertencem ao 

self central, enquanto pessoas, lugares e coisas com as quais os indivíduos estabelecem 

ligações fazem parte do self estendido (Belk, 1995). 

 Segundo Dittmar (1992), sentimentos de propriedade provocam nas pessoas uma visão 

de que posses tangíveis e intangíveis são partes do self estendido. Belk (1988) emprega então 

o termo “self estendido” para incluir o papel das posses na identidade do consumidor, 

destacando que conscientemente ou não, intencionalmente ou não, as pessoas associam suas 

posses como partes delas mesmas. O self estendido é aquilo que o indivíduo enxerga como 

seu, estendendo a sua identidade aos objetos que possui. Assim, um mesmo indivíduo tem 
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representações diferentes de sua identidade, de acordo com suas posses (Ponchio & Strehlau, 

2012).  

 A noção de self por Belk (1995) significa que quanto mais o indivíduo acredita que 

possui ou é possuído por um objeto, mais esse objeto se torna parte do self.  Quando se 

declara que alguma coisa é “minha”, também se passa a acreditar que o objeto “sou eu”.  

 Os objetos agem como repositórios de memória que confirmam as identidades dos 

indivíduos. Conforme aponta Rochberg-Halton (1984, p. 335), “posses materiais... agem 

como sinais do eu..., e do mundo de significados que criamos para nós mesmos, e que cria a 

nós mesmos”. O indivíduo expressa sua identidade por meio dos bens consumidos, os quais 

funcionam como receptáculos de crenças e valores intangíveis (Bacha, Santos, & Strehlau, 

2009).  

 Greenwald (1988) aponta que o self se manifesta em quatro facetas: o self difuso, o 

self público, o self privado e o self coletivo. Todas essas facetas estão presentes em diferentes 

variações em pessoas adultas. Cada faceta reflete uma tarefa diferente do ego (Breckler & 

Greenwald, 1986). O self difuso busca satisfação hedônica e bem estar. O self público busca 

reconhecimento social e status, e a base é a aprovação dos outros. O self privado almeja 

realização pessoal e o self coletivo procura atingir os objetivos de um grupo de referência.  No 

colecionismo, essas facetas estão presentes nos colecionadores, pois há o interesse no 

entendimento do papel das posses na definição e manutenção do self. 

 Csikszentmihallyi (1990) e Rochberg-Halton (1984) afirmam que os indivíduos 

investem “energia psíquica” – esforço, tempo, atenção - num objeto, fazendo com que este 

seja lembrado como parte do self porque o vínculo com o objeto cresceu e emergiu a partir do 

próprio self. Logo, a extensão do self é importante na construção, manutenção e 

desenvolvimento de coleções, pois os objetos de coleção, como expressões do interesse 

temático do colecionador, transformam-se num discurso sobre si mesmo (Baudrillard, 2006). 

Assim, estabelece-se como hipótese que: 

H6: O interesse temático influencia positivamente na extensão do self. 

 
 Belk (1988) apoia-se no argumento de que o self estendido de uma pessoa é composto 

por objetos, lugares e outras pessoas. Quanto mais o indivíduo acredita controlar uma coisa ou 

pessoa, mais aquela coisa ou pessoa faz parte de sua identidade. O "ser" e o "ter" são 

distintos, mas inseparáveis, sendo que quanto maior a relação do sujeito com um objeto, mais 

o objeto se torna um bem “meu” (Abdalla, 2014). Por conta de um controle maior, bens são 

mais próximos do "eu" do que lugares e pessoas. 
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 No que se refere à utilização de pessoas para a composição da identidade, Abdalla 

(2014) faz uma importante diferenciação entre os conceitos extensão do self (Belk, 1988) e 

self expandido (Aron, Aron, Tudor, & Nelson, 1991). Há uma característica projetiva na 

extensão do self: os indivíduos estendem sua identidade para objetos, lugares e outras pessoas 

que tenham significado simbólico para eles, inserindo aspectos da identidade própria em algo 

ou alguém. No self expandido, ocorre o inverso: o indivíduo absorve aspectos do self de 

outras pessoas para a sua identidade. O conceito de self expandido evoca uma metáfora de 

‘inclusão interna’, enquanto que a extensão do self envolve uma metáfora de ‘extensão 

externa’ (Connell & Schau, 2013). Ahuvia, Batra e Bagozzi (2009) caracterizam o self 

expandido como incorporativo, no sentido de representar buscas afetivas que se iniciam para a 

melhoria ou expansão do self (Paniccia, 2011). 
 Belk (2014) em artigo recente questiona o conceito de self expandido, afirmando que o 

mesmo nada mais é do que uma conceitualização alternativa para a extensão do self. Contudo, 

autores como Aron et al. (1991), Aron e Aron (1996), Wright, Aron e Tropp (2002), Ahuvia, 

Batra e Bagozzi (2009), Paniccia (2011) e Connell & Schau (2013) sustentam a diferenciação 

entre os conceitos, já que no self expandido pessoas próximas interferem uma na identidade 

da outra, somando características uma ao self da outra, conforme o nível de proximidade do 

relacionamento entre elas. 

 Outro aspecto destacado por Aron et al. (1991) e Aron e Aron (1996) é que o self 

expandido também se manifesta de forma unilateral, ou seja, indivíduos buscam adicionar ao 

seu self características da identidade de seus ídolos, líderes dos grupos de referência que 

fazem parte da vida do indivíduo ou celebridades de quem são fãs. E isso sem que haja a 

transferência de aspectos do self do fã para o ídolo. O self se expande como um projeto 

simbólico (Wattanasuwan & Elliot, 1999), em que o indivíduo deve ativamente construir a 

partir dos objetos ou pessoas uma narrativa da sua própria identidade. 

 Especificamente no tocante ao objeto de estudo da tese, as coleções, e os itens que as 

compõem, explicitam o interesse temático do colecionador como um mosaico de objetos 

sacralizados, místicos e poderosos (Wallendorf, Belk, & Heisley, 1988). As estátuas e figuras 

de ação colecionáveis que retratam super-heróis, magos, bruxas, guerreiros e vilões, apesar de 

não serem pessoas reais, são reais no universo da ficção e veneradas como ídolos. Como fãs, 

os colecionadores assumem esses personagens ficcionais como os ‘olimpianos modernos’ 

(Morin, 2002), os ‘novos deuses’ do mundo contemporâneo. Diante disso, esses objetos são 

traduções de celebridades e ícones oriundos das revistas em quadrinhos, filmes, games, 
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desenhos animados, mangás e animês (revistas em quadrinhos e desenhos animados 

japoneses), fruto das novas narrativas midiáticas da modernidade. 

 Materializados sob a forma de estátuas e figuras de ação colecionáveis, os 

personagens representados nos objetos de coleção são imagens poderosas de ideias 

arquetípicas: por exemplo, heróis (o personagem Han Solo de Star Wars), vilões (o Coringa 

de Batman), o velho sábio (o mago Gandalf de Senhor dos Anéis), a criança divina (o 

personagem Superman).  

 Os arquétipos são imagens universais transmitidas pela tradição e pela história (Jung, 

2013). Sua função é atrair, convencer, fascinar e subjugar. De acordo com Moxnes (2013), 

um arquétipo é a mais psicológica, universal e simbólica imagem conhecida pelo homem. Os 

arquétipos não são apenas ideias elementares, mas também sentimentos, fantasias, sonhos e 

visões, identificados através das suas representações simbólicas em histórias, mitos e contos 

de fadas. Por serem comuns à toda humanidade, há arquétipos ou imagens arquetípicas de 

conceitos gerais como “pai”, “mãe”, “criança”, “amante”, “explorador”, “criador”, “mágico”, 

“aristocrata”, “homem sábio” ou “herói”, cujos significados impactam na experiência humana 

(Tsai, 2006). 

 Como objetos de coleção, as estátuas e figuras de ação exploram imagens arquetípicas, 

sendo grande parte delas ligadas à figura mitológica do herói. A trajetória do herói é o 

arquétipo de todos os mitos (Campbell, 1990), pois apresenta uma denotação ideal pura: o 

prazer em superar o monstro das trevas, um triunfo longo e esperado do consciente sobre o 

inconsciente (Jung, 2013). O herói atua como um símbolo de três ideais: o feito heroico, o 

lutar ao máximo para triunfar e ser aceito no Olimpo. Em última análise, o herói encena o 

sonho antigo do bem triunfar sobre o mal.  

 Assim, o status arquetípico de uma estátua ou figura de ação serve como um avatar 

para o indivíduo que possui uma peça colecionável. O indivíduo compra objetos icônicos para 

incorporar o simbolismo do arquétipo, e o usa na sua busca para construir o self e a sua 

identidade cultural e social (Tsai, 2006). O colecionador se expressa e se projeta na coleção 

(self estendido), mas a representação simbólica da coleção introjeta no colecionador os 

significados inerentes aos itens colecionáveis. Os objetos por si só criam e transferem seus 

significados (Miller, 2013) a quem os possui (self expandido), influenciando na extensão do 

self.  

 Os significados dos personagens ficcionais retratados nas estátuas e figuras de ação - 

personalidade, características, caráter, valores e atitudes - são apropriados (introjetados ou 

incluídos) no self dos indivíduos (Thompson, 1997), tornando-se parte de suas identidades. 
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Portanto, essa tese acredita que há uma conexão do interesse temático como forma de 

expansão do self, o qual impacta na extensão do self.  

 Face a todos esses apontamentos, destacam-se como hipóteses: 

H7: O interesse temático influencia positivamente no self expandido. 

H8: O self expandido influencia positivamente na extensão do self. 

 
2.7. Extensão do Self e Bem-Estar Emocional 

 
 Como já discorrido, o cultivo de coleções é um ato intencional de definição do eu 

(Pearce, 1992). O ser humano se expressa por meio de seus objetos e faz uso de suas posses 

materiais para procurar a felicidade, rememorar experiências, obter realizações e até mesmo 

criar um senso de imortalidade (Belk, 1982). Evidencia-se que o colecionismo proporciona 

sentimentos de prazer para o consumidor e não está associado na maioria das vezes a 

nenhuma consequência negativa (Belk, 1988; O’Guinn & Faber, 1989; Long & Schiffman, 

1997).  

 Como o bem-estar emocional é definido pela presença de afetos positivos e ausência 

de afetos negativos (Kahneman, 1999), entende-se que o colecionismo enriquece a identidade 

do colecionador e produz efeitos positivos na autoestima (Linville, 1987; McIntosh & 

Schmeichel, 2004).  

 Os objetos de coleção, como símbolos do self, promovem a subjetividade dos gostos 

do indivíduo, valorizando um consumo individualizado hedonista-estético, voltado a um 

prazer contemplativo e lúdico. Os colecionáveis revelam uma aura de prazer em torno de 

objetos que usufruem de apelo sensível, os quais geram um estado de plenitude e deleite 

sensorial, emocional e mental no indivíduo (Belk, 1995). Assim, a extensão do self está 

associada a uma busca por bem-estar emocional. Portanto, há como hipótese que: 

H9: A extensão do self influencia positivamente no bem-estar emocional. 

 

2.8. Modelo conceitual baseado na fundamentação teórica e hipóteses 

 

 Baseando-se nas hipóteses formuladas a partir da fundamentação teórica apresentada, 

o autor da tese estabelece um modelo conceitual com fatores influenciadores e resultantes do 

colecionismo (figura 5). Retomando-se as hipóteses, tem-se que: 

H1: Fatores emocionais positivos influenciam positivamente no interesse temático. 

H2: O interesse temático influencia positivamente no bem-estar emocional. 
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H3: O interesse temático influencia positivamente na nostalgia pessoal. 

H4: O bem-estar emocional influencia positivamente na supressão de frustração. 

H5: A supressão de frustração influencia positivamente na nostalgia pessoal. 

H6: O interesse temático influencia positivamente na extensão do self. 

H7: O interesse temático influencia positivamente no self expandido. 

H8: O self expandido influencia positivamente na extensão do self. 

H9: A extensão do self influencia positivamente no bem-estar emocional. 

 
Figura 5 - Modelo conceitual - fatores influenciadores e resultantes do colecionismo 

 
Fonte: O autor, 2017. 

  

 Nesta tese, defende-se que fatores emocionais positivos influenciam no interesse 

temático do colecionador que, por sua vez, resultam em bem-estar emocional, na expansão 

(self expandido) e extensão do self (self estendido), e na relação positiva entre eles, 

sentimentos positivos de nostalgia pessoal e supressão de frustrações decorrente de maior 

bem-estar emocional. 

  As escolhas dos fatores influenciadores e resultantes feitas pelo autor, e que compõem 

o modelo conceitual, refletem a interpretação da teoria e não tem caráter exaustivo. Como já 
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apontado, Carey (2008) afirma que o colecionismo, sendo um comportamento complexo, 

pode ser estudado sob diferentes perspectivas. Assim, essa tese sustenta a escolha de sete 

fatores que recebem destaque na literatura como importantes para explicar as razões do 

colecionismo, e busca mensurar a significância estatística das relações teóricas propostas 

entre os mesmos. 

 No próximo capítulo são detalhados os procedimentos metodológicos utilizados para 

responder ao problema e objetivos de pesquisa da tese, que envolve o desenvolvimento e 

validação de escalas de mensuração para os sete fatores influenciadores e resultantes do 

colecionismo selecionados pelo autor, a confirmação das relações teóricas hipotetizadas e sua 

comparação junto a colecionadores brasileiros e norte-americanos. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
 Este capítulo descreve o percurso metodológico utilizado na tese. Serão detalhados os 

métodos, as abordagens e tipos de pesquisa, os procedimentos para desenvolvimento e 

validação das escalas utilizadas na fase quantitativa e as técnicas de coleta e de tratamento dos 

dados. A Figura 6 ilustra de maneira geral o percurso metodológico, o qual será 

pormenorizado ao longo do capítulo. 

 
Figura 6 – Estrutura geral do percurso metodológico da tese 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

3.1. Método, abordagem e tipos de pesquisa  

 

 De acordo com Richardson (1985) o método significa uma escolha de procedimentos 

sistemáticos que servem para a descrição e explicação dos fenômenos que se quer analisar. 

Basicamente existem dois grupos metodológicos em pesquisa: as pesquisas qualitativas e as 

pesquisas quantitativas (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006). 

MÉTODO  
Qualitativo e Quantitativo 

ABORDAGEM  
Exploratória e Descritiva 

TIPOS DE PESQUISA  
Bibliográfica e de campo 

PROCEDIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE 
ESCALAS  

(Quantitativa Descritiva)  

TÉCNICAS DE COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS  

QUALITATIVA 
EXPLORATÓRIA  

Entrevistas em Profundidade 
(n=5) e Análise de Conteúdo 

QUANTITATIVA DESCRITIVA (survey por autopreenchimento) 

Análise Fatorial Exploratória 
(AFE) e Consistência interna 

das escalas 
Modelagem de Equações Estruturais 

Primeira amostragem (pré-
teste BRASIL) - n=250 

Segunda amostragem – 
BRASIL – n=700 

Terceira amostragem – 
EUA – n=250 
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 O estudo qualitativo busca descobrir, aprofundar, analisar, interpretar e refinar 

aspectos mais profundos de um dado problema. Já o estudo quantitativo caracteriza-se pelo 

uso da quantificação tanto na coleta quanto no tratamento dos dados, por meio de técnicas 

estatísticas, que indicam o grau de relação e o modo como as variáveis estudadas operam, 

oferecendo indícios de possíveis relações causais (Vieira & Zouain, 2006). Desse modo, a 

grande diferença entre esses dois métodos está, em princípio, no emprego ou não de 

procedimentos estatísticos como base do processo de análise do problema.  

 A abordagem do estudo deve ser escolhida em função da situação, dos recursos que o 

pesquisador dispõe, dos objetivos e, principalmente, do problema do estudo em questão 

(Sampieri et al., 2006). Para o desenvolvimento da tese, o autor empregou tanto o método 

qualitativo como quantitativo. O método qualitativo adota uma abordagem exploratória e o 

método quantitativo uma abordagem descritiva (Malhotra, 2006). 

 A pesquisa exploratória teve o propósito de obter uma compreensão em profundidade 

das informações desejadas sobre a temática e objeto de estudo, ou seja, ganhar conhecimento 

sobre a prática do colecionismo de estátuas e figuras de ação.  

 A pesquisa descritiva teve por objetivo quantificar os dados, utilizando-se de um 

grande número de casos, uma coleta de dados estruturada e análise estatística multivariada. 

Buscou-se descrever o objeto de pesquisa a fim de descobrir a frequência de características 

relacionadas ao fenômeno estudado, sua natureza, relações e conexões com outras variáveis 

(Barros e Lehfeld, 2007). Assim, o autor descreve de forma estatística (Malhotra, 2006) as 

relações teóricas hipotetizadas, estabelecendo conclusões sobre os fatores influenciadores e 

resultantes do colecionismo selecionados para esse estudo. 

 Quanto aos tipos de pesquisa, tanto a pesquisa qualitativa como quantitativa são 

levantamentos de campo, com a coleta de dados primários sobre o tema. Além disso, como já 

discorrido em detalhes na introdução, o autor realizou uma pesquisa bibliográfica (livros, 

artigos científicos, trabalhos acadêmicos) como subsídio para a fundamentação teórica e 

definição de hipóteses. O levantamento bibliográfico permitiu o desenvolvimento de um 

modelo conceitual, baseado nas hipóteses traçadas, que agrega teorias ligadas ao 

colecionismo. O quadro 2 apresentado no capítulo 2 oferece um resumo da revisão da 

literatura realizada pelo autor. 
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3.2. Procedimentos para o desenvolvimento e validação de escalas 

 
 O desenvolvimento de escalas envolve diversos procedimentos: especificação do 

domínio dos construtos, a geração de itens para cada construto, o julgamento por 

especialistas, a validação de face dos itens, testes piloto, coletas de dados e aplicação de 

técnicas estatísticas multivariadas (Churchill, 1979; MacKenzie, Podsakoff, & Podsakoff, 

2011). Pensar em um processo adequado de mensuração é fundamental nas ciências sociais e 

comportamentais, pois lida-se com itens observáveis (que podem ser mensurados 

diretamente) e, na maioria das vezes, variáveis latentes (aquelas que não podem ser 

observadas de maneira direta) que exigem um esforço para garantir a mais correta 

mensuração daquilo que se deseja, obtendo-se assim resultados confiáveis e válidos. Definir a 

dimensionalidade, a confiabilidade e a validade das escalas utilizadas para a avaliação de 

construtos latentes (variáveis latentes) ou observáveis (itens) é premente no processo de 

mensuração (Lee & Hooley, 2005). 

 Uma escala pode ser definida como um instrumento de mensuração composto por 

itens que combinados resultam num escore composto e destina-se a revelar níveis e variáveis 

teóricas que não são facilmente observáveis por meios diretos (DeVellis, 2016).  

 Nesta tese, definiu-se sete construtos latentes (Fatores Emocionais Positivos, Interesse 

Temático, Bem-Estar Emocional, Self Expandido, Extensão do Self, Supressão de Frustração 

e Nostalgia Pessoal), fruto das hipóteses desenvolvidas no capítulo de fundamentação teórica 

e que refletem fatores influenciadores e resultantes do colecionismo. 

 Num primeiro momento, antes de ser tomada a decisão de desenvolvimento de 

escalas, o autor recorreu à literatura a fim de verificar a possibilidade de adaptar ao tema do 

colecionismo escalas existentes e validadas sobre os construtos de interesse. 

 Para o construto Fatores Emocionais Positivos, o autor identificou na literatura 

diferentes escalas de mensuração de emoções, para diferentes aplicações. Por exemplo, dois 

estudos influentes em marketing (Bagozzi et al.,1999) foram responsáveis pela criação de 

escalas de mensuração de respostas emocionais para anúncios de propaganda: um de Edell e 

Burke (1987), uma escala com 52 itens, e outro de Holbrook e Batra (1987), com 94 itens, 

depois reduzida mais tarde para 34 itens (Batra & Holbrook, 1990). Outros exemplos: a 

Differential Emotions Scale (DES) de Izard (1993), composta de 34 itens, e a Pleasure-

Arousal-Dominance (PAD) de Mehabian e Russel (1974), com 18 itens, são escalas sobre 

emoções muito usadas no campo da psicologia. Richins (1997) também ofereceu sua 

contribuição para o consumo ligado a emoções propondo o Consumption Emotions Set (CES), 
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um estudo em que dezesseis clusters de emoções foram identificados, cada um deles sendo 

mensurado por 2 a 8 itens. Todas as escalas encontradas apresentam uma grande quantidade 

de itens e são abrangentes no processo de mensuração, pois visam capturar variadas emoções 

positivas e negativas. Escalas com muitos itens limitam a adaptação e operacionalização 

conjunta com os demais construtos propostos e nenhuma delas é focada em mensurar 

emoções positivas antecipatórias. Apenas Bagozzi e Dholakia (2006) propõem mensurar 

emoções positivas antecipadas em pequenos grupos de comunidade de marca. Contudo, a 

escala composta de nove itens não oferece facilidades de adaptação para outros contextos. As 

medidas voltam-se especificamente para participação em grupos. Uma tentativa de adaptação 

na verdade se tornaria uma reformulação completa. Logo, o autor optou por desenvolver uma 

escala própria e simplificada. 

 Para o construto Interesse Temático, o autor identificou uma possível adaptação no 

estudo de Silva (2010), em que há o construto chamado ideal temático, apresentado como 

uma representação mental subjetiva que motiva o indivíduo à ação. Tal construto indica que 

esse ideal temático gera envolvimento e desejo, influenciando no processo de colecionar. 

Contudo, nesta tese o construto Interesse Temático possui outra definição conceitual. 

Conforme visto na fundamentação teórica, o interesse temático não é algo idealizado, mas um 

interesse concreto e objetivo por um tema que influencia diretamente a vontade de colecionar 

(Belk, 1995). Por conta disso, o autor também optou por desenvolver uma escala para 

mensurar o construto Interesse Temático.  

 Para o construto Bem-Estar Emocional, adaptou-se uma escala (quadro 3) baseada nos 

trabalhos de Pontin et al. (2013), Hervás e Vázquez (2013) e Aureliano-Silva (2015). 

 
Quadro 3 - Escala original para Bem-Estar Emocional  

Itens 
1. A_________ desperta sentimentos positivos. 

2. A_________ desperta pensamentos positivos. 

3. A_________ faz bem a minha autoestima. 

4. Me sinto feliz por ter esta _________. 

5. Me sinto alegre por ter esta________. 

6. Me sinto realizado por ter esta _________. 
Fonte: O autor (2017), a partir de Pontin et al., 2013,  

Hervás e Vázquez, 2013 e Aureliano-Silva, 2015. 
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 Para a mensuração do construto Self Expandido, o autor encontrou a escala utilizada 

por Paniccia (2011). São 14 itens no formato de perguntas, cujas respostas podem variar de 1 

a 7, sendo 1 Nem um pouco e 7 Muitíssimo. De maneira geral, as perguntas versam sobre o 

quanto um(a) parceiro(a) pode influenciar o outro na expansão do seu self, com novas 

experiências, habilidades e aprendizados. Essa expansão é fruto de um relacionamento real, 

entre pessoas que são próximas, com algum tipo de vínculo afetivo. Contudo, o self 

expandido para os colecionadores de estátuas e figuras de ação, objeto de estudo desta tese, se 

dá de outra forma. Esses colecionadores podem adicionar ao seu self características da 

identidade de seus ídolos (personalidade, caráter, valores e atitudes), mas esses ídolos são 

personagens ficcionais arquetípicos, ‘reais’ apenas no mundo da ficção e fantasia. Como fãs 

dessas ‘celebridades’ e ícones oriundos das revistas em quadrinhos, filmes, games e desenhos 

animados, há um vínculo afetivo de outra natureza. O autor avaliou que a escala de Paniccia 

(2011), além de bastante longa para ser aplicada em conjunto com as outras escalas previstas, 

não apresenta os itens adequados para mensurar o self expandido no contexto do 

colecionismo. Logo, optou-se pelo desenvolvimento de uma escala inédita.  

 Para o construto Extensão do Self, o autor fez uso da escala já testada de Sivadas e 

Machleit (1994), adaptada ao tema do colecionismo. A escala, no original em inglês chamada 

de object incorporation extended self, consiste em seis itens, conforme o quadro 4. 

 
Quadro 4 – Escala original em inglês para Extensão do Self  

Itens 
1. My_________ helps achieve the identity I want to have. 
2. My_________ helps me narrow the gap between what I am and 
what I try to be. 
3. My_________ is central to my identity. 

4.My_________ is part of who I am. 

5. If my_________ is stolen from me I will feel as if my identity has 
been snatched from me. 

6. I derive some of my identity from my____________. 
Fonte: O autor, 2017, a partir de Sivadas e Machleit, 1994. 

 

 Em marketing, o autor não identificou escalas que mensurem a supressão de frustração 

pelo consumo/posse de objetos. O tema frustração é de evidente interesse no campo da 

psicologia e psicoterapia, com escalas específicas para aplicação na área como, por exemplo, 

a escala de quatro fatores frustration discomfort scale (FDS), composta de 47 itens. Os fatores 

desse construto multidimensional foram rotulados como intolerância emocional, gratificação 



   
 

 

56 

frustrada, intolerância ao desconforto e intolerância de objetivos de realização frustrados 

(Harrington, 2005). Na avaliação do autor, não existe adequação possível pois, além de ser 

uma escala muito longa, com fatores que não dizem respeito ao que se interessa medir nesse 

estudo, seus itens tem por objetivo mensurar o desconforto de frustrações vivenciadas, e não 

se as frustrações foram suprimidas, que é um dos focos da tese. Por isso, partiu-se para o 

desenvolvimento de uma escala simples e de fácil operacionalização que permita identificar a 

supressão de frustração como resultado da posse de objetos. 

 Sobre nostalgia, cabe destacar a contribuição de Holbrook (1993) na criação da escala 

de mensuração Índice de Nostalgia de Holbrook. Essa escala, composta por oito itens, baseia-

se na definição de nostalgia como uma preferência por objetos do passado (Holbrook e 

Schindler, 1991). Por fazer uma oposição explícita do passado em relação ao presente e 

sustentar que a nostalgia estabelece preferências, a escala recebe críticas por parecer 

insuficiente em expressar a complexidade do conceito de nostalgia (Hepper, Ritchie, 

Sedikides, & Wildschut, 2012; Hallegatte & Marticotte, 2014), já que o indivíduo pode ser 

orientado tanto para o passado como para o presente ou futuro, e seu bem-estar psicológico 

pode ser vinculado a uma perspectiva de tempo equilibrada entre o passado, o presente e o 

futuro (Zimbardo & Boyd, 1999). Outra escala que merece destaque é a escala de propensão à 

nostalgia de Holak, Havlena e Matveev (2006), com 24 itens, medindo a atitude do indivíduo 

em relação ao passado, cuja passagem do tempo está ligada a um declínio e há uma vontade 

de voltar ao passado. Observa-se que essa escala compartilha da mesma origem conceitual do 

Índice de Nostalgia de Holbrook (1993) e apresenta as mesmas limitações (Hallegatte & 

Marticotte, 2014). Identificadas pelo autor, há ainda a escala de inventário de nostalgia de 

Batcho (1995), que ajuda a determinar o quanto os indivíduos acreditam perder elementos do 

passado (por exemplo, brinquedos, filmes, programas de televisão), a Southampton Nostalgia 

Scale (SNS), de Routledge, Arndt, Sedikides e Wildschut (2008), composta por cinco 

afirmações que mensuram a freqüência com que um indivíduo sente nostalgia, a Zimbardo 

Time Perspective Inventory (ZTPI) (Zimbardo & Boyd, 1999), como uma escala que mensura 

a atitude de alguém em relação ao passado, e a escala de Marchegiani e Phau (2013) sobre 

nostalgia pessoal em resposta a estímulos de propaganda. Considerando todas essas escalas, 

nenhuma cumpre o papel de mensurar especificamente a nostalgia pessoal que se sente pela 

posse de objetos, ainda que a escala de Marchegiani e Phau (2013) traga itens que refletem 

facetas importantes sobre nostalgia pessoal (boas lembranças do passado, de quando se era 

jovem ou criança). A nostalgia pessoal, denominada por Baker e Kennedy (1994) como a 

nostalgia real, e por Holak, Havlena e Matveev (2006) como a nostalgia verdadeira, é o foco 
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de mensuração nesta tese, pois busca-se identificar se um processo de memória emocional 

(Belk, 1990; Stern, 1992; Holak & Havlena, 1998) surge como decorrência da posse de 

objetos significativos para o indivíduo (no caso tratado na tese, os objetos de coleção). Sendo 

assim, por não se mostrarem apropriadas para adaptação ao tema do colecionismo, o autor 

também decidiu desenvolver uma escala inédita para mensurar nostalgia pessoal. 

 A decisão tomada pelo autor em construir algumas escalas inéditas tem também 

sustentação nas considerações oferecidas por Costa (2011), em que um mesmo construto pode 

ser analisado sob diferentes definições, perspectivas, alternativas de dimensionalidade e 

propósitos de mensuração, o que evidencia a razão do porquê determinados construtos 

possuem mais de uma escala. 

 Para o desenvolvimento das escalas propostas neste estudo, optou-se por adaptar as 

etapas recomendadas por Churchill (1979), Hair, Jr., Black, Babin, & Anderson (2014) e 

Costa (2011). Assim, o desenvolvimento das escalas ocorreu em cinco etapas: 1) Definição 

dos construtos; 2) Geração de itens e validação de conteúdo e de face; 3) Coleta de dados 

(pré-teste); 4) Análise Fatorial Exploratória (AFE) para refinamento das escalas; e 5) Análise 

de validade convergente e discriminante e análise de confiabilidade/consistência interna das 

escalas. 

 

3.2.1. Definição dos construtos 

 
 A primeira etapa no desenvolvimento de escalas consiste na definição do conceito dos 

construtos, ou seja, o estabelecimento teórico do que se busca mensurar (MacKenzie et al., 

2011; DeVellis, 2016), revisando na literatura o que já existe consolidado sobre os construtos 

de interesse (Costa, 2011). 

 No caso desta tese, um dos objetivos é mensurar sete fatores influenciadores e 

resultantes do colecionismo selecionados pelo autor com base na revisão da literatura. Desses 

sete fatores, cinco envolvem o desenvolvimento de escalas inéditas: Fatores Emocionais 

Positivos, Interesse Temático, Self Expandido, Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal. 

Para os dois fatores restantes, Extensão do Self e Bem-Estar Emocional, o autor adaptou 

escalas existentes e devidamente validadas. 

 Os indivíduos tomam decisões influenciadas por aspectos emocionais (Long & 

Schiffman, 1997), sendo as emoções estados mentais de prontidão que decorrem de 

avaliações de eventos ou de pensamentos (Bagozzi, Gopinath, & Nyer, 1999) e que muitas 

vezes são provenientes da vontade do indivíduo. Bagozzi, Baumgartner e Pieters (1998) 
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investigaram fatores emocionais que exercem o papel de emoções antecipatórias positivas no 

atingimento de objetivos. Conceitualmente, esses fatores emocionais positivos são reações 

emocionais que surgem antes da realização de um desejo (ansiedade, excitação, prazer, 

felicidade, alegria, satisfação, orgulho e autoconfiança), fruto da vontade do indivíduo. Os 

fatores emocionais positivos de caráter antecipatório são instrumentais para influenciar 

desejos, vontades e comportamentos. Sendo assim, buscou-se mensurar o construto Fatores 

Emocionais Positivos e sua influência no colecionismo, conforme discorrido no capítulo 2 

(Fundamentação Teórica). 

 Pode-se definir o construto Interesse Temático como um envolvimento apaixonado, 

obsessivo e emocional por um tema de interesse (Saari, 1997). É o interesse do colecionador 

em determinado tema que impulsiona seu desejo de colecionar, materializando-o nos objetos 

de coleção. É uma conexão apaixonada e prazerosa que gera deleite, um estado de plenitude 

sensorial, emocional e/ou mental no indivíduo ao entrar em contato com seus temas de 

interesse (Belk, 1995). 

 Compreende-se o Self Expandido como a inclusão/absorção de aspectos do self de 

outras pessoas em sua própria identidade (Aron et al., 1991). Há um fator incorporativo que 

expande o self do indivíduo (Ahuvia, Batra, & Bagozzi, 2009). Aron e Aron (1996) também 

definem o self expandido como a adição unilateral ao self de características da identidade de 

ídolos, líderes de grupos de referência que fazem parte da vida do indivíduo ou celebridades. 

No que diz respeito ao objeto de estudo da tese, acredita-se que os significados dos 

personagens ficcionais retratados nas estátuas e figuras de ação - personalidade, 

características, caráter, valores – são apropriados pelo self dos colecionadores, tornando-se 

parte de suas identidades. 

 Como já discorrido, a sensação de frustração surge como um importante motivador do 

comportamento do consumidor (Wetzer, Zelenberg, & Pieters, 2007). Para atingir seus 

objetivos de consumo quando vivenciam um evento frustrante, os indivíduos buscam 

estratégias de superação da frustração. Assim, o comportamento de compra é desenhado para 

prevenir ou anular a frustração. Logo, entende-se o construto Supressão de Frustração como a 

eliminação de sentimentos negativos, relacionados a carências presentes ou passadas (Slater, 

2002; Baudrillard, 2006), sendo a posse de objetos um meio de compensação restauradora 

(Belk, 1988).  

 O construto Nostalgia Pessoal é um desejo individual pelo passado (Holbrook, 1993), 

um processo de memória cognitiva (Belk, 1990) e emocional de um passado idealizado e 

‘agridoce’, capaz de gerar respostas como excitação, prazer e afeto (Holak & Havlena, 1998). 



   
 

 

59 

Objetos associam-se a sentimentos nostálgicos, experiências e memórias saudosas (Seifred & 

Meyer, 2010), resgatando geralmente boas lembranças da infância.  

 O self estendido é aquilo que o indivíduo enxerga como seu, estendendo a sua 

identidade aos objetos que possui (Belk, 1988). O construto Extensão do Self expressa como 

os indivíduos estendem sua identidade para objetos, lugares e outras pessoas que tenham um 

significado simbólico para eles. A definição evidencia como as pessoas consideram suas 

posses partes delas mesmas. 

 O último construto trabalhado na tese é Bem-Estar Emocional. Kahneman (1999) 

define o bem-estar como a presença de afeto positivo e a ausência de afeto negativo. Dittmar 

(2008) entende bem-estar emocional como o estado em que o indivíduo se encontra, fruto de 

experiências, pensamentos e sentimentos positivos (como felicidade ou alegria), e a relativa 

ausência de afetos negativos (como ansiedade ou depressão). O bem-estar emocional impacta 

na autoestima e percepção de felicidade (Diener et al., 1985). 

 

3.2.2. Geração de itens e validação de conteúdo e de face 

 
 Definidos os construtos, DeVellis (2016) indica que o próximo passo é a geração de 

um conjunto de itens (indicadores) que traduzem as facetas dos construtos e que façam parte 

das escalas de mensuração dos mesmos. Para a geração efetiva dos itens se faz necessária a 

revisão da literatura (Churchill, 1979), que foi realizada pelo autor no capítulo 2 

(Fundamentação teórica). Além disso, o autor também considerou opiniões dos respondentes 

do estudo qualitativo exploratório (Capítulo 4) como subsídios para os itens das escalas. 

 Os itens das novas escalas Fatores Emocionais Positivos, Interesse Temático, Self 

Expandido, Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal representam as facetas dos 

construtos de forma reflexiva, pois há sinalização do grau de abstração dos conceitos que 

definem os fatores estudados. Os itens são manifestações dos construtos e assume-se que as 

relações entre os construtos e itens são reflexivas. Logo, espera-se que os indicadores sejam 

correlacionados (Jarvis, MacKenzie & Podsakoff, 2003).  

 O quadro 5 mostra os elementos que serviram para a geração dos itens (indicadores) 

das novas escalas, com os respectivos aportes teóricos. Considerando apenas as novas escalas, 

são cinco dimensões cujos elementos se converteram em itens no formato de afirmações. 
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Quadro 5 – Dimensões e elementos constitutivos das novas escalas 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 
 Optou-se neste estudo pelo uso de uma escala bietápica de concordância de seis 

pontos (figura 7) para todos os itens que compõem os construtos. Nesse tipo de escala, 

assumida como intervalar, o respondente primeiro se posiciona em relação à sua concordância 

ou discordância diante de uma afirmação. Na sequência há a indicação da intensidade da 

opinião, pois tanto as concordâncias como as discordâncias em relação às afirmações são 

divididas em três possíveis respostas: pouco, muito ou totalmente (Mazzon, 1981). Assim, a 

escala facilita o processo decisório do respondente ao conduzir primeiramente a um raciocínio 

dicotômico entre concordância e discordância para só então avaliar a dimensão da intensidade 

da mesma (Mazzon, 1981; Albaum, 1997). Nesse tipo de escala, raramente as variáveis são 

aderentes às distribuições normais e muito menos o conjunto será aderente a uma distribuição 

normal multivariada (Ringle, Silva, & Bido, 2014). 

 
Figura 7 – Escala bietápica de concordância de seis pontos 

DISCORDO CONCORDO 
TOTALMENTE MUITO POUCO POUCO MUITO TOTALMENTE 

1 2 3 4 5 6 
Fonte: O autor, 2016, baseado em Mazzon, 1981, e Albaum, 1997. 

Dimensões (construtos 
reflexivos) 

Elementos (facetas dos construtos) Aporte teórico

Fatores Emocionais Positivos

Excitação na aquisição de um novo item, 
prazer de adquirir um novo objeto, expectativa 

de ter adquirir um novo objeto, paixão que 
leva a aquisição

Formanek (1991); Fridja (1993); Long 
e Schiffman (1997); Peruggi e Bagozzi 

(1998); Bagozzi, Baumgartner e 
Pieters (1998); Bagozzi, Gopinath e 
Nyer (1999); McIntosh e Schmeichel 

(2004)

Interesse Temático

Indivíduo é  expert  num determinado tema, fã 
de um tema específico, há uma ligação 

prazerosa com o tema de interesse, a posse de 
objetos materializa os temas nos quais o 

indivíduo é apaixonado, a admiração por um 
tema estimula a compra, o tema de interesse é 

fascinante para o indivíduo

Formanek (1991); Belk (1995); 
Wakefield e Barnes (1996); Nasio 
(1999); Thorne e Bruner (2006)

Self Expandido

O indivíduo deseja ter as características de 
seus ídolos,  Admirar, ser fã de uma pessoa é 
uma forma de trazer suas qualidades para si 

mesmo, as pessoas, ídolos e celebridades são 
símbolos inspiradores, outras pessoas podem 
representar um ideal a ser seguido, pessoas 

icônicas completam a identidade.

Aron et al. (1991); Aron e Aron 
(1996); Wright, Aron e Tropp (2002) 

Ahuvia, Batra e Bagozzi (2009); 
Paniccia (2011); Connell e Schau 

(2013); Abdalla (2014)

Supressão de Frustração

Posse de objetos supera frustrações da 
infância, reflete coisas desejadas e carências 

na infância,  Pela posse de objetos o indivíduo 
já não sente frustração,  anula sentimentos de 

frustração vividos, contorna frustrações já 
vivenciadas, o que se compra anula 

frustrações

Belk (1988); Berkowitz (1989); 
Roseman (1991); Anderson e 

Buschman (2002); Slater (2002); 
Wetzer, Zelenberg e Pieters (2007); 

Rucker e Galinsky (2013);  Cutright, 
Samper e Fitzsimons (2013)

Nostalgia Pessoal

Objetos são lembretes agradáveis de coisas do 
passado, de quando se era mais jovem, objetos 

trazem memórias da infância, refletem 
memórias de ser criança e lembranças de bons 

momentos do passado

Belk (1988); Stern (1992); Hirsh 
(1992); Holbrook (1993); 

Muensterberger (1994); Baker e 
Kennedy (1994); Holak e Havlena 
(1998); Oliver (1999); Schindler e 

Holbrook (1999); Slater (2002); Sierra 
e McQuitty (2007); Sugimori, 

Matsuda e Kusumi (2011)
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  O quadro 6 apresenta os sete construtos reflexivos da tese, em sua primeira 

versão, com seus respectivos itens, já no formato de afirmações adaptadas ao tema do 

colecionismo, num total de 38 itens. 

 
Quadro 6 – Dimensões e itens das escalas – primeira versão 

 
Fonte: O autor, 2017. 

  
 A validação de conteúdo e de face, que consiste na avaliação da correspondência dos 

itens de cada escala com a definição conceitual dos construtos que se deseja medir (Rossiter, 

2002; Hair et al., 2009), foi realizada por nove especialistas, habituados a desenvolver escalas 

em seus estudos, sendo cinco professores Doutores e quatro Mestres em Administração de 

Empresas, entre os dias 10 a 29 de junho de 2016. Todos eles são docentes na área de 

Marketing e Comportamento do Consumidor da ESPM de São Paulo.  

 De maneira geral, os especialistas consideraram as dimensões e respectivos itens 

adequados, mas fizeram algumas sugestões de melhoria: revisão na redação de algumas 

frases, ajustes de semântica, pequenos acréscimos ou exclusões de itens, tudo para garantir 

Construtos Itens
1- É excitante pensar na aquisição de um novo item para a minha coleção.
2- O prazer de adquirir um item me incentiva a colecionar.
3- A expectativa de ter mais um item na coleção alimenta minha vontade de colecionar.
4- A paixão pelo colecionismo me faz querer ampliar minha coleção.
1- Sou um expert no(s) tema(s) da minha coleção.
2- Sou fã do(s) tema(s) retratado(s) em minha coleção.
3- Eu tenho uma ligação prazerosa com o(s) tema(s) da minha coleção.
4- Minha coleção materializa o(s) tema(s) pelo(s) qual(is) eu sou apaixonado.
5- A admiração por um tema estimula a compra de novos itens para a minha coleção.
6- O(s) tema(s) da minha coleção é(são) fascinante(s) para mim.
1- Eu gostaria de ter em mim as características dos personagens retratados nas estátuas ou figuras de 
ação que fazem parte da minha coleção.
2- Ter uma peça de um personagem que eu admiro é como absorver um pouco das qualidades desse 
personagem.
3- Os personagens das estátuas ou figuras de ação que fazem parte da minha coleção são símbolos 
inspiradores para a minha vida.
4- Os personagens das estátuas ou figuras de ação que fazem parte da minha coleção representam um 
ideal de perfeição para mim.
5- Eu sinto que as imagens poderosas de personagens icônicos retratados na coleção completam a 
minha identidade.
1- Minha coleção fez com que eu superasse algumas frustrações da minha infância.
2- Minha coleção reflete as coisas que eu sempre queria ter na infância.
3- Por conta da minha coleção, eu já não me sinto mais frustrado em não ter aquilo que desejava 
quando criança.
4- Minha coleção anula sentimentos de frustração que eu já experienciei.
5- Com a minha coleção eu contornei frustrações que eu vivenciei quando criança.
6- O que eu não podia comprar quando eu era pequeno, agora eu realizo na minha coleção.
1- Minha coleção é um lembrete agradável de coisas do meu passado.
2- Minha coleção me faz lembrar de quando eu era mais jovem.
3- Minha coleção me traz memórias de meus dias de infância.
4- Minha coleção reflete as memórias de ser criança.
5- Minha coleção reflete as lembranças de bons momentos do meu passado.
1- Minha coleção me ajuda a alcançar a identidade pessoal que desejo.
2- Minha coleção me ajuda a diminuir a diferença entre o que eu sou e o que eu tento ser.
3- Minha coleção é muito importante para minha identidade pessoal.
4- Minha coleção é parte de quem eu sou.
5- Se eu perdesse minha coleção, sentiria que minha identidade pessoal foi abalada.
6- Eu reforço minha identidade pessoal por meio da minha coleção.
1- Me sinto feliz por ter minha coleção.
2- Minha coleção faz bem à minha autoestima.
3- Minha coleção me desperta sentimentos positivos.
4- Minha coleção me desperta pensamentos positivos. 
5- Me sinto alegre por ter minha coleção.
6- Me sinto realizado por ter minha coleção.

Bem-Estar Emocional

Extensão do Self

Fatores Emocionais Positivos

Interesse Temático

Self Expandido

Supressão de Frustração

Nostalgia Pessoal
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uma melhor compreensão por parte dos respondentes e evitar possíveis redundâncias de itens 

(DeVellis, 2016). 

 O especialista 1, por exemplo, sugeriu na dimensão Fatores Emocionais Positivos que 

as palavras ‘excitante’ e ‘aquisição’, presentes no primeiro item da escala, fossem trocadas 

por ‘empolgado’ e ‘compra’, deixando a afirmação mais coloquial. Assim, ao invés de “É 

excitante pensar na aquisição de um novo item para a minha coleção”, a frase ficou “Eu fico 

empolgado em pensar na compra de um novo item para a minha coleção”. Além disso, ele 

também indicou a necessidade de inclusão de mais um item na escala que tratasse sobre como 

novas oportunidades de compra afetam as emoções do colecionador. Depois de uma breve 

discussão a respeito desse ponto, criou-se o item “Aguardo com ansiedade a oportunidade de 

compra de novos itens para minha coleção”. 

 A escala de Interesse Temático recebeu sugestões de melhoria na redação de alguns 

itens por parte do especialista 3. Por exemplo, os itens “Eu tenho uma ligação prazerosa com 

o tema da minha coleção” e “Minha coleção materializa os temas pelos quais eu sou 

apaixonado” foram ajustados em sua redação. No primeiro item, substituiu-se o trecho “eu 

tenho uma ligação prazerosa” por “Eu adoro pensar”. No outro item, a escrita “Minha coleção 

materializa os temas…” foi alterada para “Minha coleção expressa os temas…”. Já o 

especialista 5 recomendou a exclusão do item “Sou um expert no tema da minha coleção” 

pois em sua avaliação “ser expert” não necessariamente tem a ver com o mapeamento do 

interesse temático do colecionador. O autor entendeu que o argumento procedia e excluiu o 

item.  

 Na análise do especialista 2, algumas palavras dos itens sobre Self Expandido também 

foram excluídas ou substituídas. Por exemplo, o item “Ter uma peça de um personagem que 

eu admiro é como absorver as qualidades desse personagem” ficou “Ter uma peça de um 

personagem que eu admiro é como possuir as qualidades desse personagem”. 

 Alguns ajustes também foram feitos para os itens que compõem o construto Supressão 

de Frustração. Por exemplo: na avaliação do especialista 7, o item “Com a minha coleção eu 

contornei frustrações que eu vivenciei quando criança ” foi visto como redundante em 

comparação ao item “Minha coleção fez com que eu superasse algumas frustrações da minha 

infância”. Foi indicada a revisão do item, eliminando a referência ao período da infância e 

destacando o momento presente, pois a supressão de frustração, no entendimento do 

especialista 7, também pode ser obtida para frustrações atuais. Assim, o item foi reescrito para 

“Minha coleção contorna frustrações que eu vivo.” Além disso, o especialista 5 sugeriu a 

exclusão do item “Por conta da minha coleção, eu já não me sinto mais frustrado em não ter 
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aquilo que desejava quando criança” pois se mostra redundante com outros itens e a dupla 

negação na frase pode confundir o respondente. O autor acatou as sugestões oferecidas pelos 

especialistas. 

 Os itens do construto Nostalgia Pessoal receberam contribuições de pequenos ajustes 

na redação por parte dos especialistas 1, 3, 7 e 9. Por exemplo: o item “Minha coleção reflete 

as memórias de ser criança” ficou “Minha coleção reflete memórias típicas da época de 

criança.”; já o item “Minha coleção reflete as lembranças de bons momentos do meu passado” 

foi ajustado para “Minha coleção traz lembranças de ótimos momentos.”    

 O especialista 1 fez observações que simplificaram a escrita dos itens do construto 

Extensão do Self, deixando a leitura mais fluida e clara. Por exemplo, o item “Minha coleção 

me ajuda a alcançar a identidade pessoal que desejo” enfatizava ao final da frase “…que 

desejo”, o que parecia contradizer o conceito de self estendido. O item foi simplificado e ficou 

“Minha coleção ajuda a alcançar minha identidade pessoal.” 

 Para o construto Bem-Estar Emocional, o especialista 9 avaliou que o item “Me sinto 

alegre por ter minha coleção” já estava contemplado em outro item - “Me sinto feliz por ter 

minha coleção”. Ele afirmou que o termo “feliz” parece ser mais adequado para refletir bem-

estar do que o termo “alegre”. Logo, o item poderia ser excluído e substituído por um novo 

item que remetesse a status ou posição social, já que tais aspectos afetam a autoestima e bem-

estar do indivíduo. O autor considerou as observações e incluiu o item “Sinto que sou 

diferenciado por ter minha coleção”, como forma de refletir o bem-estar do indivíduo por ele 

se “sentir diferenciado” com a coleção. 

 O especialista 2 sugeriu modificações em dois itens da escala de Bem-Estar 

Emocional: fazer uma inversão na escrita da frase “Me sinto feliz por ter minha coleção” para 

“A posse da minha coleção me faz feliz”, dada a importância da posse para o bem-estar do 

indivíduo. E no item “Minha coleção me desperta sentimentos positivos” substituir a palavra 

‘sentimentos’ por ‘sensações’, já que um outro item presente na escala, “Minha coleção me 

desperta pensamentos positivos”, poderia levar o respondente a se confundir com os termos 

‘pensamentos’ e ‘sentimentos’, tratando-os como sinônimos. Assim, a frase ficou “Minha 

coleção me desperta sensações positivas”.  

 Cabe destacar que os especialistas 4 e 8 não indicaram qualquer alteração para os itens 

das escalas propostas. 

 Após a validação de conteúdo e de face com os especialistas, o autor revisou todos os 

apontamentos recomendados e fez modificações nas escalas propostas. O quadro 7 apresenta 

os sete construtos com as respectivas escalas atualizadas, num total de 37 itens. 
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Quadro 7 – Dimensões e itens das escalas após validação de conteúdo e face com especialistas 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 
 O questionário de pesquisa (apêndice A) foi aplicado com o software de pesquisa 

online QuestionPro. Seguiu-se os preceitos de Forza (2002) na definição da forma como as 

perguntas devem ser feitas, na decisão sobre a escala em que as respostas devem ser 

colocadas (no caso desta tese, o uso de uma escala bietápica, conforme já mencionado) e a 

identificação apropriada do entrevistado. No questionário, as escalas Fatores Emocionais 

Positivos, Interesse Temático, Self Expandido, Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal 

ficaram com 5 itens cada uma. Para Extensão do Self e Bem-Estar Emocional são 6 itens por 

escala. Incluiu-se ainda questões sobre o perfil demográfico dos colecionadores: 

nacionalidade, sexo, faixa etária, escolaridade, estado civil, renda mensal ganha com trabalho, 

há quanto tempo é colecionador, quanto investe na coleção por ano e o que coleciona 

(estátuas e/ou figuras de ação). 

Construtos Itens
FE1 Eu fico muito empolgado em pensar na compra de um novo item para a minha coleção.
FE2 O prazer de adquirir um item me incentiva a colecionar.
FE3 A expectativa de ter mais um item na coleção alimenta minha vontade de colecionar.
FE4 A paixão pelo colecionismo me faz querer ampliar minha coleção.
FE5 Aguardo com ansiedade a oportunidade de compra de novos itens para minha coleção.
IT1 Sou fã do(s) tema(s) da minha coleção.
IT2 Eu adoro pensar no(s) tema(s) da minha coleção.
IT3 Minha coleção expressa o(s) tema(s) pelo(s) qual(is) eu sou apaixonado.
IT4 Minha admiração pelo(s) tema(s) da coleção estimula a compra de novos itens.
IT5 Sou absolutamente fascinado pelo(s) tema(s) da minha coleção.

SE1 Eu gostaria de ter em mim as características dos personagens retratados nas estátuas ou figuras de 
ação que fazem parte da minha coleção.

SE2 Ter uma peça de um personagem que eu admiro é como possuir as qualidades desse personagem.

SE3 Os personagens das estátuas ou figuras de ação que fazem parte da minha coleção são símbolos 
inspiradores para a minha vida.

SE4 Os personagens das estátuas ou figuras de ação que fazem parte da minha coleção representam um 
ideal de perfeição para mim.

SE5 Eu sinto que as imagens poderosas dos personagens presentes na coleção completam minha 
identidade.

F1 Minha coleção fez com que eu superasse algumas frustrações da minha infância.
F2 Minha coleção reflete coisas que eu sempre quis ter.
F3 Minha coleção anula sentimentos de frustração que eu já tive.
F4 Minha coleção contorna frustrações que eu vivo.
F5 O que não podia comprar, agora eu posso ter na minha coleção.
N1 Minha coleção é uma lembrete super agradável de coisas do meu passado.
N2 Minha coleção me faz lembrar de quando eu era mais jovem.
N3 Minha coleção traz boas memórias de meus dias de infância.
N4 Minha coleção reflete memórias típicas da época de criança.
N5 Minha coleção traz lembranças de ótimos momentos.

ES1 Minha coleção ajuda a alcançar minha identidade pessoal.
ES2 Minha coleção ajuda a diminuir a diferença entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser.
ES3 Minha coleção é muito importante para minha identidade pessoal.
ES4 Minha coleção é parte de quem eu sou.
ES5 Se perdesse minha coleção, sentiria minha identidade pessoal abalada.
ES6 Eu reforço minha identidade pessoal por meio da minha coleção.
BE1 A posse da minha coleção me faz feliz.
BE2 Minha coleção faz bem à minha autoestima.
BE3 Minha coleção me desperta sensações positivas.
BE4 Minha coleção me desperta pensamentos positivos.
BE5 Sinto que sou diferenciado por ter minha coleção.
BE6 Me sinto realizado por ter minha coleção.

Bem-Estar Emocional

Fatores Emocionais Positivos

Interesse Temático

Self Expandido

Supressão de Frustração

Nostalgia Pessoal

Extensão do Self
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 Em 2 de julho de 2016, o autor apresentou e aplicou o questionário para dez 

colecionadores da Loja Limited Edition, localizada em São Paulo, como forma de validação 

semântica (Pasquali, 2010) dos itens que compõem todos os construtos. O autor explicou 

previamente as dimensões e acompanhou o preenchimento dos questionários para o caso de 

possíveis dúvidas. O tempo de resposta entre os colecionadores foi de 10 minutos em média. 

Os colecionadores não apresentaram dificuldades para responder aos itens das escalas. 

Nenhuma objeção, dúvida ou sugestão sobre os itens foi feita, apenas diversas observações e 

comentários durante o preenchimento sobre a veracidade dos itens em refletir aspectos do 

colecionismo e do comportamento dos colecionadores. 

 Na etapa quantitativa descritiva, a presente tese envolveu amostras com 

colecionadores brasileiros e norte-americanos. A validade de um questionário com medidas 

psicométricas específicas não pode ser assumida a priori quando aplicadas em países e 

culturas diferentes (Zambaldi, Da Costa, & Ponchio, 2014). Assim, seguindo a recomendação 

de Church (2010) para estudos internacionais, o autor adotou um procedimento de back 

translation do questionário, realizado nos dias 04 e 05 de julho de 2016, a fim de assegurar a 

correta equivalência linguística dos itens das escalas. Dois tradutores juramentados da língua 

inglesa foram contratados pelo autor. O primeiro tradutor juramentado verteu o questionário 

do português para o inglês. Depois, o segundo tradutor juramentado recebeu o questionário 

em inglês para vertê-lo de volta ao idioma original. As traduções juramentadas, tanto do 

português para inglês como do inglês para português, foram autenticadas em cartório pelos 

profissionais contratados3 . O autor fez a comparação dos questionários, verificando a 

equivalência das duas versões em português. Constatou-se a preservação dos sentidos das 

frases nas escalas, sem diferenças entre as versões. Em razão disso, o autor não viu 

necessidade de qualquer ajuste, mantendo o questionário original inalterado.  

 No próximo tópico, além de abordar as técnicas de coleta e tratamento dos dados para 

o estudo qualitativo exploratório, o autor também detalha esses procedimentos metodológicos 

para a pesquisa quantitativa descritiva, em suas três amostras: a primeira amostragem com 

250 colecionadores brasileiros, que serviu como pré-teste das escalas e refinamento dos itens; 

a segunda amostragem com 700 colecionadores brasileiros e a terceira amostragem com 250 

colecionadores norte-americanos, para avaliação do modelo de mensuração e estrutural. 

 

 

                                                
3 O autor tem a posse desses documentos e os mesmos encontram-se disponíveis para consulta.  
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3.3. Técnicas de coleta e de tratamento dos dados 

 

 Segundo Lima (2004), as técnicas de coleta e de tratamento dos dados são 

instrumentos que possibilitam ao pesquisador sistematizar o processo de localização, coleta, 

registro e tratamento das informações necessárias para a pesquisa e também dispor de 

referencial para fundamentar a solução do problema que está sendo investigado. Para a tese, 

técnicas diferentes foram utilizadas para as pesquisas qualitativa exploratória e quantitativa 

descritiva. 

 A pesquisa de campo na abordagem qualitativa exploratória foi feita por meio de 

entrevistas individuais em profundidade com líderes de opinião, empresários e especialistas 

no colecionismo de estátuas e figuras de ação. O autor conduziu entrevistas face a face com 

os participantes, fazendo uso de um roteiro de entrevista, envolvendo perguntas não-

estruturadas e abertas, com o intuito de extrair visões e opiniões dos participantes a respeito 

do fenômeno estudado (Creswell, 2007). 

 A pesquisa quantitativa descritiva foi realizada por meio de survey com 

colecionadores brasileiros e norte-americanos, via questionários estruturados de 

autopreenchimento. A pesquisa survey pode ser descrita como o levantamento de dados ou 

informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, 

indicados como representantes de uma população-alvo, por meio de um instrumento de 

pesquisa (Fink, 2012). 

 

3.3.1. Pesquisa qualitativa exploratória  

 
 O estudo exploratório auxiliou o autor a se certificar de que as hipóteses estabelecidas 

a partir da fundamentação teórica eram consistentes e alinhadas com os dados empíricos 

qualitativos obtidos e subsidiar a geração de alguns itens presentes nas escalas utilizadas na 

fase quantitativa. 

 A amostra de pesquisa foi formada por cinco respondentes. O autor entrevistou entre 

os meses de abril e maio de 2014 os gestores das empresas Limited Edition, Mundo Geek, 

Pizzitoys e Omelete. O quadro 8 resume as características principais da unidades sociais do 

estudo. 
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Quadro 8 – Características principais dos entrevistados 

Empresa Descritivo Entrevistado 

Limited Edition Loja de colecionáveis localizada no bairro 
dos Jardins, na cidade de São Paulo 

Sócio-
Proprietário 

Limited Edition 
Fórum Fórum de colecionáveis na Internet Administrador 

do Fórum 

Mundo Geek Loja virtual de colecionáveis Presidente 

Pizzitoys Principal importador de itens colecionáveis 
para o mercado brasileiro CEO 

Omelete Site de entretenimento e cultura pop do 
Brasil, com mais de 600 mil inscritos 

Diretor 
Comercial 

Fonte: O autor, 2017. 
 
 A seleção da amostra foi intencional, por meio do método bola de neve (Marshall, 

1996). O critério de saturação foi utilizado para limitar o tamanho da amostra. Saturação é um 

termo criado por Glaser e Strauss (2006) que faz referência a um momento no trabalho de 

campo em que a coleta de novos dados não traz mais esclarecimentos sobre o objeto estudado. 

Assim, a amostragem por saturação é usada para estabelecer ou fechar o tamanho final de 

uma amostra qualitativa em estudo, interrompendo a captação de novos componentes. Glaser 

e Strauss (2006) recomendam os seguintes critérios para fazer uso da saturação: limite 

empírico dos dados, integração dos dados com a teoria e sensibilidade teórica de quem analisa 

os dados. Baseando-se nessas diretrizes, o autor suspendeu a inclusão de novos participantes 

na quinta entrevista quando observou que os dados obtidos já apresentavam certa redundância 

ou repetição e aderência aos aspectos teóricos. 

 As entrevistas foram agendadas por telefone, sendo aplicadas pessoalmente no local 

indicado como conveniente para cada participante. Os locais eram reservados, evitando-se 

assim qualquer influência de pessoas terceiras durante as entrevistas. As entrevistas foram 

gravadas e tiveram duração média de duas horas. 

 No quadro 9 mostra-se as questões do roteiro semi-estruturado (apêndice B) aplicado 

junto aos líderes de opinião, especialistas e profissionais, relacionando tópicos da teoria a 

cada bloco de questões. 

 
Quadro 9 -  Resumo do roteiro aplicado na pesquisa qualitativa exploratória 

Principais questões do roteiro de 
entrevista Referencial teórico Conceitos 

Como esse colecionador se vê enquanto 
colecionador? 
Como se dá o processo de compra desses 
colecionadores de estátuas e figuras de 
ação? 
O que é importante quando se procura 

Danet e Katriel (1989) 
Csikszentmiahalyi (1990) 
Olmsted (1991) 
Belk (1995) 
Long e Schiffman (1997) 
Slater (2002) 

O processo de 
colecionar; a função 
de colecionar; o que 
faz um objeto ser 
colecionável; 
simbolismos no 
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uma nova peça para a sua coleção? 
A principal motivação para um 
colecionador de estátuas e figuras de 
ação está ligada a… 

McIntosh e Schmeichel (2004) 
Arnould e Thompson (2005) 
Baudrillard (2006) 
Thorne e Bruner (2006) 
Silva (2010) 

colecionar 

Colecionar estátuas e figuras de ação tem 
a ver com… 
Para um colecionador, uma coleção ideal 
é aquela que… 

McCracken (2003) 
Campbell (2006) 
Arnould e Thompson (2007)  
Saren (2007) 
Belk e Sherry, Jr. (2007) 

Categorias culturais; 
fatores de influência 
nas subculturas de 
consumo 

Um colecionador de estátuas e figuras é 
um indivíduo que busca exteriorizar sua 
personalidade através de sua coleção? 
Por que? 
 
O colecionador vê sua coleção como 
objetos carregados de valor simbólico? 
Em que sentido? 
 

Rochberg-Halton (1984) 
Belk (1988; 1995; 2013) 
Walledorf, Belk e Heisley (1988) 
Belk, Wallendorf e Sherry, Jr (1989) 
Wattanasuwan e Elliot (1999) 
 

Self estendido; 
consumo simbólico; 
projeção simbólica do 
self; conexão com o 
self; colecionismo e a 
extensão do self 

 
Um colecionador de estátuas e figuras 
tem um sentimento de nostalgia ligado 
ao ato de colecionar? Como assim? 

Belk (1988; 1990) 
Holbrook (1993) 
Baker e Kennedy (1994) 
Muensterberger (1994) 
Holak e Havlena (1998) 
Oliver (1999) 
Holbrook e Schindler (1991) 
Slater (2002) 
Sugimori, Matsuda e Kusumi (2011) 
Gineikiene, Diamantopoulos e 
Urbonavicius (2013) 

Nostalgia; objetos 
como gatilhos para 
memórias e reações 
nostálgicas; nostalgia 
pessoal e histórica; 
nostalgia e 
comportamento do 
consumidor 

 
O colecionador de estátuas e figuras de 
ação é um indivíduo que adota um 
comportamento de compra compulsivo 
em relação à sua coleção? 
O que o ato de colecionar traz de 
aspectos positivos? 
Quando que o ato de colecionar estátuas 
e figuras de ação se torna algo negativo?  
O que o colecionador tira como resultado 
do ato de colecionar? 
Colecionar é um vício, uma obsessão? 

Hirschman e Holbrook (1982)  
Formanek (1991) 
Bagozzi, Baumgartner e Pieters (1998) 
Kahneman (1999) 
Diener e Lucas (1999)  
Bagozzi, Gopinath e Nyer (1999) 
Dittmar (2008) 
McIntosh e Schmeichel (2004) 
Arnould e Thompson (2005) 

Consumo hedônico; 
Bem-estar emocional; 
fatores emocionais 
positivos 

Um colecionador de estátuas e figuras vê 
sua coleção como objetos carregados de 
valor simbólico? Em que sentido? 
 

Wallendorf, Belk e Heisley (1988) 
Campbell (1990) 
Thompson (1997) 
Morin (2002) 
Tsai (2006) 
Jung (2013) 
Moxnes (2013) 
Miller (2013) 

Arquétipos; arquétipo 
do herói; arquétipos e 
consumo 

Colecionar estátuas e figuras de ação é 
uma forma de reconstruir um desejo de 
infância não realizado? 

Belk (1995) 
Scherer (2001) 
Slater (2002) 
Baudrillard (2006) 
Steenburg, Spears e Fabrize (2013) 

Consumo 
compensatório; o que 
é frustração; 
frustração e o 
comportamento do 
consumidor; 
colecionar como 
supressão de 
frustrações 

Fonte: O autor, 2017. 
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 A análise de conteúdo (Bardin, 2011) foi a técnica empregada para agrupar as 

respostas. Realizada de forma manual, extraiu-se os principais componentes das respostas e 

procurou-se enquadrá-las em categorias. Também foram selecionados trechos das entrevistas 

como exemplos das categorias identificadas.  

 A análise de conteúdo qualitativa, conforme apontamentos de Rossi, Serralvo e João 

(2014), permite análises mais profundas das palavras e/ou conceitos e, com isso, identificam-

se relações em torno de termos, ou temas, centrais à pesquisa que podem levar à proposição 

de hipóteses e construtos que poderão ser verificados por técnicas estatísticas multivariadas. 

Nesse sentido, o autor buscou uma interpretação baseada nos significados contextuais do 

texto (Budd, Thorp e Donohew, 1967; Lindkvist, 1981, McTavish e Pirro, 1990, Tesch, 

1990). Assim, tendo em vista que a pesquisa possui caráter exploratório, a análise qualitativa 

não foi focada na contagem de palavras. O intuito foi examinar a linguagem com o propósito 

de classificar grandes quantidades de texto em um número eficiente de categorias que 

representam significados similares (Weber, 1990) entre as opiniões expressas pelos 

entrevistados. Nessa abordagem, a interpretação e inferência dos fenômenos dependem da 

capacidade interpretativa do pesquisador.  

 Definiu-se então a análise de conteúdo qualitativa como o método para a interpretação 

subjetiva do conteúdo dos dados de um texto pelo processo sistemático de identificação de 

temas ou padrões (Hsieh e Shanon, 2005). O autor trabalhou com categorias a priori baseadas 

na teoria (McKenny, Short, & Payne, 2012) e que foram utilizadas como referenciais para a 

investigação. A partir da transcrição de todas as entrevistas, realizou-se o trabalho analítico e 

constatou-se categorias relacionadas às hipóteses traçadas para o estudo que, por sua vez, 

definiram os construtos utilizados na pesquisa quantitativa. 

 

3.3.2. Pesquisa quantitativa descritiva - primeira amostragem (pré-teste) 

 

 O autor buscou refinar as escalas de mensuração, fruto das hipóteses traçadas para 

esse estudo e que refletem fatores influenciadores e resultantes do colecionismo, numa 

primeira amostragem com 250 colecionadores brasileiros. 

 O processo de amostragem foi feito de forma não probabilística e por conveniência. 

Apesar de não utilizar a seleção aleatória, a amostra por conveniência procura obter uma 

seleção de elementos que apresentam adequadamente as características da população desejada 

(Malhotra, 2012). Dessa forma, a coleta de dados foi realizada entre os dias 07 a 12 de julho 

de 2016, em 20 fóruns de colecionadores de estátuas e figuras de ação existentes na rede 
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social Facebook (apêndice C), selecionados pela sua adequação ao perfil de colecionador 

desejado, e onde foram postados o link para o autopreenchimento do questionário. Contando 

com o apoio dos administradores de cada fórum, o post com o convite para preencher o 

questionário discorria sobre o propósito do estudo e seu caráter acadêmico. A figura 8 ilustra 

o post publicado nos fóruns. Foram 250 questionários integralmente preenchidos até o dia 12 

de julho de 2016.  

 
Figura 8 -  Post convite publicado nos fóruns de colecionadores – primeira amostragem (pré-teste) 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 
 Uma análise fatorial exploratória (AFE) serviu como procedimento para o refinamento 

das escalas, eliminando aqueles itens que não se ajustavam bem às escalas desenvolvidas, e 

para verificação da dimensionalidade dos construtos. Segundo Costa (2011, p. 217), “a AFE 

consiste em um procedimento de redução de variáveis, com a reunião de um conjunto de itens 

de variação conjunta em um mesmo fator”. Submete-se os itens que compõem as escalas a 

uma análise fatorial e verifica-se a forma como se comportam. A AFE analisa a estrutura de 

um conjunto de itens e examina as relações entre os mesmos a fim de propor uma estrutura 

fatorial inicial, sendo uma técnica essencial na construção de escalas (Gerbing & Anderson, 

1988; DeVellis, 2016) e um padrão de análise necessário nessa primeira amostragem. 

 Recomenda-se para a realização da AFE uma amostra que tenha cinco a dez vezes 

mais observações do que o número de itens a serem analisados (Hair et al., 2009). Com o 

processo de desenvolvimento dos itens das escalas, validação de conteúdo e face, são 37 itens 
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no total, considerando os 7 construtos almejados. Logo, a amostra mínima para realizar a AFE 

seria de 185. A primeira amostra ficou em 250 respondentes. Para calcular o poder estatístico 

da amostra coletada, o autor fez uso do software G*Power 3.1.9.2 (Faul, Erdfelder, Buchner, 

& Lang, 2009) na função de análise Post hoc, que é adequada para o cálculo do poder 

estatístico de uma amostra para dados já coletados. Seguindo as recomendações de Cohen 

(1988), utilizou-se um tamanho do efeito (r) de 0,3, valor-p de 0,05 e tamanho da amostra = 

250. O resultado é um poder estatístico (1 – β) = 0,9986194. 

 O software estatístico SPSS foi utilizado para o teste de Kolmogorov-Smirnov, a 

análise das medidas descritivas dos itens observados, a execução da AFE e a análise da 

consistência interna das escalas (Alfa de Cronbach).  

 O autor realizou primeiramente uma análise preliminar com o teste de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov. O objetivo foi verificar se as variáveis envolvidas no estudo tem ou 

não distribuição normal. O teste verifica o grau de concordância entre a distribuição de um 

conjunto de valores amostrais (valores observados) e determinada distribuição teórica 

específica (se os dados seguem a distribuição normal). Não se rejeita a hipótese nula, ou seja, 

os dados seguem uma distribuição normal, se valor-p > 0,05. Aceita-se a hipótese alternativa, 

ou seja, os dados não seguem uma distribuição normal, se valor-p < 0,05 (Hair et al., 2009).  

 Em seguida, o autor extraiu as medidas descritivas das médias dos itens observados e 

seus respectivos desvios-padrão, a fim de observar se os resultados encontrados variavam 

adequadamente dentro dos limites mínimo (1) e máximo (6) da escala bietápica.  

 Realizou-se uma análise da matriz de correlações entre os itens das escalas. 

Recomenda-se que os itens tenham um número substancial de correlações maiores que 0,30 

(Hair et al., 2009), e estatisticamente não nula (valor-p < 0,05), e não maiores do que 0,9, pois 

isto indica que os itens são praticamente colineares (Costa, 2011).  

 Partiu-se então para a AFE, cujo primeiro passo foi a adoção do método de extração 

de Análise de Componentes Principais sobre a matriz de correlações, que tem por finalidade 

realizar a combinação linear das variáveis observadas, de maneira a maximizar a variância 

total explicada (Hair et al., 2009). Se determinadas variáveis forem altamente correlacionadas, 

elas serão combinadas de modo a formar um fator (componente) que explicará a maior 

quantidade de variância na amostra. O segundo componente terá a segunda maior quantidade 

de variância e não será correlacionado com o primeiro e assim sucessivamente. O número de 

componentes principais se torna então o número de variáveis consideradas na análise, sendo 

as primeiras componentes como as mais importantes, já que explicam a maior parte da 

variação total.  
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 O método de rotação ortogonal empregado foi o Varimax, que procura minimizar o 

número de variáveis, com altas cargas sobre o fator, reforçando a interpretabilidade dos 

fatores. Assim, esse método torna a solução fatorial mais simples e pragmaticamente mais 

significativa (Hair et al., 2009). O critério de corte para retenção dos fatores foi o de autovalor 

maior ou igual a 1, o que segue recomendações de Netemeyer, Bearden e Sharma (2003).  

 Avaliou-se os seguintes indicadores: 

 a) Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): índice que aponta se o tamanho da amostra é 

adequado para o teste geral e para cada variável individualmente. Esse índice pode variar de 0 

a 1, sendo que para resultados iguais ou acima de 0,5 considera-se a medida ruim; igual ou 

acima de 0,6 medíocre; 0,7 ou acima, mediano; 0,8 ou acima, admirável (Hair et al.; 2009); 

 b) Teste de esfericidade de Bartlett: teste estatístico que mensura a presença de 

correlações entre as variáveis (Hair et al., 2009). É estatisticamente significante quando p < 

0,05, indicando que existem correlações suficientes entre as variáveis para se dar sequência à 

análise; 

 c) Matriz de correlação anti-imagem: indica o poder de explicação dos fatores em cada 

um dos itens analisados. A diagonal da parte inferior da tabela (anti-image correlation) indica 

o Measure of Sampling Adequacy (MSA) para cada um dos itens. Os valores inferiores ao 

valor de referência de 0,500 são considerados muito pequenos para a análise e nesses casos 

recomenda-se que os itens sejam retirados da mesma (Hair et al., 2009); 

 d) Variância total explicada pelos fatores: nos resultados, apresenta-se a variância de 

cada fator em ordem decrescente juntamente com a variância acumulada. Toma-se como 

parâmetro de avaliação verificar se a variância extraída para o número de fatores considerado 

será maior que 50% (Costa, 2011); 

 e) Comunalidades: a comunalidade de uma variável representa a proporção da 

variância de cada variável observada que é explicada pelo componente extraído. O critério de 

aceitação é de h2 > 0,5 (Hair et al., 2009); 

 f) Cargas fatoriais: medem as correlações dos itens com os construtos teorizados. 

Quanto maior o seu valor (mais próximo de 1), mais correlacionado o item está com a 

variável. Um item com carga fatorial menor que 0,40 é ‘candidato’ a exclusão, sendo 

recomendado cargas fatoriais com corte ideal em 0,7 (Costa, 2011). 

 Procedeu-se a verificação da confiabilidade das escalas por meio do cálculo do Alfa 

de Cronbach para cada fator (construto), o que permite a avaliação da consistência interna das 

escalas pelo grau de inter-relacionamento entre um grupo de itens organizados para medir um 

construto. Observou-se o critério de aceitação acima de 0,7 (Netemeyer et al., 2003).  
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 Ao final, observou-se também as correlações item-total, cujo parâmetro recomendado 

é de no mínimo 0,500 (Hair et al., 2009). 

 Como será visto no capítulo 5 (Resultados dos estudos quantitativos), dos 37 itens 

iniciais, cinco itens foram excluídos por conta da AFE. Com os ajustes realizados nas escalas 

e no instrumento de pesquisa, o autor seguiu para a realização da segunda e terceira 

amostragem. 

 

3.3.3. Pesquisa quantitativa descritiva - segunda e terceira amostragem 

 

 O processo de amostragem da survey com colecionadores brasileiros e norte-

americanos também foi feita de forma não probabilística e por conveniência. 

 Na segunda amostragem com colecionadores brasileiros, a coleta de dados ocorreu 

entre os meses de julho a setembro de 2016. Publicou-se posts com o convite para participar 

da pesquisa em 48 fóruns de colecionadores de estátuas e figuras de ação selecionados da rede 

social Facebook (apêndice D). O post trazia o link para o autopreenchimento do questionário 

pela plataforma de pesquisa QuestionPro. A utilização desse software permitiu a 

randomização automática de todos os itens das escalas, para cada questionário respondido.  

 A figura 9 traz um exemplo do post. Todas as postagens contaram com o apoio dos 

administradores desses grupos. A fim de incentivar as respostas, o autor realizou um sorteio 

de cinco colecionáveis.  

 Fez-se a estimativa do tamanho de amostra ideal para a segunda amostragem com o 

software G*Power 3.1.9.2. Baseados em Cohen (1988), os seguintes parâmetros foram 

utilizados: tamanho do efeito de 0,02 (f2), poder estatístico do teste (1 – β) = 0,95 e dois 

preditores (considerando que três construtos do modelo recebem duas setas), o que resultou na 

amostra mínima indicada de 652 casos. A amostra obtida para a segunda amostragem foi de 

700 casos. 
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Figura 9 -  Post convite publicado nos fóruns de colecionadores – segunda amostragem (Brasil) 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 
 
 Para a terceira atividade de amostragem, realizada entre os dias 21 a 24 de julho de 

2016, o autor esteve presente na San Diego Comic-Con International, principal convenção de 

cultura pop e entretenimento dos Estados Unidos da América (EUA), que congrega 

expositores das indústrias de quadrinhos, cinema e TV, games e colecionáveis (Omelete, 

2016). 

 Durante os quatro dias de evento, que atraiu mais de 135 mil pessoas (D’Zurilla, 

2016), o autor teve acesso ao público-alvo desejado. Durante a permanência em filas para 

participação nas atividades programadas ou compra de colecionáveis exclusivos do evento, 

mais de 500 colecionadores norte-americanos foram abordados, recebendo o convite para 

responder ao questionário de autopreenchimento em inglês. Desse total, o autor conseguiu 

converter em entrevistas válidas 250 questionários. 

 Para o trabalho de campo, o autor criou cinco versões de aplicação do questionário, 

rodiziando a ordem de apresentação dos construtos, com seus respectivos itens, de forma a 

minimizar os possíveis efeitos de uso do mesmo método na obtenção das respostas desejadas 

sobre as variáveis dependentes e independentes do estudo (apêndices E, F, G, H e I).  

 Aos colecionadores que aceitaram participar da pesquisa, o autor explicou o propósito 

do estudo, o tempo médio para responder ao questionário, orientou sobre como preenchê-lo, 

destacou que não havia respostas certas ou erradas e que não havia qualquer risco de prejuízo 

pessoal aos respondentes por conceder as respostas. Durante todo o processo de coleta de 

dados, o autor permaneceu junto aos entrevistados para esclarecimento de possíveis dúvidas, 
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que surgiram pontualmente. Ao final, o autor entregou como forma de agradecimento um 

pacote de chicletes da marca Wringleys a cada um dos participantes. 

 O autor fez uso novamente do software G*Power 3.1.9.2, na função de análise Post 

hoc, para calcular o poder estatístico da amostra coletada nos Estados Unidos. Seguiu-se os 

apontamentos de Cohen (1988): tamanho do efeito (r) de 0,3, valor-p de 0,05 e tamanho da 

amostra = 250. O resultado é um poder estatístico (1 – β) = 0,9986194. 

 Para ambas as amostras foram analisadas as medidas descritivas básicas (médias dos 

itens observados e seus respectivos desvios-padrão). Depois aplicou-se o teste de aderência a 

curva normal - teste de Kolmogorov-Smirnov (Hair et al., 2009). Nenhuma das variáveis 

apresentou distribuição normal.   

 Tendo em vista que os entrevistados da segunda e terceira amostragem responderam 

tanto as questões acerca das variáveis dependentes quanto as questões de variáveis 

independentes, a variância oriunda do uso de um mesmo método (common method variance) 

pode aumentar ou diminuir as relações estimadas. O autor seguiu as recomendações de 

Podsakoff, MacKenzie e Podsakoff (2012) e utilizou o teste do fator único de Harman a fim 

de avaliar o efeito do viés de uso do método comum (common method bias). O teste consistiu 

no emprego de uma análise fatorial exploratória não-rotacionada, rodada no software SPSS, 

fixando o número de fatores como igual a um e verificando o valor da variância explicado 

pelo fator único. No caso de haver commom method bias, o emprego da análise exploratória 

produziria um único fator a partir dos dados, e este único fator deveria explicar a maioria da 

variância. Dado que mais de um fator foi extraído e menos de 50% da variância pôde ser 

atribuída ao primeiro fator, constatou-se que as amostras não sofrem de viés do método 

comum.  

 Para o tratamento de dados e validação das escalas foi utilizada a Modelagem de 

Equações Estruturais (MEE), com análise fatorial confirmatória (AFC), na segunda e terceira 

amostragem. A AFC é amplamente utilizada e recomendada em estudos de marketing como 

procedimento necessário para atingir a validade de construtos (Garver & Mentzer, 1999). A 

AFC é uma análise que busca confirmar um determinado padrão em relação a resultados 

anteriores (DeVellis, 2016). Assim, a AFC utiliza técnicas estatísticas mais rigorosas para 

confirmar ou desaprovar os resultados obtidos na AFE (Ohanian, 1990).  

 A MEE examina a estrutura de inter-relações entre um conjunto de variáveis expressas 

em uma série de equações. Tais equações descrevem todas as relações entre construtos 

(variáveis dependentes e independentes) envolvidos na análise. A MEE permite então estimar 

relações de dependência múltiplas e inter-relacionadas, representar conceitos não observados 
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nessas relações e definir um modelo para explicar o conjunto inteiro de relações. Como 

afirmam Hair et al. (2009, p. 543-544): 
A MEE estima uma série de equações de regressão múltipla separadas, mas 
interdependentes, simultaneamente, pela especificação do modelo estrutural 
usado pelo programa estatístico...O modelo estrutural expressa essas 
relações entre variáveis independentes e dependentes, mesmo quando uma 
variável dependente se torna independente em outras relações. 

 

 A MEE apresenta duas grandes vertentes: a vertente baseada em covariância 

(Covariance Based-Structural Equation Modeling ou CB-SEM) e a baseada em variância 

(Variance Based-Structural Equation Modeling ou VB-SEM). A primeira vertente tem por 

pressuposto a normalidade multivariada dos dados; a segunda vertente é mais livre e permite 

o uso de dados de muitas naturezas (Hair et al., 2014). Uma das diferenças básicas entre as 

vertentes está na forma de tratamento dos dados. Ringle, Silva e Bido (2014, p. 57) afirmam 

que:  
 No primeiro caso, tem-se regressões lineares múltiplas realizadas “ao 
mesmo tempo” e, no segundo, calculam-se as correlações entre os construtos 
e suas variáveis observadas ou itens (modelos de mensuração) e em seguida 
são realizadas regressões lineares entre construtos (modelos estruturais).  
 

 De acordo com Hair et al. (2009), se o objetivo da pesquisa é teste e confirmação de 

teoria, o método apropriado é o CB-SEM. Em contraste, se o objetivo de pesquisa é predição 

e desenvolvimento de teoria, o método adequado é o VB-SEM.  

 A modelagem de equações estruturais baseada em variância ou em modelos de 

estimação de ajuste de mínimos quadrados parciais (partial least square – PLS) visa 

principalmente oferecer uma análise causal-preditiva em situações de alta complexidade e 

com pouca informação teórica. Nesta tese, optou-se por essa vertente. Considerando que um 

dos objetivos da tese é mensurar e confirmar a existência de relações teóricas positivas e 

significativas entre fatores influenciadores e resultantes do colecionismo, o modelo estrutural 

proposto não apresenta uma estruturação teórica rígida ou consagrada, mas se propõe a 

contribuir para a construção de teoria (Hair et al., 2014), num estágio inicial de entendimento 

das relações causais (Ringle, Silva, & Bido, 2014).  

 Assim, tomou-se a decisão de utilizar o software SmartPLS (versão 3.2.4) para a 

validação do modelo de mensuração e estrutural aqui proposto. Tal opção é sustentada pelas 

recomendações de Hair, Sarstedt, Ringle e Mena (2012) para a utilização de modelagem de 

equações estruturais baseada em mínimos quadrados parciais: os dados coletados na segunda 

e terceira amostragem se mostraram não aderentes a uma distribuição normal, o modelo em 
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estudo não é explorado na literatura e assume-se que o modelo é complexo, pois envolve 

muitos construtos e variáveis observadas (7 dimensões com 32 itens). 

 Um modelo consiste de duas partes. A primeira parte é o modelo de mensuração. Ele 

representa a teoria que mostra como variáveis medidas se juntam para representar construtos. 

A segunda parte é o modelo estrutural, que mostra como os construtos são associados uns aos 

outros, geralmente com múltiplas relações de dependência. O modelo estrutural é geralmente 

formalizado em um diagrama de caminhos, entendido como a representação visual de um 

modelo e do conjunto completo de relações entre os construtos do modelo. Relações de 

dependência são representadas por setas retilíneas, apontando da variável preditora para a 

variável ou construto dependente (Hair et al., 2009). 

 O autor desenhou o modelo de caminhos no SmartPLS (versão 3.2.4), que é 

formalmente definido pelo modelo de mensuração (outer model) e o modelo estrutural (inner 

model). Seguiu-se as recomendações de Henseler, Ringle e Sarstedt (2014) para as análises de 

dados: primeiramente, avaliou-se os modelos de mensuração; sem seguida, o modelo de 

caminhos (estrutural). O SmartPLS (versão 3.2.4) permite a realização da AFC por meio de 

dois métodos, sendo que ambos contemplam a análise de consistência interna, validade 

convergente e validade discriminante. O primeiro método usa o algoritmo do software para 

rodar a modelagem de equações estruturais (MEE). O segundo método é o de saturação 

(Gefen & Straub, 2005). Ambos apresentam os mesmos resultados, conforme pode ser visto 

no capítulo 5 de resultados.  

 Foram considerados os seguintes indicadores para a análise do modelo de mensuração:  
a) Para avaliar a validade convergente foram utilizados os valores das variáveis médias 

extraídas (Average Variance Extracted - AVE), que mostram qual quantidade cada variável 

latente pode explicar dos dados. Como critério, os valores das √AVEs devem ser maiores que 

0,50 (Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009). 

b) Foram observados os alfas de Cronbach da confiabilidade das escalas e confiabilidade 

composta (Hair et al., 2009). 

c) Para checar a validade discriminante dos construtos, comparou-se as raízes quadradas dos 

valores das AVEs de cada variável latente com as correlações de Pearson (r) entre as variáveis 

latentes. O critério de aceitação utilizado é a raiz quadrada das AVEs > r (Fornell & Larcker, 

1981). 

d) Ainda para confirmar a validade discriminante, observou-se as cargas cruzadas. O critério 

de avaliação é verificar se as cargas fatoriais possuem valores maiores nos seus respectivos 

construtos do que em outras variáveis latentes (Chin, 1998). 
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 O Quadro 10 sintetiza os indicadores utilizados para avaliação do modelo de 

mensuração em ambas as amostras. 

Quadro 10 -  Critérios para avaliação do modelo de mensuração com SmartPLS (AFC) 

Fonte: O autor, 2017. 

 O autor prosseguiu com a análise do modelo estrutural fazendo uso do recurso de 

reamostragem (bootstrapping) do SmartPLS, com o objetivo de estimar a validade das 

relações entre os construtos e os itens dos modelos de mensuração e dos coeficientes de 

regressão do modelo estrutural, concluindo assim sobre as significâncias das correlações e 

regressões (Hair et al., 2014). Utilizou-se dos seguintes indicadores para a avaliação do 

modelo estrutural:  

a) Avaliou-se os coeficientes de determinação (R2), que indicam a qualidade do modelo 

ajustado, ou seja, o quanto o modelo estrutural consegue explicar a variância das variáveis 

endógenas. Em ciências sociais e do comportamento, valores de R2 = 2% são considerados 

indicadores de efeito pequeno, R2 = 13% indicadores de efeito médio e R2 = 26% indicadores 

de efeito grande (Cohen, 1988). 

b) Foi medido o tamanho do efeito (f2), que avalia quanto cada variável latente contribui para 

o ajuste do modelo (Hair et al., 2014). Considera-se f2=0,02 como efeito pequeno; f2=0,15 

como efeito médio e f2=0,35 como efeito grande (Cohen, 1988). O f2 também é avaliado pela 

razão entre a parte explicada pelo modelo e a parte não explicada (f2 = R2 / (1- R2)) (Ringle, 

Silva, & Bido, 2014). 

c) Os testes T de Student foram calculados pela técnica de bootstrapping, a fim de aferir as 

significâncias das correlações e regressões presentes no modelo. A significância é evidenciada 

com valores de T acima de 1,96, o que correspondem a valores-p ≤ 0,05 (Hair et al., 2014). 

Indicadores Objetivo Valores de referência/critérios de análise Referências teóricas

Critério de Fornell e 
Larcker Validade discriminante

Comparação entre as raízes quadradas dos 
valores das AVE de cada variável latente 
com as correlações de Pearson entre as 

variáveis latentes. Os valores das √AVEs 
devem ser maiores que as correlações das 

VLs 

Fornell & Larcker (1981)

Cargas cruzadas Validade discriminante
Valores maiores das cargas fatoriais nos seus 

respectivos construtos do que em outras 
variáveis latentes

Chin (1998)

AVE (variância média 
extraída) Validade convergente AVE > 0,50

Henseler, Ringle, & 
Sinkovics (2009)

Alfa de Cronbach (AC) 
e Confiabilidade 
Composta (CC)

Confiabilidade do modelo Hair et al. (2009)AC > 0,70                                                     
CC > 0,70
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d) Aferiu-se a relevância preditiva (Q2) de Stone-Geisser (Stone, 1974; Geisser, 1974), que 

avalia a acurácia do modelo ajustado. O valor Q² das variáveis latentes é obtido usando o 

procedimento Blindfolding no SmartPLS. O Blindfolding é uma técnica de reutilização de 

amostras, que sistematicamente elimina pontos de dados e fornece um prognóstico de seus 

valores originais. Para este propósito, o procedimento requer uma distância de omissão D. Um 

valor para a distância de omissão D entre 5 e 12 é recomendado por Hair et al. (2014). Uma 

distância de omissão de seis (D = 6) foi adotada pelo autor, o que implica que cada sexto 

ponto de dados dos indicadores de uma variável latente será eliminado em uma única rodada 

de Blindfolding. Uma vez que o procedimento de Blindfolding deve omitir e prever todos os 

pontos de dados dos indicadores utilizados no modelo de medição da variável latente 

selecionada, uma distância de omissão de D = 6 resulta em seis rodadas de Blindfolding. 

Portanto, o número de rodadas de Blindfolding é sempre igual à distância de omissão. Os 

resultados do PLS são então utilizados para prever os pontos de dados omitidos. A diferença 

entre os pontos de dados omitidos e os previstos é o erro de predição. A soma dos erros de 

previsão quadrados é usada para calcular o valor Q². Um valor de Q² maior do que zero para 

uma determinada variável latente endógena indica que o modelo de caminho tem relevância 

preditiva (Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009; Hair et al., 2014). 

e) Por fim, foram realizadas as análises dos coeficientes de caminhos. Os coeficientes não são 

correlações, mas indicam as intensidades das relações de causalidade entre os construtos. Se, 

por exemplo, entre dois constructos A e B, o valor do coeficiente de caminho é de 0,50, isso 

indica que se A aumentar uma unidade, B aumentará em 0,50. É o equivalente aos ßs da 

técnica de regressão linear. Não há valores referenciais como critério de análise para os 

coeficientes de caminhos. Hair et al. (2014) recomendam que a interpretação da intensidades 

entre as relações causais deve ser feita à luz da teoria. 

 O Quadro 11 sumariza os indicadores utilizados para avaliação do modelo estrutural 

em ambas as amostras. 

 É necessário destacar que nesta tese não se calculou o Goodness-of-Fit (GoF) para 

avaliar o ajuste do modelo como um todo, por conta de recomendações recentes feitas por 

Henseler e Sarstedt (2012) e Hair et al. (2014). Esses autores afirmam que nos contextos de 

CB-SEM e PLS SEM, o termo ajuste tem significados diferentes. No CB-SEM, as estatísticas 

de ajuste derivam da discrepância entre a matriz de covariância observada e a matriz de 

covariância estimada, sem focar-se na variância explicada. No PLS-SEM, foca-se em 

maximizar, com o uso do modelo, a explicação da variância de todas as variáveis latentes 

endógenas (dependentes). Embora tenha sido proposta uma medida global de GoF para PLS-
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SEM (Tenenhaus, Amato, & Esposito, 2004), Henseler e Sarstedt (2012) mostraram que essa 

medida não é adequada para identificar modelos que são bem ou mal especificados. Assim, 

deve-se buscar medidas no PLS-SEM que indiquem as capacidades preditivas do modelo para 

avaliar a qualidade do modelo. Uma maneira, por exemplo, é usar a relevância preditiva (Q2), 

aplicada nesse estudo, que é referendada por Henseler, Ringle e Sinkovics (2009) e Hair et al. 

(2014). 

 
Quadro 11 -  Critérios para avaliação do modelo estrutural com SmartPLS 

Indicadores Objetivo 
Valores de 

referência/critérios de 
análise 

Referências teóricas 

Avaliação dos 
coeficientes de 

determinação de 
Pearson (R2) 

Avalia a variância 
das variáveis 

endógenas que é 
explicada pelo 

modelo estrutural 

R2 = 2% efeito pequeno 
R2 = 13% efeito médio 
R2 = 26% efeito grande 

 

Cohen (1988) 

Tamanho do efeito 
(f2) 

Avalia quanto cada 
variável latente 
contribui para o 

ajuste do modelo 

F2 >= 0,02 pequeno 
F2 >= 0,15 médio 
F2 >= 0,35 grande 

Cohen (1988) 

Teste T de Student 
Avaliação das 

significâncias das 
correlações e 

regressões 

t > 1,96 
Hair et al. (2014) 

Valor-p valor-p ≤ 0,05 

Relevância preditiva 
(Q2) 

Avalia a acurácia 
do modelo ajustado Q2>0 

Stone (1974) 
Geisser (1974) 

Henseler, Ringle e  
Sinkovics (2009) 
Hair et al. (2014) 

Coeficiente de 
caminho 

 

Avaliação das 
relações causais 

 

Deve-se interpretar os 
valores à luz da teoria 

 
Hair et al. (2014) 

Fonte: O autor, 2017. 
 
 Tanto para a segunda como para a terceira amostragem, o autor seguiu com outras 

análises complementares: mediação e moderação, Finite Mixture Segmentation (FIMIX), 

Multi-Group Analysis (MGA) e Importance-Performance Map Analysis (IPMA). 

 Em um modelo estrutural, o efeito de mediação ocorre quando uma terceira variável 

intervém entre dois outros construtos relacionados (Hair et al., 2014). Por exemplo, no 

modelo proposto na tese, há a hipótese de que o construto Interesse Temático influencia no 

construto Extensão do Self de maneira direta. Entretanto, essa influência pode também ser 

mediada pelo construto Self Expandido. Ambos os efeitos diretos e indiretos da mediação 

total entre construtos podem ser avaliados e o coeficiente de caminho ideal entre construtos 
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exógenos e endógenos pode ser determinado (Bagozzi e Yi, 2012). Para avaliar mediação, o 

autor considerou a significância dos efeitos indiretos específicos indicados pelas saídas de 

dados do software SmartPLS. 

 O efeito de moderação corresponde a uma terceira variável que afeta a direção ou a 

intensidade da relação de uma variável preditora (independente) e outra dependente (Baron & 

Kenny, 1986). Nesse sentido, a moderação corresponde a diferenças individuais ou condições 

situacionais que alteram a relação proposta inicialmente entre duas outras variáveis (Edwards 

& Lambert, 2007). Hair, Gabriel e Patel (2014, p. 46) exemplificam que efeitos moderadores 

são frequentemente analisados em estudos transculturais: 

Se os dados foram coletados no Brasil e nos EUA, podemos concluir que 
uma relação é moderada pela cultura do país, caso a relação entre duas 
variáveis diferiram significativamente entre os respondentes brasileiros e 
norte-americanos entrevistados. Em tal situação, poderíamos dividir os 
entrevistados em dois grupos baseados em seus paises de origem e, em 
seguida, estimar e interpretar os resultados para ver se eles são diferentes.  

 
 Foi exatamente o que se realizou nesta tese. Dado que um dos objetivos desse estudo é 

aplicar os modelos de mensuração e estrutural propostos junto a colecionadores brasileiros e 

norte-americanos, o teste de moderação visou identificar se existe um efeito contingente nas 

relações teóricas previstas em decorrência da influência do país de origem dos 

colecionadores. Seguindo o que foi orientado por Hair et al. (2014), rodou-se com o software 

SmartPLS a funcionalidade Multi-Group Analysis (MGA), comparando como grupos distintos 

as amostras obtidas no Brasil (n=700) e EUA (n=250), a fim de comprovar se existe efeito 

moderador causado pelos países. 

 A próxima análise realizada pelo autor foi a Finite Mixture (FIMIX) Segmentation, 

que é um método utilizado para revelar a heterogeneidade não observada no modelo 

estrutural, capturando heterogeneidades a partir da estimação de probabilidades de 

agrupamento de segmentos para cada observação e, simultaneamente, dos coeficientes de 

caminho para todos os segmentos (Ringle, 2006). Particularmente, a intenção do autor foi 

verificar o efeito direto entre os construtos Interesse Temático e Nostalgia Pessoal e 

Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal. No total da amostra, as relações se mostram 

significativas, porém com um R² pequeno (como se verá no capítulo 5). Entretanto, a 

literatura aponta a nostalgia e a supressão de frustração como fatores importantes no 

colecionismo. Assim, o autor realizou a análise FIMIX para verificar se é possível que fatores 

heterogêneos (como, por exemplo, a idade dos colecionadores) interfiram nos resultados 

encontrados sobre nostalgia e supressão de frustração. 
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 Na aplicação da técnica FIMIX não há uma regra clara para se estabelecer o número 

de segmentos (Ringle, 2006). Contudo, o procedimento deve ser realizado consecutivamente 

com o número de segmentos iniciando-se em 2 e sendo aumentado pelo pesquisador até um 

limite considerado adequado. Os critérios usuais para encontrar o número adequado de 

segmentos são principalmente 1) o tamanho/substancialidade dos segmentos e 2) o critério 

estatístico de entropia normalizada, que mede o grau de separação entre as classes ou 

segmentos encontrados. A entropia varia de 0 a 1. Valores altos como 0,8, por exemplo, 

indicam que as classes encontradas são pouco sobrepostas e que, portanto, podem ser 

diferenciadas de forma relativamente fácil, enquanto que valores abaixo de 0,5 indicam 

segmentos ou classes muito sobrepostas e de difícil diferenciação. No capítulo 5 discute-se os 

resultados obtidos. 

 Após a análise FIMIX, Ringle (2006) recomenda uma análise posterior dos resultados 

para se encontrar uma variável explicativa para a segmentação. Diante de evidências de 

heterogeneidade, o autor prosseguiu com uma Multi-Group Analysis (MGA). Considerou-se a 

idade/faixa etária dos colecionadores como um possível moderador categórico na relação 

entre Interesse Temático e Nostalgia Pessoal e Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal. 

 A MGA é um teste de significância não-paramétrico para avaliar a diferença de 

resultados em grupos específicos (Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009). A MGA permite 

testar se grupos de dados pré-definidos tem diferenças significativas em suas respectivas 

estimativas de parâmetros (por exemplo, coeficientes de caminho, R2 e significância 

estatística - valor-p). O autor estabeleceu grupos de colecionadores por faixa etária. O autor 

criou grupos de colecionadores por faixa etária, buscando se aproximar de uma classificação 

por gerações. Ikeda, Campomar e Pereira (2008) afirmam que não há consenso na literatura 

sobre a periodicidade que determina uma geração, mas entende-se gerações como intervalos 

de tempo fixos não atrelados aos fatos contextuais vivenciados pelas pessoas. Esses autores 

fazem uso do termo coortes para se referir a conjuntos de pessoas que tem em comum um 

evento que se deu no mesmo período (por exemplo, coorte de pessoas que nasceram no pós-

guerra, os chamados baby boomers). Assim, adotou-se como parâmetro a classificação do 

estudo global da Nielsen (2016) sobre estilo de vida das gerações: Geração Z (idade 15 a 20 

anos), Geração Y (21 a 34 anos), Geração X (35 a 49 anos) e Baby Boomers (50 a 64 anos). 

Dessa forma, os grupos foram estabelecidos por uma equivalência aproximada entre o 

parâmetro adotado e a limitação imposta pelas faixas etárias presentes no estudo. A tabela 1 

apresenta os grupos que foram montados para a MGA. 
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Tabela 1– Classificação de Gerações para MGA 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

 O autor finalizou os testes complementares com a aplicação da técnica Importance-

Performance Map Analysis (IPMA). Na análise padrão com o software SmartPLS, os dados 

indicam a importância relativa dos construtos na explicação de outros construtos presentes no 

modelo estrutural. A IPMA amplia o potencial de análise dos resultados, já que leva em 

consideração o desempenho de cada construto, o que é particularmente interessante para 

priorizar e indicar ações gerenciais. Dessa forma, as conclusões podem ser desenhadas nas 

dimensões de importância e desempenho, apresentadas graficamente, nas quais os efeitos 

totais no eixo-x (importância) são constrastados com os escores médios das variáveis latentes 

(construtos) no eixo-y, convertidos para uma escala de 0 a 100.  

 Como será visto no capítulo 5, para a interpretação dos resultados, focou-se 

principalmente nos construtos localizados na área inferior direita do mapa de importância-

desempenho, já que esses construtos tem uma grande importância em relação a um 

determinado construto de destino, mas, ao mesmo tempo, um desempenho relativamente 

baixo. Consequentemente, há um maior potencial de melhorar o desempenho dos construtos 

posicionados nessa área do mapa. Na sequência, observou-se a área superior direita, inferior 

esquerda e, por último, superior esquerda. 

 Os mapas de importância-desempenho consideram os construtos predecessores do 

construto de destino. Para uma melhor orientação na análise gráfica, Ringle e Sarstedt (2016) 

recomendam que sejam desenhadas duas linhas adicionais no mapa de importância e 

desempenho: o valor médio de importância (linha vertical) e o valor médio de desempenho 

(linha horizontal) dos construtos mostrados. O autor acrescentou essas linhas e nos apêndices 

J e K encontram-se as tabelas com os cálculos das médias de importância e desempenho de 

todos os mapas gerados e seus respectivos construtos. 

 O capítulo seguinte relata os achados do estudo qualitativo explorarório, e o capítulo 5 

detalha os resultados dos estudos quantitativos (primeira, segunda e terceira amostragem), 

fruto de todos os procedimentos metodológicos aqui detalhados. 

FAIXA ETÁRIA % 
DEFINIÇÃO DOS GRUPOS - EQUIVALÊNCIA 

APROXIMADA DE GERAÇÕES
Até 25 anos 18% IDADE_ATE25 (Geração Z)
De 26 a 35 anos 53% IDADE_26A35 (Geração Y)
De 36 a 45 anos 22% IDADE_36A45 (Geração X)
De 46 a 55 anos e Acima de 55 anos 7% IDADE46A55_ACIMA55 (Geração BB)

100%
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4. RESULTADOS DO ESTUDO QUALITATIVO 
 

 No início do desenvolvimento desta tese, no primeiro semestre de 2014, o autor 

realizou cinco entrevistas individuais em profundidade com líderes de opinião e empresários 

ligados ao mercado de colecionáveis no Brasil. O propósito foi ganhar conhecimento sobre a 

prática do colecionismo de estátuas e figuras de ação e auxiliar no estabelecimento de 

hipóteses baseadas na fundamentação teórica. Como resultado complementar, esse estudo 

contribuiu para se pensar em alguns itens para as escalas de mensuração propostas. 

 Nesta análise, os entrevistados serão referenciados pelos nomes das empresas das 

quais são representantes.  

 

4.1. O colecionismo e o universo da cultura pop 

   

 Os entrevistados entendem que os colecionáveis se inserem no contexto da cultura 

pop, permeando elementos culturais que se popularizaram por meio das artes, música, games, 

cinema, TV e quadrinhos. 

 
O conceito de cultura pop é amplo, envolve artes e música, abrange tudo: 
games, cinema, TV, quadrinhos, tudo que pode entreter a gente. A cultura 
pop passa não só pelos colecionáveis, mas por outras coisas também 
(Limited Edition). 
 
 O universo da cultura pop [...] agrega elementos do universo da arte, 
música, games, quadrinhos, filmes de ficção científica, super-heróis, 
quadrinhos, séries de TV, zumbis (Omelete). 

 

 A objetificação desses temas aparece na forma dos colecionáveis e o ato de colecionar 

surge como um comportamento de compra e de consumo dessas temáticas. Segundo os  

entrevistados, a cultura pop se manifesta nos dias atuais por meio da música, da indústria de 

videogames, quadrinhos, cinema, séries de TV, literatura de fantasia e ficção científica, 

estátuas, figuras e artigos colecionáveis, com forte influência da cultura norte-americana. 

 
A cultura pop se insere no cotidiano de diversas maneiras: pessoas no metrô 
lendo quadrinhos ou mangá, pessoas vestidas com camisetas do Superman,... 
até abriu um bar em São Paulo dedicado a cultura pop chamado Gibi. A 
televisão (por exemplo, com o seriado The Big Bang Theory), a Internet e o 
cinema ajudaram a alavancar o mercado. Houve uma quebra de barreiras em 
relação a isso. Nerds deixam de ser estranhos e passam a ser descolados 
(Limited Editon). 
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Os Estados Unidos tem um papel decisivo para o crescimento desse 
mercado, um movimento para levar conteúdo, explorando outros tipos de 
mídias, com o surgimento de novas tecnologias. [...] O volume de 
blockbusters do cinema nos últimos 10 anos, os filmes de super-heróis, 
fortaleceu o universo da cultura pop, [...] o interesse de um público mais 
amplo sobre o universo dos super-heróis. O cinema teve uma influência 
enorme nos dias de hoje para o crescimento dessa febre de colecionáveis, a 
indústria de games colocou em evidência esse mercado de nicho, despertou o 
interesse das pessoas sobre esse universo (Omelete). 

 
Percebe-se um mercado nichado, jovem, que claramente cresce. O 
colecionismo tem interface aqui. O colecionismo tem uma vertente de 
consumo claramente norte-americana. É mais forte nos Estados Unidos, os 
grandes players da indústria de colecionáveis estão nos EUA, eles operam na 
Ásia por questões de custo, mas as principais franquias que fazem parte do 
universo das peças colecionáveis são americanas (Pizzitoys). 

 

4.2. O interesse temático do colecionador 

 

 O interesse por uma temática especial move o colecionador. Os colecionadores de 

estátuas e figuras de ação demonstram interesse por uma temática ou personagem em especial 

e o colecionável traduz e transmite da melhor forma a identificação do colecionador com essa 

temática ou personagem. As estátuas e figuras de ação são objetos de desejo que materializam 

o interesse temático. 
Os colecionadores procuram peças que estão ligadas a temas de interesse – 
história, personagem, franquia – e buscam permanecer ligados à essas 
temáticas (Pizzitoys). 
 

Peças que estejam ligadas a franquias que você gosta, quem é o fabricante, 
um personagem que me interessa, se o design e a pose estão bonitos – se está 
na minha linha de interesse (Omelete). 
 
A qualidade da peça mais a identificação com o personagem impulsionam o 
colecionismo (Fórum Limited Edition). 
 
O colecionador que consegue ter um foco de coleção acaba levando muito 
mais vantagem. A coleção fica bonita, harmônica, bem exposta (Limited 
Edition). 
 
O colecionador fica o tempo todo pensando no que comprar de novo para a 
sua coleção, em quais peças novas agregar em a sua coleção (Mundo Geek). 

 

 O colecionador é fã do tema de sua coleção, mantendo uma íntima relação de 

proximidade com uma temática em especial. 
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4.3. Extensão do Self e Self Expandido 

 

 Constatou-se pelas entrevistas a conexão com o conceito de extensão do self (Belk, 

1988). Por meio do foco de sua coleção, que revela seus interesses temáticos, o colecionador 

expõe quem ele é. As estátuas e figuras de ação relacionam-se com a identidade do 

colecionador, tornando-se representações do “eu”. 

 
O colecionador escolhe aquela peça que tem a ver com ele. Que tem uma 
história bacana para contar sobre aquela peça. Uma peça que reflete uma 
história em quadrinhos clássica que se leu quando pequeno, como a do 
Batman - A Piada Mortal, um quadrinho histórico que mudou a maneira 
como se via o Batman até aquele momento. Por isso se quer ter a peça. O 
colecionador procura traduzir na coleção um pouco do que ele é, seus gostos 
e preferências (Mundo Geek). 
 
O gosto está refletido na coleção. Quem olha para a minha coleção sabe mais 
ou menos quem eu sou (Fórum Limited Edition). 
 

O colecionável é objeto de desejo de quem curte essa temática. É a 
materialização do tema/personagem que você gosta, você quer que aquilo 
faça parte da sua vida. Você acaba consumindo o que representa aquilo 
(Omelete). 

 

 Outro aspecto que emergiu das entrevistas é também proveniente do interesse temático 

do colecionador. Há um desejo explícito de possuir estátuas ou figuras que representem 

personagens favoritos, com os quais há um vínculo afetivo e emocional que vai além 

simplesmente de uma expressão do self.  

 A posse do objeto de coleção traz significados que são incorporados ao self do 

indivíduo, o que reflete o anseio de expandir o self.  De maneira geral, as estátuas e figuras de 

ação são avatares de figuras arquetípicas. Essa representação simbólica parece favorecer uma 

inclusão no self do indivíduo das características inerentes a esses personagens da ficção, mas 

que possuem traços de personalidade e de caráter marcantes, valores, crenças e atitudes 

positivas para enfrentar desafios. Assim, alguns colecionam heróis como um exemplo ético ou 

moral a ser seguido. Seja como for, os arquétipos estão presentes nos colecionáveis e 

impactam no self dos colecionadores. Há evidências dessas considerações nas opiniões dos 

entrevistados. 

 
Querendo ou não, a gente enxerga num personagem alguma coisa que a 
gente vê em nós ou projeta nele alguma coisa que não está na gente mas que 
a gente gostaria de ser como ele. Por exemplo, o Batman, meu favorito. Ele é 
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estrategista, inteligente, resolve os problemas. Até uma vez no trabalho, o 
pessoal sabe que eu gosto do personagem, estavámos lá com um problema 
de tecnologia para resolver, daí eu soltei uma assim: ‘o que o Batman faria 
numa situação dessas?’. Até hoje o pessoal brinca comigo por causa disso. 
[…] Eu acredito que isso é verdade para a maioria dos colecionadores 
(Fórum Limited Edition). 
 

O colecionador se identifica com o design ou uniforme do personagem, com 
tudo que envolve o personagem, sua atitude, com suas características 
psicológicas. Eu, por exemplo, sempre admirei o Cyclops (personagem dos 
X-Men), não porque eu gostava visualmente dele, mas eu lia muito X-Men, e 
eu acompanhei a evolução do personagem dentro dos X-Men, e ele a toda 
hora tinha a sua liderança testada. E depois quando eu fui para o mundo 
profissional, eu tinha dilemas de liderança que o Cyclops tinha também. É 
uma ‘realidade fictícia’ que está presente em você. Eu não tenho personagem 
preferido, mas eu sempre me identifiquei com superequipes. […] Se eu 
encontro uma superequipe para colecionar, eu tento comprar ela inteira, 
porque eu acredito que ninguém faz nada sozinho, cada um da sua forma tem 
um papel no grupo. Por que isso não pode ter influenciado meu 
comportamento profissional? Pode ser que tenha sim (Omelete). 

 
A coleção reflete a personalidade que ele, o colecionador, gostaria de ter. 
Será que ele não comprou o Homem de Ferro porque no fundo ele queria ser 
um bilionário pegador de mulher, com uma armadura ultra tecnológica? 
(Limited Edition). 

 
Com a peça colecionável do Ayrton Senna a gente consegue atingir muita 
gente. O Senna transmite a ideia de que era um sujeito determinado, tinha 
garra, fazia as coisas com amor. As pessoas desejam isso para si (Pizzitoys). 

 
O homem-aranha (nas histórias em quadrinhos) está sempre com problemas 
pessoais, mora com a tia, o pessoal sacaneia com ele na escola, não tem 
grana pra nada. O leitor se identifica com essas situações. […] Ou a pessoa 
enxerga no personagem alguma coisa que ela vê nela, ou enxerga alguma 
qualidade que o personagem tem que gostaria de ver em você, a gente acaba 
trazendo isso de alguma forma para a sua vida. É inspirador e meio subjetivo 
mas extremamente verdadeiro para a pessoa (Mundo Geek). 

 

4.4. Nostalgia e Supressão de Frustração 

 

 Além da conexão com a extensão do self e self expandido, os entrevistados 

compreendem também que o colecionismo de estátuas e figuras de ação está associado a um 

sentimento nostálgico. 

 Existe uma importância das estátuas e figuras de ação como objetos de memória, já 

que os personagens retratados nos colecionáveis, queridos e desejados pelos colecionadores, 

são a materialidade que fala de um tempo por vezes idílico, por vezes dramático, da memória 
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afetiva, que é também acionada pela memória midiática, havendo um casamento entre as 

memórias autobiográficas e a coletiva das representações midiáticas. 

 
É um prazer associado a remeter à infância, aquele lado nostálgico de 
relembrar um desenho ou personagem marcante na infância (Limited 
Edition). 
 
Tem uma peça que chegou da Bandai que é o Black Kamen Raider, eu 
assistia demais, um boneco com uma escala menor, mas muito legal, eu me 
lembro brigando com o meu irmão simulando as lutas do personagem. Isso 
mantém a memória da sua infância viva. É lirismo puro, poético (Mundo 
Geek). 

 
O colecionador não cansa de olhar. A coleção te captura por alguns 
instantes, te faz lembrar de um gibi que você leu, de um momento que você 
passou, você ser transportado para um momento nostálgico, te cria uma 
ponte para momentos bons da sua vida (Omelete). 
 
Há uma paixão pela licença, do personagem com o qual você se identifica, 
há uma releitura do passado, um resgate dos elementos que marcaram sua 
infância. É pura paixão. Tem valor simbólico, o valor monetário pouco 
importa. O colecionador pensa: vou comprar esse Hulk dos Avengers da Iron 
Studios. Ele vai comprar esse colecionável por causa do filme dos Avengers? 
Sim, o filme é legal, mas principalmente porque ele leu o gibi do Hulk lá 
atrás, ele carrega isso com ele. O sucesso do Cavaleiros do Zodíaco é a 
mesma coisa, simplesmente nostalgia. Uma coisa que não fica em estoque 
aqui: Predador, Freddy Krueger, Gremlins. Isso não está na mídia, mas 
vende porque é nostalgia (Pizzitoys). 

  

 Os entrevistados do Mundo Geek e Fórum Limited Edition destacaram que o 

sentimento de nostalgia fruto da posse dos objetos de coleção serve também como uma 

supressão de frustrações e carências da infância (Slater, 2002). O colecionismo parece ser a 

concretização de desejos que agora podem ser realizados (Nasio, 1999). 

 
Eu não podia comprar quando eu era moleque, agora eu vou realizar meu 
desejo lá de trás de ter a coleção toda. É satisfazer sua criança interior 
(Mundo Geek). 
 

Quando eu era moleque eu não tinha nada de dinheiro! Eu pensava ‘um dia 
eu vou ter dinheiro e vou comprar tudo isso aqui’. Agora que eu tenho grana, 
eu vou comprar tudo que sempre quis (Fórum Limited Edition). 
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4.5. Emoções antecipatórias, experiência estética e bem-estar no colecionismo 

 

 Os entrevistados deixam claro que o sentimento nostálgico é vinculado a uma paixão 

pela temática retratada nas peças colecionáveis. Como afirma Belk et al. (2003) e Nasio 

(1999), não há coleção sem paixão e prazer. E isso transparece de imediato nas respostas dos 

entrevistados. O colecionador busca extrair um prazer estético, sensorial, visual e recreacional 

de sua coleção.  

 As estátuas e figuras de ação, como objetos de experiência estética, são as coisas que 

desencadeiam os sentimentos, impressões e imagens no colecionador. A exposição de uma 

coleção de estátuas e figuras de ação procura produzir um olhar estético, centrado nos 

prazeres dos sentidos, nas fruições da beleza das peças. Dessa forma, integra-se a experiência 

estética com a subjetividade do indivíduo. O colecionismo de estátuas e figuras de ação seria 

uma forma de “artealização” ou, em outras palavras, uma estetização do consumo baseada em 

símbolos da cultura pop. É inegável o apelo artístico desses objetos e sua capacidade em fazer 

sentir, em estimular a apreciação, em estabelecer um valor estético para o colecionador. 

 
Comigo tem mais a ver com diversão do que com a exibição da coleção para 
os outros, não é necessariamente para mostrar a coleção para as outras 
pessoas. É mais uma questão de observação e experiência minha, de trocar a 
cabeça do boneco, mudar e olhar a pose, isso é divertido (Mundo Geek). 
 
O colecionável não é um brinquedo. O colecionador usa termos como peça 
ou estátua para se referir aos itens que compõem a sua coleção. O 
colecionador quer expor suas peças como ‘obras de arte da cultura pop’. 
Existem casas que são totalmente ocupadas pela exposição das figuras. Há 
expositores que parecem um altar aos bonecos, salas que parecem uma 
galeria de arte (Limited Edition). 
 
Colecionar as estátuas e figuras de ação é uma experiência sensorial, expor 
as peças colecionáveis, curtir o realismo das peças, apreciar cada detalhe, o 
perfeccionismo das esculturas faciais (Pizzitoys). 

 

 O colecionismo de estátuas e figuras de ação realmente funciona como um processo 

de sacralização das posses (Belk et al., 1989) e pode ser encarado como um consumo especial 

ou espiritual (Hirschman & Holbrook, 1982; Lima & Mascetti, 2004). 

 
Tem peças que são consideradas ‘Holy Grail’. São peças que assim que são 
lançadas acabam rapidamente e os preços estouram. Por exemplo, no 
lançamento do Venom Comiquette (personagem inimigo do Homem-Aranha 
nos quadrinhos) a peça custava 300 dólares. Um mês depois estava em 900 
dólares. Muito colecionador se gaba de que é ‘todo poderoso’, como sua 
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coleção é ‘fantástica’, muito completa, recheada de itens desejados por 
outros (Fórum Limited Edition). 

 

 Vinculado a esse consumo de apelo especial, há toda uma emoção antecipatória em 

imaginar a aquisição futura de uma nova peça para a coleção, motivando o colecionador a 

desejar cada vez mais o objeto colecionável. O prazer de consumo liga-se a interação com o 

objeto colecionável (Belk et al., 2003).  

 
Há toda uma expectativa ligada aos lançamentos, acompanhar as notícias 
publicadas pelos fabricantes, ver fotos dos protótipos antes de comprar, 
comentar com outros amigos colecionadores se gostou ou não, é um prazer 
esperar e conseguir ter um item de um personagem que você tanto gosta 
(Limited Edition). 
 

 É uma realização para o colecionador ter o personagem favorito materializado em sua 

casa. O consumo dos objetos de coleção carrega características compensatórias (Cutright, 

Samper, & Fitzsimons, 2013), eliminando experiências, pensamentos e sentimentos negativos, 

o que impacta diretamente no bem-estar emocional do indivíduo. 

 O cultivo da coleção transparece como um ato intencional de definição do eu e está 

associado a uma busca por bem-estar emocional, servindo como um marcador de “pequenos 

prazeres” cotidianos. As estátuas e figuras de ação são vetores de objetivação de desejos de 

reconhecimento e admiração entre os colecionadores, promovendo integração com os demais 

e, ao mesmo tempo, diferenciação social e distinção simbólica. 

 
Há uma admiração pelo realismo da peça, um fascínio pelo personagem 
retratado, os valores que os personagens trazem consigo, vontade de 
expor/exibir sua coleção, um sentimento de conquista, realização e 
satisfação pela coleção como um todo (Fórum Limited Edition). 
 
É emocionante receber uma encomenda desejada a tanto tempo, ou ir na loja 
e ver as novidades. Um dos grandes prazeres dos colecionadores é ver a 
coleção crescendo, tomando forma. Ficar vendo a exposição das peças 
quando se chega em casa cansado do trabalho, apreciando as figuras, não 
tem preço, é um baita prazer quando faço isso. (Mundo Geek). 
 
Dá prazer ver a quantidade de objetos expostos na coleção. Quando vem 
visita em casa é sempre um assunto que desperta a curiosidade. Um certo 
estranhamento também, mas a coleção provoca aquela admiração e interesse. 
Você se sente todo satisfeito em mostrar, traz uma sensação bacana, apesar 
de acharem estranho às vezes. (Limited Edition). 
 
Todo colecionador quer valorizar as peças que tem com uma boa exposição. 
Começa pequeno, numa prateleira, e vai crescendo. Vira um expositor com 
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iluminação, depois até ocupar toda uma sala. Conheço um colecionador que 
seu apartamento inteiro é de figuras e estátuas (Pizzitoys). 

 

4.6. Proposições dos achados qualitativos 

 

 Tendo em vista o propósito de ganhar conhecimento sobre a prática do colecionismo 

de estátuas e figuras de ação e auxiliar no estabelecimento de hipóteses baseadas na 

fundamentação teórica, o estudo qualitativo exploratório permitiu reforçar elementos teóricos 

observados pelo autor. 

 As entrevistas em profundidade seguiram uma estrutura preestabelecida com base na 

teoria sobre colecionismo e partiu de categorias dedutivas que, de acordo com Mayring 

(2000), emergem antes da coleta de dados diretamente da revisão da literatura. Assim, o autor 

estabeleceu como categorias a priori os construtos trabalhados neste estudo, à exceção do 

construto Self Expandido, que foi considerado após a análise dos resultados aqui expressos.  

 Fica evidente pela interpretação das respostas dos entrevistados que o colecionismo 

tem como ponto de partida o interesse temático do colecionador, o qual sofre a influência de 

um prazer antecipatório de consumo, ancorado em fatores emocionais (Long & Schiffman, 

1997). Formanek (1991) já destacava a ideia de que possuir o objeto desejado provoca 

ansiedade e excitação, e que sem um envolvimento apaixonado, obsessivo e emocional por 

um determinado tema, não há coleção (Saari, 1997). Assim, a primeira proposição que 

emerge do estudo qualitativo é:  

P1: O interesse por um tema específico move a vontade de colecionar. 

 Conclui-se também que as estátuas e figuras de ação surgem como extensões do self 

do colecionador, mas ao mesmo tempo traduzem mitologias modernas, transmitindo 

arquétipos que são introjetados no self dos colecionadores. Assim, o colecionismo de estátuas 

e figuras de ação envolve a projeção da identidade do indivíduo (uma extensão do self) e a 

introjeção de ideias e imagens arquetípicas traduzidas nas peças que são incorporadas à 

identidade do colecionador (self expandido). Há um desejo contínuo de possuir aquelas 

estátuas ou figuras que representam os temas/personagens favoritos. Daqui surge mais uma 

proposição ligada às questões do self: 

P2: O colecionador não apenas estende seu self na prática do colecionismo, mas também 

o expande pela posse dos objetos de coleção.  

 Outro aspecto marcante que se destaca nas entrevistas é o papel da nostalgia. A posse 

do objeto de coleção promove uma carga de experiências nostálgicas (Belk, 1988). Resgata-se 
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um desejo individual pelo passado, um anseio pelo ontem (Holbrook, 1993), uma resposta 

positiva de momentos vividos (Sierra & McQuitty, 2007). Ao mesmo tempo, a busca em 

concretizar o interesse temático pela posse do objeto colecionável é um processo afetivo que 

pode estar vinculado a uma supressão de frustrações do passado e, em particular, de carências 

de infância. Os entrevistados do Mundo Geek e Fórum Limited Edition foram explícitos nesse 

ponto. Como terceira proposição surgida da pesquisa qualitativa tem-se que: 

P3: Determinados itens de coleção despertam um sentimento nostálgico no colecionador 

e também cumprem um papel de suprir possíveis frustrações ou carências vivenciadas. 

 Por fim, o colecionismo gera bem-estar emocional pelo exercício da própria atividade. 

A prática colecionista resulta num sentimento de autoeficácia (Olmsted, 1991) e elevação da 

autoestima (McIntosh & Schmeichel, 2004). Como meio de expressão identitária (Dittmar, 

2008), a coleção elimina experiências, pensamentos e sentimentos negativos, e proporciona 

um prazer estético, sensorial e recreacional. É um consumo de características compensatórias 

e de fundo escapista, alimentado por emoções antecipatórias que visam sustentar o bem-estar 

sentido pelo colecionador. Como quarta e quinta proposição da pesquisa qualitativa: 

P4: A prática do colecionismo proporciona bem-estar emocional. 

P5: O colecionismo é uma experiência estética, centrada nos prazeres dos sentidos. 

 As proposições 1, 2, 3 e 4 alinham-se com a fundamentação teórica (capítulo 2) e 

estão refletidas nas hipóteses traçadas pelo autor. A proposição 5, o colecionismo como 

experiência estética, encontra ressonância na revisão da literatura, mas não está representada 

em uma hipótese específica. Contudo, ela serve de compreensão sobre a prática do 

colecionismo como uma atividade que fomenta um prazer estético a partir da interação de 

componentes cognitivos e emocionais do colecionador com os objetos de coleção, 

desencadeando sentimentos, impressões e imagens carregadas de sentido simbólico, e 

mobilizando a capacidade imaginativa do indivíduo. Nesse sentido, a coleção é um 

componente estético que adquire relevância pois é um vetor importante para a afirmação 

identitária do indivíduo. Os objetos de coleção são um “museu ou arquivo pessoal”, refletem 

as mudanças de vida do indivíduo, seus gostos próprios, o que acha bonito ou agradável 

(Zwick & Dholakia (2006).  

 De fato, os objetos de coleção são concebidos para provocar os sentidos e promover 

um prazer estético pela apreciação dos objetos em si. Em particular, observa-se que as 

estátuas e figuras de ação são aureoladas pelo packaging (figura 10), pelo design, pelas 

esculturas faciais hiperrealistas das estátuas e figuras (figura 11). Como objetos colecionáveis, 
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provocam o imaginário e as emoções hedonistas, seduzem pela imagem e pelo estilo das 

peças. Enfim, provocam uma experiência estética. 
 

Figura 10 – Packaging de estátuas e figuras de ação 

 
Fonte: Statue-Man Caves, 2017.4 

 
Figura 11 – Esculturas faciais de figuras de ação colecionáveis 

 
Fonte: compilação do autor, 2017.5 

 

 A exposição das estátuas e figuras de ação torna-se um universo particular e 

multidimensional do colecionador. Os objetos de coleção mesclam-se com o ambiente, 

tornam-se decoração e diferenciam-se pela originalidade das exposições (figuras 12 e 13). Há 

uma intencionalidade de contemplar a coleção, cujo valor estético é intrínseco aos próprios 

                                                
4 Disponível em: < https://www.facebook.com/groups/comicstatuecave/>. Acesso em: 15 julho, 
2017. 
5 Montagem a partir de imagens coletadas no site Google, disponível em: 
<https://www.google.com.br>. Acesso em: 15 julho, 2017. 
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objetos. Os objetos ganham uma conotação sagrada (Wallendorf, Belk, & Heisley, 1988), 

com espaços dedicados para a devoção e o culto. O poder de evocação sentimental dos 

objetos de coleção proporciona uma imersão fruitiva estetizada do consumo. 

Figura 12 – Exposição de colecionáveis – ambiente 1 

 
Fonte: Statue-Man Caves, 2017.6 

 
Figura 13 – Exposição de colecionáveis – ambiente 2 

 
Fonte: Fonte: Statue-Man Caves, 2017.7 

 

 No próximo capítulo são apresentados os resultados dos estudos quantitativos, os 

quais avaliam as hipóteses da tese e demais análises estatísticas concernentes a avaliação dos 

modelos de mensuração e estrutural propostos.  

                                                
6 Disponível em: < https://www.facebook.com/groups/comicstatuecave/>. Acesso em: 15 julho, 
2017. 
7 Disponível em: < https://www.facebook.com/groups/comicstatuecave/>. Acesso em: 15 julho, 
2017. 
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5. RESULTADOS DOS ESTUDOS QUANTITATIVOS 
 

5.1. Primeira amostragem/Pré-Teste - Análise Fatorial Exploratória (AFE) 

 

5.1.1. Análise descritiva dos dados – primeira amostragem 

 

 Numa análise exploratória preliminar, fez-se uma avaliação visual da planilha de 

dados, para uma primeira verificação de erros de digitação ou de possíveis anomalias (por 

exemplo, respondentes que fixaram um padrão de resposta único, como marcar somente o 

escore 6 em todos os itens das escalas). O autor não encontrou problemas nessa fase inicial. 

Para cada um dos itens que compõem as escalas, extraíram-se as medidas descritivas das 

médias dos itens observados e seus respectivos desvios-padrão. Os resultados variaram 

adequadamente dentro dos limites mínimo (1) e máximo (6) da escala bietápica (apêndice L), 

o que indica que não há problemas de resposta ou de digitação.  

 Para a avaliação da normalidade dos dados utilizou-se do teste de Kolmogorov-

Smirnov (Hair et al., 2014). Todas as medidas apresentam uma distribuição não-normal 

(apêndice M). Procedeu-se para a descrição dos dados demográficos da amostra. 

 A amostra é de 250 casos, composta de 66% de homens e 34% de mulheres, 65% são 

solteiros e 32% casados. Respondentes com até 35 anos correspondem por 83% da amostra, 

17% encontram-se na faixa etária entre 36 a 55 anos (tabela 2).  

 
Tabela 2 – Faixa etária amostra n=250 (AFE) 

 
Fonte: O autor, 2016. 

 

 Os respondentes são mais escolarizados, 34% possuem superior completo e 24% pós-

graduação (tabela 3). 

 

FAIXA ETÁRIA
Até 18 anos 10%
De 19 a 25 anos 32%
De 26 a 35 anos 41%
De 36 a 45 anos 15%
De 46 a 55 anos 2%

100%
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Tabela 3 – Escolaridade amostra n=250 (AFE) 

 
Fonte: O autor, 2016. 

 

 Do total da amostra, 71% colecionam até cinco anos, o que revela um hábito de 

compra recente. Colecionadores com mais tempo de experiência em colecionar, entre 6 a 10 

anos, são 14%. Aqueles que colecionam há mais de 20 anos são 5% da amostra (tabela 4). 

 
Tabela 4 – Tempo de colecionador amostra n=250 (AFE) 

 
Fonte: O autor, 2016. 

 

 No que diz respeito ao nível de renda dos colecionadores, 64% ganham por mês com 

seu trabalho até R$ 2.500,00, 18% ganham entre R$ 2.501,00 a R$ 5.000,00 e 12% entre R$ 

5.001,00 a R$ 8.000,00 (tabela 5). 

 
Tabela 5 – Renda do colecionador amostra n=250 (AFE) 

 
Fonte: O autor, 2016. 

 

 De maneira geral, a amostra é composta por um público jovem, solteiro, com renda 

média baixa e que coleciona não faz muito tempo. O gasto médio por ano com a coleção é de 

R$ 3.154,00 e a mediana de gastos da amostra com a coleção por ano é de R$ 1.500,00. 

ESCOLARIDADE
Fundamental I completo / Fundamental II incompleto (até nono ano) 2%
Fundamental II completo / Médio incompleto 4%
Médio completo / Superior incompleto 36%
Superior completo 34%
Pós-Graduação 24%

100%

TEMPO DE COLECIONADOR
Até 1 ano 24%
De 2 a 5 anos 47%
De 6 a 10 anos 14%
De 11 a 15 anos 6%
De 16 a 20 anos 4%
Mais de 20 anos 5%

100%

Até R$ 1.600,00 44%
De R$ 1.601 a R$ 2.500,00 20%
De R$ 2.501,00 a R$ 5.000,00 18%
De R$ 5.001,00 a R$ 8.000,00 12%
De R$ 8.001,00 a R$ 12.000,00 2%
De R$ 12.001,00 a R$ 20.000,00 2%
Acima de R$ 20.000,00 2%

100%

RENDA MENSAL FRUTO DO TRABALHO
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5.1.2. AFE e consistência interna das escalas (n=250) 

 

 Para acessar a estrutura das escalas previstas na tese, os 37 itens do questionário 

passaram pela análise fatorial exploratória, com o método de extração de Análise de 

Componentes Principais.  

 Analisou-se primeiramente a matriz de correlações seguindo as heurísticas já 

indicadas por Hair et al. (2009). Os resultados apontaram adequação para análise fatorial da 

amostra (KMO = 0,902; teste de Bartlett: qui-quadrado aprox.. = 5898,981; g.l. = 666; sig < 

0,0000). 

 Utilizou-se também como referência para essa avaliação inicial a matriz anti-imagem, 

a partir da tabela gerada pelo software SPSS (apêndice N). A tabela anti-imagem indica o 

poder de explicação dos fatores em cada um dos itens analisados. A diagonal da parte inferior 

da tabela (anti-image correlation) indica o Measure of Sampling Adequacy (MSA) para cada 

um dos itens. Os valores inferiores ao valor de referência de 0,500 são considerados muito 

pequenos para a análise e nesses casos recomenda-se que os itens sejam retirados da análise. 

A matriz anti-imagem de correlação apresentou valores na diagonal principal acima de 0,776. 

Logo, não há necessidade de eliminar itens para a análise fatorial segundo esse critério. 

 Seguiu-se a recomendação de Gerbing e Anderson (1988) para avaliar a 

dimensionalidade das escalas propostas, verificando se o número de fatores retidos na análise 

fatorial com extração por componentes principais é um, ao adotar-se o critério de Kaiser 

(autovalores maiores do que 1) para definir a quantidade de fatores.  

 O critério foi aplicado e oito fatores foram retidos (quadro 12), correspondendo a 

aproximadamente 70% da variância dos dados. A expectativa era a retenção de sete fatores, o 

que equivale ao número de construtos trabalhados na tese. Assim, o autor procurou 

compreender o motivo de tal ocorrência fazendo a análise da solução fatorial não-rotacionada 

com oito fatores. Pela matriz de componente (quadro 13), constatou-se que os itens F2 e F5, 

previstos para compor o construto Supressão de Frustração, foram enquadrados em uma outra 

dimensão, ou seja, a análise fatorial demonstrou que esses itens não estavam adequados à 

dimensão previamente designada. Consultando a literatura, o construto Supressão de 

Frustração envolve o mapeamento de frustrações associadas ao período da infância, em 

alguma outra fase da vida ou no momento presente. Em uma análise crítica, os itens F2 e F5, 

incluídos nesse construto com base na pesquisa exploratória qualitativa, na verdade 

relacionam-se a um desejo realizado de infância, que pode ou não estar correlacionado com 

um sentimento de frustração. Contudo, essa correlação é baixa conforme pode ser visto no 
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quadro YYK.  Assim, o autor constatou a necessidade de exclusão desses itens e verificou que 

não há prejuízo ao domínio do construto Supressão de Frustração, restando três itens na escala 

para mensurar essa dimensão. 

 O autor verificou na análise da matriz de componente rotativa com oito fatores 

(quadro 13) as outras cargas fatoriais por fator. Segundo Costa (2011), um item com carga 

fatorial menor que 0,40 é ‘candidato’ a exclusão, sendo recomendado cargas fatoriais com 

corte ideal em 0,7. Assim, decidiu-se eliminar os itens BE5 (carga de 0,224), N5 (carga de 

0,586) e ES2 (carga de 0,561). Entretanto, a decisão final pela exclusão desses itens também 

se baseou em uma análise interpretativa feita pelo autor. O item BE5 (Sinto que sou 

diferenciado por ter minha coleção), da escala de Bem-Estar Emocional adaptada ao 

colecionismo, parece não capturar o construto Bem-Estar Emocional na opinião dos 

respondentes, destoando claramente dos outros itens que compõe a escala, como pode ser 

visto na comparação entre as cargas fatoriais dos itens do construto. Já a carga fatorial do item 

N5 (Minha coleção traz lembranças de ótimos momentos) também contrasta com as outras 

cargas fatoriais (todas acima de 0,800) que compõem a escala de Nostagia Pessoal. Por fim, o 

item ES2 (Minha coleção ajuda a diminuir a diferença entre o que eu sou e o que eu gostaria 

de ser), apesar de estar presente na escala original de Extensão do Self, que foi adaptada ao 

colecionismo, parece também não se enquadrar na mensuração do construto, já que o item faz 

referência a “o que eu sou” e o que “eu gostaria de ser”. Logo, aparenta ser uma faceta menos 

adequada para expressar o self do indivíduo, ou seja, “quem ele é”.   
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Quadro 12 - Variância total explicada na AFE – 8 fatores (n = 250) – 1a.rodada 

 
Fonte: extraído do SPSS pelo autor, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa

1 11,456 30,962 30,962 11,456 30,962 30,962
2 4,160 11,243 42,206 4,160 11,243 42,206
3 2,915 7,878 50,084 2,915 7,878 50,084
4 1,983 5,360 55,444 1,983 5,360 55,444
5 1,642 4,438 59,882 1,642 4,438 59,882
6 1,491 4,030 63,912 1,491 4,030 63,912
7 1,093 2,955 66,867 1,093 2,955 66,867
8 1,079 2,916 69,783 1,079 2,916 69,783
9 ,841 2,272 72,055
10 ,764 2,065 74,120
11 ,689 1,863 75,984
12 ,660 1,783 77,767
13 ,617 1,666 79,433
14 ,566 1,529 80,962
15 ,534 1,442 82,404
16 ,509 1,375 83,779
17 ,488 1,318 85,097
18 ,445 1,202 86,299
19 ,434 1,172 87,471
20 ,413 1,117 88,587
21 ,396 1,071 89,658
22 ,381 1,030 90,689
23 ,365 ,987 91,675
24 ,336 ,909 92,584
25 ,324 ,876 93,460
26 ,284 ,769 94,229
27 ,281 ,759 94,988
28 ,274 ,741 95,730
29 ,227 ,613 96,343
30 ,210 ,567 96,909
31 ,205 ,555 97,464
32 ,194 ,525 97,990
33 ,188 ,509 98,499
34 ,177 ,478 98,977
35 ,157 ,425 99,402
36 ,115 ,312 99,713
37 ,106 ,287 100,000

Variância total explicada

Componente

Valores próprios iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado

Método de Extração: Análise de Componente Principal.
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Quadro 13 - Matriz de componente rotativa– 8 fatores (n = 250) – 1a.rodada 

 
Fonte: extraído do SPSS pelo autor, 2016. 

 

 Novamente o critério de Kaiser foi aplicado e sete fatores foram retidos conforme o 

esperado (quadro 14), correspondendo a 71,4% da variância dos dados. A solução fatorial 

rotacionada com sete fatores é apresentada no quadro 15. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8
N1 ,052 ,031 ,840 ,061 -,039 -,017 ,101 ,056
N2 ,090 ,022 ,856 -,026 ,040 ,081 ,133 ,076
N3 ,077 ,016 ,868 ,110 -,012 -,062 ,025 ,156
N4 ,081 ,002 ,874 ,166 -,038 -,033 ,039 ,101
N5 ,002 ,097 ,586 ,153 ,298 ,206 ,142 -,180
F1 ,156 -,048 ,267 ,091 ,044 ,020 ,706 ,330
F2 ,118 -,038 ,125 ,150 ,120 ,177 ,180 ,711
F3 ,192 ,102 ,157 ,138 ,057 ,044 ,841 ,157
F4 ,146 ,065 ,051 ,128 ,128 ,106 ,852 ,053
F5 ,046 ,123 ,141 ,034 ,047 ,015 ,194 ,798
BE1 ,187 ,258 -,023 -,040 ,677 ,101 -,001 ,086
BE2 ,306 ,142 -,007 ,114 ,670 ,078 ,276 -,002
BE3 ,138 ,230 ,064 ,070 ,802 ,182 ,000 ,008
BE4 ,096 ,169 ,102 ,130 ,777 ,181 ,093 ,005
BE5 ,534 -,045 -,061 ,132 ,224 ,092 ,124 ,249
BE6 ,148 ,267 -,047 ,087 ,623 ,209 -,015 ,175
IT1 ,057 ,149 ,028 ,039 ,085 ,756 ,051 ,061
IT2 ,224 ,231 ,049 ,204 ,134 ,700 ,030 -,040
IT3 ,070 ,273 ,020 ,166 ,136 ,693 ,019 ,072
IT4 ,096 ,258 ,031 ,035 ,276 ,652 ,093 ,047
IT5 ,294 ,152 -,042 ,144 ,144 ,722 ,030 ,097
SE1 ,120 -,012 ,137 ,748 ,078 ,091 -,018 ,070
SE2 ,431 ,098 ,075 ,661 ,064 ,068 ,123 ,150
SE3 ,221 ,119 ,077 ,753 ,062 ,196 ,093 -,040
SE4 ,336 ,032 ,031 ,747 ,042 ,087 ,161 ,135
SE5 ,476 ,104 ,157 ,675 ,118 ,137 ,125 -,023
ES1 ,690 ,124 ,161 ,398 ,151 ,136 ,095 ,034
ES2 ,561 ,159 ,132 ,465 ,064 ,126 ,278 ,022
ES3 ,791 ,207 ,123 ,272 ,135 ,083 ,079 ,057
ES4 ,675 ,232 ,129 ,157 ,234 ,224 ,092 ,010
ES5 ,772 ,243 -,009 ,197 ,119 ,084 ,161 -,003
ES6 ,787 ,110 ,069 ,220 ,142 ,188 ,034 ,017
FE1 ,104 ,763 ,044 ,114 ,222 ,260 ,054 -,034
FE2 ,125 ,864 ,046 -,003 ,221 ,216 ,100 ,008
FE3 ,211 ,810 ,036 ,040 ,196 ,230 ,028 ,061
FE4 ,118 ,732 ,021 ,099 ,198 ,123 -,080 ,107
FE5 ,195 ,763 ,016 ,064 ,183 ,243 ,107 -,045

Matriz de componente rotativaa

Componente

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.

a. Rotação convergida em 7 iterações.
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Quadro 14 - Variância total explicada na AFE – 7 fatores (n = 250) – 2a.rodada 

 
Fonte: extraído do SPSS pelo autor, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total
% de 

variância
% 

cumulativa Total
% de 

variância
% 

cumulativa Total
% de 

variância
% 

cumulativa

1 10,388 32,463 32,463 10,388 32,463 32,463 3,794 11,857 11,857
2 3,954 12,356 44,819 3,954 12,356 44,819 3,676 11,487 23,344
3 2,618 8,182 53,001 2,618 8,182 53,001 3,415 10,673 34,016
4 1,810 5,658 58,659 1,810 5,658 58,659 3,250 10,156 44,173
5 1,577 4,928 63,587 1,577 4,928 63,587 3,212 10,039 54,211
6 1,437 4,492 68,078 1,437 4,492 68,078 3,119 9,748 63,959
7 1,073 3,354 71,432 1,073 3,354 71,432 2,391 7,473 71,432
8 ,759 2,372 73,804
9 ,646 2,019 75,823
10 ,601 1,877 77,700
11 ,583 1,823 79,523
12 ,538 1,681 81,204
13 ,507 1,584 82,787
14 ,493 1,539 84,327
15 ,460 1,438 85,765
16 ,422 1,319 87,084
17 ,420 1,313 88,397
18 ,399 1,248 89,645
19 ,380 1,188 90,833
20 ,341 1,065 91,898
21 ,321 1,004 92,902
22 ,306 ,955 93,857
23 ,279 ,873 94,730
24 ,255 ,797 95,527
25 ,222 ,694 96,221
26 ,212 ,664 96,885
27 ,210 ,656 97,540
28 ,195 ,610 98,151
29 ,192 ,601 98,752
30 ,169 ,529 99,281
31 ,121 ,378 99,659
32 ,109 ,341 100,000
Método de Extração: Análise de Componente Principal.

Variância total explicada

Component
e

Valores próprios iniciais
Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado
Somas rotativas de carregamentos 

ao quadrado
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Quadro 15 - Matriz de componente rotativa – 7 fatores (n = 250) – 2a.rodada 

 
 Fonte: extraído do SPSS pelo autor, 2016. 

 
 A partir da solução com sete fatores, verificaram-se também os valores das 

comunalidades entre os itens. Todos os itens apresentaram comunalidades acima de 0,500 

(como pode ser observado no quadro 16). 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
N1 ,841 ,119 -,022 -,006 ,064 ,064 ,031
N2 ,863 ,148 ,067 ,099 -,013 ,072 ,023
N3 ,890 ,066 ,015 -,039 ,130 ,053 ,019
N4 ,887 ,071 -,018 -,016 ,181 ,058 ,011
F1 ,277 ,773 ,063 ,037 ,107 ,124 -,048
F3 ,148 ,861 ,070 ,050 ,143 ,167 ,104
F4 ,032 ,847 ,130 ,111 ,138 ,104 ,073
BE1 -,011 ,020 ,713 ,118 -,035 ,176 ,226
BE2 -,021 ,274 ,678 ,075 ,143 ,256 ,149
BE3 ,044 -,009 ,809 ,186 ,069 ,132 ,218
BE4 ,075 ,084 ,777 ,182 ,128 ,082 ,165
BE6 -,046 ,040 ,623 ,209 ,112 ,108 ,278
IT1 ,030 ,061 ,096 ,759 ,054 ,027 ,155
IT2 ,029 ,019 ,132 ,698 ,217 ,203 ,239
IT3 ,011 ,026 ,148 ,705 ,148 ,079 ,255
IT4 ,013 ,093 ,276 ,648 ,045 ,071 ,267
IT5 -,046 ,056 ,160 ,731 ,152 ,296 ,135
SE1 ,142 -,003 ,083 ,098 ,771 ,065 -,001
SE2 ,079 ,159 ,077 ,072 ,691 ,376 ,109
SE3 ,060 ,081 ,067 ,202 ,743 ,220 ,107
SE4 ,028 ,199 ,044 ,096 ,770 ,282 ,040
SE5 ,145 ,132 ,130 ,142 ,697 ,441 ,103
ES1 ,146 ,119 ,171 ,139 ,422 ,678 ,115
ES3 ,118 ,113 ,161 ,091 ,312 ,768 ,197
ES4 ,100 ,114 ,246 ,225 ,181 ,699 ,214
ES5 -,027 ,184 ,134 ,080 ,235 ,772 ,234
ES6 ,058 ,056 ,166 ,188 ,249 ,784 ,097
FE1 ,033 ,039 ,228 ,263 ,115 ,102 ,760
FE2 ,033 ,094 ,225 ,217 -,005 ,130 ,863
FE3 ,028 ,037 ,201 ,227 ,045 ,208 ,816
FE4 ,018 -,059 ,203 ,128 ,097 ,116 ,731
FE5 ,003 ,096 ,187 ,239 ,071 ,183 ,770

Componente

Matriz de componente rotativaa

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.

a. Rotação convergida em 7 iterações.
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Quadro 16 - Comunalidades 

 
Fonte: extraído do SPSS pelo autor, 2016. 

 

 O autor calculou os valores de alfa de Cronbach para cada construto, avaliando a 

consistência interna dos fatores, e também observou as correlações item-item e item-total dos 

construtos. Todos os indicadores (quadro 17) mostraram-se adequados, segundo as 

recomendações de Hair et al. (2009) para o alfa de Cronbach (α > 0,7) e correlações item-total 

(mínimo de 0,500) e de Costa (2011) para as correlações item-item (mínimo de 0,200 e 

máximo de 0,900). O autor concluiu que não havia indícios significativos para mais retiradas 

de itens. 

 

Inicial Extração

N1 1,000 ,730
N2 1,000 ,788
N3 1,000 ,819
N4 1,000 ,828
F1 1,000 ,708
F3 1,000 ,830
F4 1,000 ,782

BE1 1,000 ,606
BE2 1,000 ,649
BE3 1,000 ,761
BE4 1,000 ,699
BE6 1,000 ,537
IT1 1,000 ,617
IT2 1,000 ,651
IT3 1,000 ,613
IT4 1,000 ,584
IT5 1,000 ,695
SE1 1,000 ,635
SE2 1,000 ,674
SE3 1,000 ,668
SE4 1,000 ,725
SE5 1,000 ,767
ES1 1,000 ,736
ES3 1,000 ,786
ES4 1,000 ,701
ES5 1,000 ,764
ES6 1,000 ,755
FE1 1,000 ,724
FE2 1,000 ,870
FE3 1,000 ,805
FE4 1,000 ,619
FE5 1,000 ,733

Comunalidades

Método de Extração: Análise de 
Componente Principal.
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Quadro 17 – Alfa de Cronbach dos Construtos e Correlações Item-Item e Item-Total 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 
 Dos 37 itens iniciais, cinco itens foram excluídos por conta da AFE. A escala de 

Supressão de Frustração ficou com 3 itens, a escala de Bem-Estar Emocional, originalmente 

com 6 itens e que foi adaptada ao tema do colecionismo, ficou com 5 itens, a escala de 

Nostalgia Pessoal com 4 itens e a escala de Extensão do Self, também adaptada ao tema do 

colecionismo, com 5 itens. Portanto, o modelo conceitual da tese resume-se em 7 construtos, 

num total de 32 itens. 

 

 

 
 
 
 
 

N1 Minha coleção é uma lembrete super agradável de coisas do meu passado. ,897 ,745
N2 Minha coleção me faz lembrar de quando eu era mais jovem. ,886 ,776
N3 Minha coleção traz boas memórias de meus dias de infância. ,870 ,821

α = 0,908 N4 Minha coleção reflete memórias típicas da época de criança. ,867 ,830

F1
Minha coleção fez com que eu superasse algumas frustrações da minha 
infância. ,847 ,640

F3 Minha coleção anula sentimentos de frustração que eu já tive. ,717 ,776

α = 0,842 F4 Minha coleção contorna frustrações que eu vivo. ,776 ,712

BE1 A posse da minha coleção me faz feliz. ,801 ,629
BE2 Minha coleção faz bem à minha autoestima. ,818 ,629
BE3 Minha coleção me desperta sensações positivas. ,778 ,744
BE4 Minha coleção me desperta pensamentos positivos. ,784 ,684

α = 0,831 BE6 Me sinto realizado por ter minha coleção. ,811 ,584

IT1 Sou fã do(s) tema(s) da minha coleção. ,818 ,604
IT2 Eu adoro pensar no(s) tema(s) da minha coleção. ,791 ,684
IT3 Minha coleção expressa o(s) tema(s) pelo(s) qual(is) eu sou apaixonado. ,800 ,652
IT4 Minha admiração pelo(s) tema(s) da coleção estimula a compra de novos itens. ,813 ,604

α = 0,837 IT5 Sou absolutamente fascinado pelo(s) tema(s) da minha coleção. ,793 ,690

SE1 Eu gostaria de ter em mim as características dos personagens retratados nas 
estátuas ou figuras de ação que fazem parte da minha coleção. ,875 ,598

SE2 Ter uma peça de um personagem que eu admiro é como possuir as qualidades 
desse personagem. ,846 ,723

SE3 Os personagens das estátuas ou figuras de ação que fazem parte da minha 
coleção são símbolos inspiradores para a minha vida. ,854 ,690

SE4
Os personagens das estátuas ou figuras de ação que fazem parte da minha 
coleção representam um ideal de perfeição para mim. ,840 ,750

α = 0,876 SE5
Eu sinto que as imagens poderosas dos personagens presentes na coleção 
completam minha identidade. ,833 ,775

ES1 Minha coleção ajuda a alcançar minha identidade pessoal. ,891 ,758
ES3 Minha coleção é muito importante para minha identidade pessoal. ,878 ,820
ES4 Minha coleção é parte de quem eu sou. ,895 ,737
ES5 Se perdesse minha coleção, sentiria minha identidade pessoal abalada. ,889 ,769

α = 0,909 ES6 Eu reforço minha identidade pessoal por meio da minha coleção. ,888 ,769

FE1 Eu fico muito empolgado em pensar na compra de um novo item para a minha 
coleção. ,892 ,760

FE2 O prazer de adquirir um item me incentiva a colecionar. ,867 ,874

FE3 A expectativa de ter mais um item na coleção alimenta minha vontade de 
colecionar. ,877 ,820

FE4 A paixão pelo colecionismo me faz querer ampliar minha coleção. ,912 ,664

α = 0,908 FE5 Aguardo com ansiedade a oportunidade de compra de novos itens para minha 
coleção. ,890 ,766

Nota%1:%α%=%Alfa%de%Cronbach
Nota%2:%todas%as%corrrelações%item;item%dos%construtos%são%significativas%a%p;valor%<%0,05.

Fatores Emocionais 
Positivos

Fatores
Correlações 

item-itemItens 

0,559 a 0,736

0,434 a 0,697

Alfa de Cronbach 
se item for 
excluído 

Nostalgia Pessoal
0,649 a 0,853

Supressão de 
Frustração

Bem-Estar 
Emocional

Interesse Temático
0,434 a 0,602

Correlação item-
total corrigida

0,465 a 0,686

0,553 a 0,835 

Self Expandido

Extensão do Self
0,613 a 0,731 
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5.2. Segunda amostragem – avaliação do modelo de mensuração e estrutural - Brasil 

 

 Para a utilização da modelagem de equações estruturais foi desenvolvido um modelo 

teórico baseado na revisão da literatura.  

 A definição de um modelo estrutural seguiu as recomendações de Hair et al. (2009), 

por meio da construção de um diagrama de caminhos das relações teóricas previstas entre os 

construtos. 

 O autor desenhou o modelo estrutural e fez as análises pelo software SmartPLS 

(versão 3.2.4), rodando o algoritmo do software e gerando todos os relatórios desejados para a 

avaliação do modelo de mensuração, num primeiro momento, e depois para a avaliação do 

modelo estrutural, o que envolve a capacidade do modelo de prever a variação nas variáveis 

dependentes (Hair et al., 2014). 

 

5.2.1. Análise descritiva dos dados – segunda amostragem - Brasil 

 

 O autor, antes de importar a base de dados da segunda amostragem para o software 

SmartPLS (versão 3.2.4), adotou o mesmo procedimento de checagem utilizado para a 

planilha de dados da primeira amostragem. Não foram encontrados problemas de digitação ou 

anomalias nas respostas (por exemplo, os entrevistados indicando um único padrão de 

resposta em todos os itens). Calculou-se as médias dos itens observados e seus respectivos 

desvios-padrão (apêndice O). 

 Todas as medidas apresentaram uma distribuição não-normal (apêndice P), como 

resultado da aplicação do teste de Kolmogorov-Smirnov (Hair et al., 2009).  

 Além disso, como todos os 700 participantes responderam tanto sobre os itens 

relacionados às variáveis dependentes como independentes, a variância oriunda do uso de um 

mesmo método pode aumentar ou diminuir as relações estimadas. A fim de avaliar o efeito do 

viés de uso do método comum (common method bias), o autor, seguindo recomendações de 

Podsakoff, MacKenzie e Podsakoff (2012), realizou o teste do fator único de Harman pelo 

software SPSS. O teste consiste no emprego de uma análise fatorial exploratória não-

rotacionada, fixando o número de fatores como igual a um e verificando o valor da variância 

explicado pelo fator único. Se for menor que 50%, não há viés pelo método. Identificou-se 

que um fator único explicou 34% da variância dos dados, sendo que sete fatores foram 

extraídos no total e explicam 73% da variância dos dados  (apêndice Q). Logo, a amostra não 

sofre de viés do método comum. 
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 Seguiu-se para a descrição dos dados demográficos da amostra de 700 casos, 

composta de 91% de homens e 9% de mulheres, 55% solteiros e 42% casados. Respondentes 

com até 35 anos correspondem por 71% da amostra e 22% encontram-se na faixa etária entre 

36 a 55 anos (tabela 6). 

 
Tabela 6 – Faixa etária Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

 A maior parte dos respondentes possui educação em nível superior, sendo 40% com 

superior completo e 27% com pós-graduação. Contudo, há uma parcela significativa da 

amostra (29%) com ensino médio completo/superior incompleto (tabela 7). 

 
Tabela 7 – Escolaridade Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

  Do total da amostra, 47% colecionam até cinco anos, 25% são colecionadores entre 6 

a 10 anos e 28% colecionam há 11 anos ou mais (tabela 8). 

 
 
 
 

FAIXA ETÁRIA
Até 18 anos 2%
De 19 a 25 anos 16%
De 26 a 35 anos 53%
De 36 a 45 anos 22%
De 46 a 55 anos 5%
Acima de 55 anos 2%

100%

ESCOLARIDADE
Fundamental II completo / Médio incompleto 4%
Médio completo / Superior incompleto 29%
Superior completo 40%
Pós-Graduação 27%

100%
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Tabela 8 – Tempo de colecionador Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

 Em sua maioria, os colecionadores da amostra apresentam os seguintes rendimentos: 

42% ganham por mês com seu trabalho até R$ 2.500,00, 29% ganham entre R$ 2.501,00 a R$ 

5.000,00 e 14% entre R$ 5.001,00 a R$ 8.000,00.  

 Aqueles colecionadores que podem ser enquadrados com mais poder aquisitivo, entre 

R$ 8.001,00 a R$ 12.000,00, perfazem 8% do total. Apenas 7% da amostra ganha acima de 

R$ 12.000,00  (tabela 9). 

 
Tabela 9 – Renda do colecionador Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

 De maneira geral, a amostra é composta por um público jovem adulto, com renda 

média (71% ganham até R$ 5.000,00) e equilíbrio entre solteiros e casados. Praticamente 

metade da amostra é composta de colecionadores recentes (47% até 5 anos), mas 28% 

colecionam há mais de 11 anos. O gasto médio por ano com a coleção é de R$ 4.292,60 e a 

mediana de gastos da amostra com a coleção por ano é de R$ 2.000,00. 

 

5.2.2. Avaliação do modelo de mensuração - Brasil 

 
 O autor desenhou a tabela 10 como forma de apresentar os resultados de avaliação do 

modelo de mensuração no nível das variáveis latentes. Observou-se a confiabilidade, a 

validade discriminante e a validade convergente dos construtos, tanto na modelagem de 

TEMPO DE COLECIONADOR
Até 5 anos 47%
De 6 a 10 anos 25%
De 11 a 15 anos 13%
De 16 a 20 anos 6%
Mais de 20 anos 9%

100%

RENDA MENSAL FRUTO DO TRABALHO
Até R$ 1.600,00 24%
De R$ 1.601 a R$ 2.500,00 18%
De R$ 2.501,00 a R$ 5.000,00 29%
De R$ 5.001,00 a R$ 8.000,00 14%
De R$ 8.001,00 a R$ 12.000,00 8%
De R$ 12.001,00 a R$ 20.000,00 5%
Acima de R$ 20.000,00 2%

100%



   
 

 

108 

equações estruturais (MME), proposta nesta tese, quanto pelo modelo saturado (Gefen & 

Straub, 2005), que é aquele que considera todas as relações possíveis entre os construtos. 

 A variância média extraída (AVE) é um indicador da validade convergente dos 

construtos, sendo que o valor de referência é acima de 0,500 (Henseler et al., 2009). O valor 

das AVEs de todos os construtos apresentam valores adequados, acima do parâmetro 

recomendado (tabela 10). 

 Nesta fase, para a avaliação da confiabilidade, dois indicadores foram utilizados: alfa 

de Cronbach e confiabilidade composta. Esses indicadores devem apresentar valores acima de 

0,70 (Hair et al., 2014). Conforme a tabela 10, todos os construtos apresentam valores 

superiores aos de referência para ambos os indicadores.  
  

Tabela 10 – Avaliação do modelo de mensuração no nível das variáveis latentes – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo Smart PLS e G*Power. 

 

 A tabela 10 também traz informações sobre a validade discriminante, ou seja, se os 

construtos são independentes entre si (Hair et al., 2014). O critério de Fornell & Larcker 

(1981), utilizado para verificar a validade discriminante, compara as raízes quadradas das 

AVEs de cada construto com os coeficientes de correlação de Pearson (r) entre os construtos. 

O modelo de mensuração no nível das variáveis latentes atende ao critério de Fornell e 

Larcker (1981), pois os valores das raízes quadradas das AVEs (destacadas em negrito na 

diagonal da tabela 10) são maiores do que os valores dos coeficientes de correlação de 

Pearson (r). 

 Além do critério de Fornell e Larcker (1981), confirmou-se a validade discriminante 

do modelo de mensuração no nível dos itens por meio da análise das cargas cruzadas, 

verificando se as cargas fatoriais mais altas pertencem aos construtos previamente designados 

com base na literatura (Chin, 1998). De acordo com o quadro 18, observa-se que as cargas 

Bem$Estar*
Emocional

Extensão*do*
Self

Fatores*
Emocionais*
Positivos

Interesse*
Temático

Nostalgia*
Pessoal

Self*
Expandido

Supressão*de*
Frustração

Bem$Estar*Emocional 0.780
Extensão*do*Self 0.495 0.869
Fatores*Emocionais*Positivos 0.567 0.421 0.873
Interesse*Temático 0.489 0.384 0.543 0.808
Nostalgia*Pessoal 0.273 0.209 0.256 0.180 0.888
Self*Expandido 0.375 0.643 0.287 0.369 0.267 0.869
Supressão*de*Frustração 0.326 0.486 0.270 0.245 0.258 0.372 0.891
Alfa*de*Cronbach 0.838 0.918 0.922 0.868 0.910 0.919 0.870
Confiabilidade*Composta 0.885 0.939 0.941 0.904 0.937 0.939 0.920
Variância*Média*Extraída*(AVE) 0.608 0.754 0.762 0.653 0.788 0.755 0.794
Nota*1:*os*valores*na*diagonal*são*a*raiz*quadrada*da*variância*média*extraída*(AVE).
Nota*2:*os*valores*de*correlação*superiores*a*[0,074]*são*significantes*a*5%;*e*acima*de*[0,097]*são*significantes*a*1%
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fatoriais dos itens que compõem os construtos possuem valores maiores dentro dos construtos 

esperados. Assim, combinando essa interpretação com os resultados da tabela 10, fica 

garantida a validade convergente e discriminante do modelo. 

 
Quadro 18 - Avaliação do modelo de mensuração no nível dos indicadores – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 
 

 Na sequência, o autor realizou os mesmos testes pelo método de saturação das 

variáveis latentes, seguindo recomendações de Gefen e Straub (2005). A saturação do modelo 

ocorre pelo estabelecimento das relações entre todos os construtos. O modelo para rodar os 

testes por meio da saturação das variáveis latentes é mostrado na figura 14. Novamente o 

autor fez uso do algoritmo do SmartPLS para avaliar a validade convergente, a validade 

Bem$Estar*
Emocional

Extensão*
do*Self

Supressão*
de*

Frustração

Fatores*
Emocionais*
Positivos

Interesse*
Temático

Nostalgia*
Pessoal

Self*
Expandido

BE1 0.757 0.320 0.241 0.447 0.350 0.225 0.227
BE2 0.771 0.487 0.355 0.426 0.352 0.195 0.404
BE3 0.839 0.348 0.225 0.447 0.419 0.258 0.260
BE4 0.819 0.370 0.225 0.465 0.443 0.194 0.276
BE6 0.705 0.383 0.205 0.426 0.339 0.197 0.269
ES1 0.419 0.887 0.453 0.363 0.326 0.216 0.621
ES3 0.466 0.918 0.452 0.367 0.344 0.189 0.581
ES4 0.407 0.808 0.344 0.400 0.349 0.165 0.487
ES5 0.424 0.843 0.475 0.350 0.297 0.188 0.515
ES6 0.232 0.882 0.387 0.349 0.350 0.150 0.580
F1 0.320 0.381 0.870 0.186 0.171 0.282 0.288
F3 0.318 0.450 0.926 0.280 0.227 0.220 0.328
F4 0.507 0.466 0.876 0.251 0.256 0.190 0.376
FE1 0.499 0.353 0.227 0.861 0.497 0.238 0.242
FE2 0.511 0.334 0.223 0.883 0.486 0.218 0.258
FE3 0.473 0.372 0.238 0.915 0.494 0.228 0.241
FE4 0.484 0.377 0.246 0.830 0.422 0.201 0.228
FE5 0.255 0.406 0.246 0.874 0.466 0.230 0.286
IT1 0.440 0.186 0.103 0.287 0.743 0.130 0.192
IT2 0.344 0.353 0.231 0.437 0.821 0.164 0.370
IT3 0.444 0.308 0.205 0.359 0.805 0.123 0.317
IT4 0.437 0.315 0.211 0.568 0.829 0.155 0.259
IT5 0.257 0.348 0.209 0.478 0.839 0.150 0.323
�N1 0.264 0.157 0.214 0.216 0.175 0.858 0.236
N2 0.222 0.189 0.261 0.233 0.136 0.889 0.249
N3 0.225 0.209 0.220 0.218 0.151 0.905 0.235
N4 0.314 0.188 0.219 0.240 0.179 0.900 0.230
SE1 0.321 0.546 0.328 0.253 0.338 0.259 0.846
SE2 0.347 0.576 0.352 0.268 0.283 0.238 0.873
SE3 0.320 0.525 0.294 0.224 0.347 0.217 0.853
SE4 0.329 0.548 0.317 0.255 0.324 0.235 0.889
SE5 0.329 0.595 0.323 0.248 0.312 0.213 0.883
Nota:*todas*as*cargas*fatoriais*são*significantes*a*1%.
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discriminante e a confiabilidade do modelo com o método de saturação. 

Figura 14 – Saturação do modelo de mensuração – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

 A tabela 11 apresenta os resultados de avaliação do modelo de mensuração no nível 

das variáveis latentes pelo método de saturação em comparação ao método de modelagem de 

equações estruturais (MEE) realizado anteriormente. Constatou-se que os resultados obtidos 

da variância média extraída (AVE), Alfa de Cronbach e Confiabilidade Composta são 

praticamente os mesmos para os dois métodos de Análise Fatorial Confirmatória (AFC). O 

mesmo pode ser dito sobre a validade discriminante entre os construtos (valores das raízes 

quadradas das AVEs, destacadas em negrito na diagonal da tabela 11, são maiores do que os 

valores dos coeficientes de correlação de Pearson (r). 
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Tabela 11 – Avaliação do modelo de mensuração no nível das variáveis latentes – comparação com método de 
saturação – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

 A avaliação do modelo de mensuração no nível dos itens por meio da análise das 

cargas cruzadas também foi objeto de teste pelo método de saturação. Os resultados foram 

praticamente semelhantes na comparação entre os dois métodos empregados de AFC. As 

cargas fatoriais mais altas para cada item estão relacionadas com os construtos previamente 

determinados. Alguns itens também apresentam cargas fatoriais altas em outros construtos, 

mas isso é comum e esperado em modelos reflexivos, ou seja, espera-se que os fatores 

estejam correlacionados. O quadro 19 traz os resultados comparados das cargas cruzadas. 

 Portanto, a aplicação dos dois métodos demonstrou que os resultados obtidos para 

validade convergente, validade discriminante e confiabilidade/consistência interna dos 

construtos estão dentro dos valores de referência, encerrando-se assim a avaliação do modelo 

de mensuração. 

 

 

 

Bem$Estar*
Emocional

Extensão*do*
Self

Fatores*
Emocionais*
Positivos

Interesse*
Temático

Nostalgia*
Pessoal

Self*
Expandido

Supressão*de*
Frustração

Bem$Estar*Emocional 0.780
Extensão*do*Self 0.495 0.869
Fatores*Emocionais 0.567 0.421 0.873
Interesse*Temático 0.489 0.384 0.543 0.808
Nostalgia*Pessoal 0.273 0.209 0.256 0.180 0.888
Self*Expandido 0.375 0.643 0.287 0.369 0.267 0.869
Supressão*de*Frustração 0.326 0.486 0.270 0.245 0.258 0.372 0.891
Alfa*de*Cronbach 0.838 0.918 0.922 0.868 0.910 0.919 0.870
Confiabilidade*Composta 0.885 0.939 0.941 0.904 0.937 0.939 0.920
Variância*Média*Extraída*(AVE) 0.608 0.754 0.762 0.653 0.788 0.755 0.794

Bem$Estar*
Emocional

Extensão*do*
Self

Fatores*
Emocionais*
Positivos

Interesse*
Temático

Nostalgia*
Pessoal

Self*
Expandido

Supressão*de*
Frustração

Bem$Estar*Emocional 0.780
Extensão*do*Self 0.493 0.869
Fatores*Emocionais*Positivos 0.567 0.422 0.873
Interesse*Temático 0.489 0.384 0.542 0.808
Nostalgia*Pessoal 0.273 0.210 0.256 0.180 0.888
Self*Expandido 0.374 0.642 0.288 0.369 0.268 0.869
Supressão*de*Frustração 0.328 0.489 0.272 0.248 0.255 0.374 0.891
Alfa*de*Cronbach 0.838 0.918 0.922 0.868 0.910 0.919 0.870
Confiabilidade*Composta 0.886 0.939 0.941 0.904 0.937 0.939 0.920
Variância*Média*Extraída*(AVE) 0.608 0.755 0.763 0.653 0.788 0.755 0.793
Nota*1:*os*valores*na*diagonal*são*a*raiz*quadrada*da*variância*média*extraída*(AVE).
Nota*2:*os*valores*de*correlação*superiores*a*[0,074]*são*significantes*a*5%;*e*acima*de*[0,097]*são*significantes*a*1%

Método*MEE

Método*de*Saturação
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Quadro 19 - Avaliação do modelo de mensuração no nível dos indicadores – comparação com método de 
saturação – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

5.2.3. Avaliação do modelo estrutural - Brasil 

 
 A avaliação do modelo estrutural visa compreender a capacidade do modelo de prever 

as relações teóricas entre as variáveis latentes (Hair et al., 2014), utilizando-se do recurso de 

reamostragem (bootstrapping) do SmartPLS. 

 A tabela 12 demonstra que os coeficientes de caminho são significantes a 1% (valor-

p). Os valores de VIF apontam que a multicolinearidade é desprezível, sendo o valor de 

referência VIF < 5 (Hair et al., 2014). 

 Para a área de ciências do comportamento, Cohen (1988) sugere a seguinte 

classificação para analisar os valores de R2 e f2: R2=2% como efeito pequeno; R2=13% como 

efeito médio e R2=26% como efeito grande. Para o f2 (variância explicada dividido pela 

Método&da&AFC MEE Saturado MEE Saturado MEE Saturado MEE Saturado MEE Saturado MEE Saturado MEE Saturado

Itens/Construtos

BE1 0.757 0.762 0.320 0.320 0.241 0.242 0.447 0.446 0.350 0.350 0.225 0.225 0.227 0.227
BE2 0.771 0.765 0.487 0.487 0.355 0.358 0.426 0.427 0.352 0.352 0.195 0.195 0.404 0.404
BE3 0.839 0.841 0.348 0.347 0.225 0.228 0.447 0.447 0.419 0.419 0.258 0.258 0.260 0.260
BE4 0.819 0.818 0.370 0.369 0.225 0.227 0.465 0.465 0.443 0.443 0.194 0.194 0.276 0.276
BE6 0.705 0.708 0.383 0.383 0.205 0.206 0.426 0.426 0.339 0.339 0.197 0.197 0.269 0.269
ES1 0.419 0.417 0.887 0.887 0.453 0.456 0.363 0.364 0.326 0.326 0.216 0.216 0.621 0.621
ES3 0.407 0.435 0.918 0.918 0.452 0.453 0.367 0.369 0.344 0.344 0.189 0.189 0.581 0.581
ES4 0.424 0.465 0.808 0.807 0.344 0.347 0.400 0.401 0.349 0.349 0.165 0.165 0.487 0.487
ES5 0.232 0.406 0.843 0.847 0.475 0.477 0.350 0.351 0.297 0.298 0.188 0.188 0.515 0.515
ES6 0.320 0.423 0.882 0.880 0.387 0.389 0.349 0.350 0.350 0.351 0.150 0.150 0.580 0.580
F1 0.318 0.231 0.381 0.382 0.870 0.858 0.186 0.187 0.171 0.171 0.282 0.282 0.288 0.288
F3 0.507 0.319 0.450 0.451 0.926 0.926 0.280 0.281 0.227 0.228 0.220 0.220 0.328 0.329
F4 0.499 0.316 0.466 0.467 0.876 0.887 0.251 0.252 0.256 0.256 0.190 0.191 0.376 0.377
FE1 0.511 0.508 0.353 0.353 0.227 0.229 0.861 0.858 0.497 0.496 0.238 0.237 0.242 0.242
FE2 0.473 0.499 0.334 0.334 0.223 0.225 0.883 0.880 0.486 0.486 0.218 0.217 0.258 0.258
FE3 0.484 0.511 0.372 0.371 0.238 0.240 0.915 0.915 0.494 0.494 0.228 0.228 0.241 0.241
FE4 0.255 0.473 0.377 0.377 0.246 0.248 0.830 0.835 0.422 0.422 0.201 0.201 0.228 0.228
FE5 0.440 0.483 0.406 0.406 0.246 0.248 0.874 0.876 0.466 0.466 0.230 0.230 0.286 0.286
IT2 0.344 0.255 0.186 0.185 0.103 0.104 0.287 0.286 0.743 0.742 0.130 0.130 0.192 0.192
IT3 0.444 0.440 0.353 0.353 0.231 0.234 0.437 0.436 0.821 0.821 0.164 0.164 0.370 0.370
IT4 0.437 0.344 0.308 0.308 0.205 0.206 0.359 0.358 0.805 0.806 0.123 0.123 0.317 0.317
IT5 0.257 0.444 0.315 0.315 0.211 0.214 0.568 0.567 0.829 0.828 0.155 0.155 0.259 0.259
IT6 0.264 0.437 0.348 0.348 0.209 0.211 0.478 0.478 0.839 0.839 0.150 0.150 0.323 0.323
�N1 0.222 0.257 0.157 0.157 0.214 0.211 0.216 0.216 0.175 0.175 0.858 0.857 0.236 0.236
N2 0.225 0.264 0.189 0.189 0.261 0.257 0.233 0.233 0.136 0.137 0.889 0.889 0.249 0.249
N3 0.314 0.222 0.209 0.210 0.220 0.218 0.218 0.218 0.151 0.151 0.905 0.906 0.235 0.235
N4 0.321 0.226 0.188 0.188 0.219 0.216 0.240 0.240 0.179 0.179 0.900 0.899 0.230 0.230
SE1 0.347 0.312 0.546 0.545 0.328 0.331 0.253 0.253 0.338 0.338 0.259 0.259 0.846 0.847
SE2 0.320 0.320 0.576 0.576 0.352 0.354 0.268 0.268 0.283 0.283 0.238 0.238 0.873 0.875
SE3 0.329 0.345 0.525 0.524 0.294 0.296 0.224 0.224 0.347 0.348 0.217 0.217 0.853 0.852
SE4 0.329 0.319 0.548 0.548 0.317 0.319 0.255 0.256 0.324 0.324 0.235 0.235 0.889 0.889
SE5 0.329 0.327 0.595 0.594 0.323 0.325 0.248 0.248 0.312 0.312 0.213 0.213 0.883 0.881

Nota:&todas&as&cargas&fatoriais&são&significantes&a&1%.

Self&Expandido
BemNEstar&
Emocional Extensão&do&Self

Supressão&de&
Frustração

Fatores&
Emocionais&
Positivos

Interesse&Temático Nostalgia&Pessoal



   
 

 

113 

variância não-explicada), considera-se f2=0,02 como efeito pequeno; f2=0,15 como efeito 

médio e f2=0,35 como efeito grande. 

 
Tabela 12 - Avaliação do modelo estrutural – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

 Os coeficientes de determinação de Pearson (R2) foram observados. Os resultados de 

R2 de cada construto também estão indicados na tabela 12. Os construtos Interesse Temático, 

Bem-Estar Emocional e Extensão do Self apresentam valores de R2 acima de 26%, 

considerado por Cohen (1988) como efeito grande. Os construtos Nostalgia Pessoal e 

Supressão de Frustração apresentam respectivamente valores de 7,9% e 10,6%, considerados 

como efeito pequeno e de pequeno para médio. Já o construto Self Expandido possui um R2 de 

13,5%, praticamente um tamanho de efeito médio. 

 Já para f2, as relações entre os construtos Fatores Emocionais Positivos e Interesse 

Temático e Self Expandido e Extensão do Self apresentam um efeito grande (acima de 35%). 

Extensão do Self e Interesse Temático em relação a Bem-Estar Emocional apresentam efeito 

médio (acima de 15%), assim como Interesse Temático em relação a Self Expandido (15,8%). 

A relação entre Interesse Temático e Extensão do Self e Nostalgia Pessoal apresentam um f2 

de efeito pequeno (respectivamente 4,4% e 1,6%). A relação entre os construtos Supressão de 

Frustração e Nostalgia Pessoal também apresenta efeito pequeno (5,3%). Por fim, a relação 

entre Bem-Estar Emocional e Supressão de Frustração possui um f2 que transita entre 

pequeno e médio (12%). 

 Para a avaliação dos coeficientes de caminho, Hair et al. (2014) recomendam que a 

interpretação das intensidades entre as relações causais deve ser feita à luz da teoria, o que 

será apresentado pelo autor no capítulo de discussão dos resultados. A tabela 12 mostra que as 

Coeficiente 
estrutural

Desvio-
padrão valor-p R2 ajustado f2

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático 0,543 0,039 0,000 0,294 0,418

Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional 0,361 0,031 0,000 0,171
Interesse Temático -> Bem-Estar Emocional 0,350 0,042 0,000 0,161

Interesse Temático -> Extensão do Self 0,170 0,030 0,000 0,044
Self Expandido -> Extensão do Self 0,580 0,030 0,000 0,517

Interesse Temático -> Nostalgia Pessoal 0,124 0,045 0,006 0,016
Supressão de Frustração -> Nostalgia Pessoal 0,228 0,036 0,000 0,053

Interesse Temático -> Self Expandido 0,369 0,031 0,000 0,135 0,158

Bem-Estar Emocional -> Supressão de Frustração 0,327 0,030 0,000 0,106 0,120
Nota: valores de VIF < 1,17.

0,348

0,436

0,079
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relações entre os construtos são positivas e significantes, com maior e menor intensidade entre 

elas, confirmando as hipóteses previstas. 

 Além de avaliar a magnitude dos valores de R² e f2 como critérios de precisão 

preditiva, o autor também examinou o valor de Q2 de Stone-Geisser (Stone, 1974; Geisser, 

1974). O valor Q² das variáveis latentes é obtido usando o procedimento Blindfolding, 

funcionalidade disponível no SmartPLS.  

 Os resultados do Blindfolding são mostrados no quadro 20. Todos os construtos 

apresentam valores de Q2 maiores que zero, o que indica a acurácia preditiva do modelo 

estrutural. 

 
Quadro 20 – Valores das relevâncias preditivas dos construtos (Q2) – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

 Antes de prosseguir para a discussão dos resultados com a finalização dos 

procedimentos padrão de análise do modelo de mensuração e estrutural, o autor realizou 

outros testes do modelo estrutural, a fim de complementar e esclarecer pontos específicos. 

São eles: mediação, Finite Mixture (FIMIX) Segmentation, Multi-Group Analysis (MGA) e 

Importance-Performance Map Analysis (IPMA). Para avaliar mediação, o autor considerou a 

significância dos efeitos indiretos específicos indicados pelas saídas de dados do SmartPLS. 

Para as demais análises complementares foram utilizados os próprios recursos do software. 

 
5.2.4. Testes complementares – segunda amostragem - Brasil 

 
5.2.4.1. Mediação 

 Todos os efeitos indiretos entre os construtos são significativos a 1% (tabela 13), ou 

seja, o efeito direto de um construto em relação a outro pode diminuir com a presença da 

mediação. Existem efeitos indiretos específicos cujos coeficientes estruturais são elevados: 1) 

Construtos Q²
Extensão do Self 0,329

Bem-Estar Emocional 0,205

Interesse Temático 0,181

Self Expandido 0,102

Supressão de Frustração 0,084

Nostalgia Pessoal 0,062

Fatores Emocionais Positivos
Valor de referência Q² > 0

Referencial Teórico Hair et al. (2017)
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Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Bem-Estar Emocional (0,190); 2) 

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Self Expandido -> Extensão do Self 

(0,116); e 3) Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Self Expandido (0,200).  

 Levando-se em conta que o modelo estrutural é reflexivo, esperava-se que o resultado 

de mediação fosse confirmado, já que há expectativa de correlações entre os construtos. 

 
Tabela 13 – Efeitos indiretos específicos – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 
5.2.4.2. Finite Mixture (FIMIX) Segmentation - Brasil 

  
 A análise FIMIX busca revelar a heterogeneidade não observada no modelo estrutural. 

Como já discorrido, a intenção do autor foi verificar o efeito direto entre os construtos 

Interesse Temático e Nostalgia Pessoal e Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal, pois no 

total da amostra as relações se mostram significativas, porém com um R² pequeno. Dado que 

a literatura destaca a nostalgia e a supressão de frustração como fatores importantes para 

explicar o colecionismo, realizou-se a análise FIMIX a fim de constatar alguma evidência de 

que fatores heterogêneos podem interferir nos resultados. 

Coeficiente 
estrutural

Desvio-
padrão Estatística t valor-p

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> 
Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional

0,033 0,007 4.514 0,000

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Self 
Expandido -> Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional

0,042 0,006 6.615 0,000

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Bem-
Estar Emocional

0,190 0,031 6.070 0,000

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> 
Extensão do Self

0,092 0,020 4.509 0,000

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Self 
Expandido -> Extensão do Self

0,116 0,015 7.519 0,000

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> 
Nostalgia Pessoal

0,068 0,025 2.664 0,008

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> 
Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional -> Supressão de 
Frustração -> Nostalgia Pessoal

0,002 0,001 3.178 0,002

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Self 
Expandido -> Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional -> 
Supressão de Frustração -> Nostalgia Pessoal

0,003 0,001 3.895 0,000

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Bem-
Estar Emocional -> Supressão de Frustração -> Nostalgia 
Pessoal

0,014 0,004 3.982 0,000

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Self 
Expandido

0,200 0,024 8.249 0,000

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> 
Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional -> Supressão de 
Frustração

0,011 0,003 3.890 0,000

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Self 
Expandido -> Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional -> 
Supressão de Frustração

0,014 0,003 5.090 0,000

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Bem-
Estar Emocional -> Supressão de Frustração

0,062 0,011 5.423 0,000
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 O autor estabeleceu como número de classes K (segmentos) o valor 2 e a entropia 

resultante foi de 0,480, valor que indica pouca diferenciação entre os dois segmentos 

(tamanho do segmento 1: 51%; tamanho do segmento 2: 49%). Em seguida, rodou-se o 

mesmo procedimento com o valor K=3 e foi constatado um valor de entropia de 0,658, ou 

seja, há condições de afirmar agora que há maior diferenciação entre as classes/segmentos 

encontrados. Além disso, percebe-se substancialidade no tamanho dos segmentos 1: 57% (399 

casos); tamanho do segmento 2: 28% (196 casos); tamanho do segmento 3: 14% (98 casos).  

 Rodou-se mais uma vez o FIMIX, com K=4, e encontrou-se um valor de entropia de 

0,671, mas a substancialidade dos segmentos diminuiu (tamanho do segmento 1: 51%; 

tamanho do segmento 2: 33%; tamanho do segmento 3: 8%; tamanho do segmento 4: 7%). O 

autor interrompeu o procedimento, pois mesmo com o valor de entropia dentro de um 

parâmetro adequado, há menor substancialidade na ocorrência dos segmentos 3 e 4 

(respectivamente 56 e 49 casos). 

 Assim, para observar os efeitos diretos entre os construtos Interesse Temático e 

Nostalgia Pessoal, o autor decidiu utilizar o valor de 3 como o número adequado de 

segmentos, nos quais os dois critérios de avaliação do FIMIX (tamanho/substancialidade dos 

segmentos e entropia normalizada) são atendidos. 

 Considerando os efeitos diretos e R2 dos valores de K=3, constatou-se diferenças entre 

os segmentos para as relações entre os construtos Interesse Temático e Nostalgia Pessoal e 

Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal. O quadro 21 mostra que há heterogeneidades 

não observadas: o segmento 2 apresenta um coeficiente estrutural de 0,435 entre Supressão de 

Frustração e Nostalgia Pessoal (superior ao coeficiente original de 0,228) e R2 de 0,202 para 

Nostalgia Pessoal (R2 original de 0,079). Já o segmento 3 possui um coeficiente estrutural de 

0,830 entre Interesse Temático e Nostalgia Pessoal (também superior ao coeficiente original 

de 0,124) e R2 de 0,815. Logo, a influência dos construtos Interesse Temático e Supressão de 

Frustração na Nostalgia Pessoal pode ser afetada por segmentos diferentes de colecionadores. 
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Quadro 21 - Finite Mixture (FIMIX) Segmentation – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

 Seguindo a recomendação de Ringle (2006), buscou-se uma variável explicativa de 

segmentação. O autor realizou uma Multi-Group Analysis (MGA), considerando a idade/faixa 

etária dos colecionadores como um possível moderador categórico na relação entre Interesse 

Temático e Nostalgia Pessoal e Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal. 

 

5.2.4.3. Multi-Group Analysis (MGA) - Brasil 

 
 A MGA permite testar se grupos de dados pré-definidos tem diferenças significativas 

em suas respectivas estimativas de parâmetros (por exemplo, coeficientes de caminho, R2 e 

significância estatística). O autor estabeleceu grupos de colecionadores por faixa etária, 

buscando se aproximar de uma classificação por gerações (conforme procedimentos 

metodológicos relatados no capítulo 3). Será dado destaque para alguns resultados, 

principalmente aqueles que apresentam diferenças mais evidentes em relação a amostra 

original de 700 casos.  

 A tabela 14 apresenta os resultados encontrados para o grupo de colecionadores até 25 

anos. Observa-se que a correlação entre Interesse Temático e Nostalgia Pessoal é negativa e 

não-significante, o que se explica pela pouca idade dos colecionadores nesse grupo. Também 

é possível constatar a relação não-significante entre Supressão de Frustração e Nostalgia 

Pessoal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coeficiente 
Estrutural 

(n=700)

R2 

ajustado 
(n=700)

Segmento 1 (n=399) - 
coefiente estrutural

R2 Segmento 
1 FIMIX

Segmento 2 (n=196) - 
coeficiente estrutural

R2 Segmento 
2 FIMIX

Segmento 3 (n=98) - 
coeficiente estrutural

R2 Segmento 
3 FIMIX

Interesse Temático -> Nostalgia Pessoal 0,124 0,025 0,063 0,830
Supressão de Frustração -> Nostalgia Pessoal 0,228 0,061 0,435 0,150

Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional 0,361 0,306 0,405 0,228
Interesse Temático -> Bem-Estar Emocional 0,350 0,440 0,258 0,716

Interesse Temático -> Extensão do Self 0,170 0,203 0,141 0,38
Self Expandido -> Extensão do Self 0,580 0,697 0,416 0,367

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático 0,543 0,294 0,576 0,332 0,436 0,19 1,000 1,000

Interesse Temático -> Self Expandido 0,369 0,135 0,368 0,135 0,332 0,11 0,578 0,335

Bem-Estar Emocional -> Supressão de Frustração 0,327 0,106 0,399 0,159 0,27 0,073 0,383 0,147

0,348

0,436

0,079 0,005

0,411

0,631

0,202

0,288

0,232

0,815

0,757

0,44



   
 

 

118 

Tabela 14 – MGA idade até 25 anos – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 
 Na tabela 15 com o grupo de colecionadores entre 26 a 35 anos também se observa 

que o coeficiente estrutural entre Interesse Temático e Nostalgia Pessoal é pequeno (0,066) e 

a relação entre os contrutos é não-significante. Por outro lado, a relação entre Supressão de 

Frustração e Nostalgia Pessoal é significante a 1% e apresenta um coeficiente estrutural 

(0,251) maior do que o coeficiente estrutural original da amostra de 700 casos (0,228). 

 
Tabela 15 – MGA idade 26 a 35 anos – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

 Para os colecionadores entre 36 a 45 anos (tabela 16) percebe-se a importância da 

relação entre Interesse Temático e Nostalgia Pessoal e Supressão de Frustração e Nostalgia 

Pessoal, significantes a 1%. Os coeficientes estruturais das relações são respectivamente 

0,340 e 0,216 (0,124 e 0,228 na amostra original). O R2 é de efeito médio (0,202). Para esse 

grupo também se destaca um maior R2 (0,139) para a relação Interesse Temático e Self 

Expandido. 

 

Coeficiente 
estrutural 

original n=700

Desvio-padrão 
original n=700

R2 ajustado 
original n=700

Coeficiente 
estrutural 

IDADE_ATE25

Desvio-padrão_ 
IDADE_ATE25

p-valor 
_IDADE_ATE25

R2_IDADE
_ATE25

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático 0,543 0,039 0,294 0,640 0,062 0,000 0,410

Interesse Temático -> Bem-Estar Emocional 0,350 0,042 0,358 0,082 0,000
Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional 0,361 0,031 0,316 0,069 0,000

Interesse Temático -> Extensão do Self 0,170 0,030 0,253 0,055 0,000
Self Expandido -> Extensão do Self 0,580 0,030 0,579 0,061 0,000

Interesse Temático -> Self Expandido 0,369 0,031 0,321 0,085 0,000 0,103

Interesse Temático -> Nostalgia Pessoal 0,124 0,045 -0,102 0,103 0,324
Supressão de Frustração -> Nostalgia Pessoal 0,228 0,036 0,135 0,165 0,136 0,225

Bem-Estar Emocional -> Supressão de Frustração 0,327 0,030 0,106 0,308 0,076 0,000 0,095

0,079

0,348

0,436

0,327

0,493

0,030

Coeficiente 
estrutural 

original n=700

Desvio-padrão 
original n=700

R2 ajustado 
original n=700

Coeficiente 
estrutural 

IDADE_26A35

Desvio-padrão_ 
IDADE_26A35

p-valor 
_IDADE_26A35

R2_IDADE
_26A35

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático 0,543 0,039 0,294 0,496 0,043 0,000 0,246

Interesse Temático -> Bem-Estar Emocional 0,350 0,042 0,347 0,053 0,000
Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional 0,361 0,031 0,388 0,046 0,000

Interesse Temático -> Extensão do Self 0,170 0,030 0,147 0,045 0,001
Self Expandido -> Extensão do Self 0,580 0,030 0,577 0,043 0,000

Interesse Temático -> Self Expandido 0,369 0,031 0,370 0,043 0,000 0,137

Interesse Temático -> Nostalgia Pessoal 0,124 0,045 0,066 0,056 0,243
Supressão de Frustração -> Nostalgia Pessoal 0,228 0,036 0,135 0,251 0,052 0,000

Bem-Estar Emocional -> Supressão de Frustração 0,327 0,030 0,106 0,308 0,043 0,000 0,095

0,367

0,436 0,417

0,075

0,348

0,079
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Tabela 16 – MGA idade 36 a 45 anos – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

 Os resultados encontrados para o grupo de colecionadores entre 46 a 55 anos e acima 

de 55 anos (tabela 17) revelam relações fortes entre determinados construtos. Por exemplo, 

para Fatores Emocionais Positivos e Interesse Temático, coeficiente estrutural de 0,699 e R2 

de 0,488. Para Interesse Temático e Bem-Estar Emocional, coeficiente estrutural de 0,520 e 

R2 de 0,517 e para Self Expandido e Extensão do Self, coeficiente estrutural de 0,776 e R2 de 

0,624. Todas essas relações são significantes a 1%. Além disso, cabe destacar que as relações 

entre Interesse Temático e Extensão do Self e Interesse Temático e Nostalgia Pessoal se 

mostram não-significativas. Entretanto, a relação entre Supressão de Frustração e Nostalgia 

Pessoal é significativa, com coeficiente estrutural de 0,342 e R2 de 0,178, assim como a 

relação entre Bem-Estar Emocional e Supressão de Frustração, com coeficiente estrutural de 

0,444 e R2 de 0,197. 

 
Tabela 17 – MGA idade 46 a 55 anos e acima de 55 anos – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

 Com a MGA, pode-se concluir que a idade/faixa etária dos colecionadores exerce um 

papel de moderação nas relações teóricas previstas, com destaque para as relações entre 

Interesse Temático e Nostalgia Pessoal e Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal. 

Coeficiente 
estrutural 

original n=700

Desvio-padrão 
original n=700

R2 ajustado 
original n=700

Coeficiente 
estrutural 

IDADE_36A45

Desvio-padrão_ 
IDADE_36A45

p-valor 
_IDADE_36A45

R2_IDADE
_36A45

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático 0,543 0,039 0,294 0,543 0,098 0,000 0,295

Interesse Temático -> Bem-Estar Emocional 0,350 0,042 0,323 0,092 0,000
Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional 0,361 0,031 0,341 0,063 0,000

Interesse Temático -> Extensão do Self 0,170 0,030 0,186 0,069 0,007
Self Expandido -> Extensão do Self 0,580 0,030 0,541 0,065 0,000

Interesse Temático -> Self Expandido 0,369 0,031 0,373 0,063 0,000 0,139

Interesse Temático -> Nostalgia Pessoal 0,124 0,045 0,340 0,093 0,000
Supressão de Frustração -> Nostalgia Pessoal 0,228 0,036 0,135 0,216 0,070 0,002

Bem-Estar Emocional -> Supressão de Frustração 0,327 0,030 0,106 0,344 0,057 0,000 0,118

0,348 0,306

0,436 0,403

0,202

0,079

Coeficiente 
estrutural 

original n=700

Desvio-padrão 
original n=700

R2 ajustado 
original n=700

Coeficiente 
estrutural 

IDADE_46A55_
ACIMA55

Desvio-padrão_ 
IDADE_46A55_

ACIMA55

p-valor 
_IDADE_46A55_

ACIMA55

R2_IDADE_46A55_
ACIMA55

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático 0,543 0,039 0,294 0,699 0,108 0,000 0,488

Interesse Temático -> Bem-Estar Emocional 0,350 0,042 0,520 0,177 0,003
Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional 0,361 0,031 0,344 0,141 0,015

Interesse Temático -> Extensão do Self 0,170 0,030 0,033 0,113 0,770
Self Expandido -> Extensão do Self 0,580 0,030 0,776 0,071 0,000

Interesse Temático -> Self Expandido 0,369 0,031 0,422 0,127 0,001 0,178

Interesse Temático -> Nostalgia Pessoal 0,124 0,045 0,147 0,163 0,368
Supressão de Frustração -> Nostalgia Pessoal 0,228 0,036 0,135 0,342 0,134 0,011

Bem-Estar Emocional -> Supressão de Frustração 0,327 0,030 0,106 0,444 0,093 0,000 0,197

0,178

0,348 0,517

0,436 0,624

0,079
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5.2.4.4. Importante-Performance Map Analysis (IPMA) - Brasil 

 
 Após a aplicação da técnica IPMA, o autor focou a interpretação dos resultados nos 

construtos localizados na área inferior direita do mapa de importância-desempenho. Na 

sequência, observou-se a área superior direita, inferior esquerda e, por último, superior 

esquerda. 

 A figura 15 revela que o construto Interesse Temático tem uma importância (0,53) e 

desempenho (86,5) elevados. Os construtos Extensão do Self e Self Expandido apresentam 

baixo desempenho e importância. E o construto Fatores Emocionais Positivos está abaixo da 

média de importância mas com um desempenho favorável. 

 
Figura 15 – IPMA para o construto Bem-Estar Emocional – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de mapa gerado pelo SmartPLS. 

 
 
 Para o construto Extensão do Self, observa-se na figura 16 que o construto Self 

Expandido apresenta uma importância acima da média (0,57) e um desempenho (45,8) bem 

abaixo da média de desempenho (71,9), o que indica a necessidade de aumentar a 

performance desse construto a fim de aumentar a performance do construto-alvo Extensão do 

Self. O construto Interesse Temático mostra uma importância acima da média (0,74), bem 

como seu desempenho (86,5). Já o construto Fatores Emocionais Positivos apresenta um 

desempenho elevado (83,5), mas uma importância relativa baixa (0,33). 
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Figura 16 - IPMA para o construto Extensão do Self – Brasil (n=700)  

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de mapa gerado pelo SmartPLS. 

 
 A figura 17 mostra que o construto Fatores Emocionais Positivos possui uma 

importância de 0,44 e um desempenho de 83,5. Como único construto exógeno, a importância 

e o desempenho são os próprios valores médios. 

 
Figura 17 - IPMA para o construto Interesse Temático – Brasil (n=700) 

 

Fonte: O autor, 2017, a partir de mapa gerado pelo SmartPLS. 
 

 Para o construsto Nostalgia Pessoal, Supressão de Frustração apresenta importância 

acima da média e baixo desempenho (respectivamente, 0,18 e 39,9). Interesse Temático 

mostra uma importância de 0,27 e um desempenho de 86,5. Já Extensão do Self e Self 

Expandido são pouco importantes e com desempenho abaixo da média, conforme indicado na 
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figura 18. Por fim, Bem-Estar Emocional e Fatores Emocionais Positivos são construtos com 

importância abaixo da média e alto desempenho. 

 
Figura 18 -  IPMA para o construto Nostalgia Pessoal – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de mapa gerado pelo SmartPLS. 

 
 A figura 19 mostra que o construto Fatores Emocionais Positivos tem uma 

importância baixa (0,32) e um desempenho (83,5) ligeiramente abaixo da média. Já o 

construto Interesse Temático apresenta uma alta importância e desempenho (respectivamente, 

0,73 e 86,5). 

 
Figura 19 -  IPMA para o construto Self Expandido – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de mapa gerado pelo SmartPLS. 

  

 Por fim, na figura 20, o construto Bem-Estar Emocional se mostra bem acima da 

média em importância (0,63) e com alto desempenho (83,4). O construto Interesse Temático 



   
 

 

123 

possui importância e desempenho acima da média (respectivamente, 0,34 e 86,5). Os 

construtos Extensão do Self e Self Expandido apresentam baixa importância e desempenho 

para a Supressão de Frustração. E o construto Fatores Emocionais Positivos, apesar da baixa 

importância (0,15), mostra um alto desempenho (83,5). 

 
Figura 20 – IPMA para o construto Supressão de Frustração – Brasil (n=700) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de mapa gerado pelo SmartPLS. 

 

5.3. Terceira amostragem – avaliação do modelo de mensuração e estrutural - EUA 

 
5.3.1. Análise descritiva dos dados – terceira amostragem - EUA 

 
 O autor realizou a coleta de dados de forma presencial na San Diego ComicCon nos 

dias 21 a 24 de julho de 2016, fazendo uso de cinco versões rodiziadas do questionário, 

obtendo em quatro dias de evento 250 entrevistas válidas. 

 Os mesmos procedimentos de análise foram adotados nesta terceira amostragem. 

 Durante a digitação de todos os 250 questionários em uma planilha em Excel, o autor 

não encontrou problemas nas respostas (por exemplo, falta de resposta em algum item ou 

omissão de dados demográficos). Calculou-se as médias dos itens observados e seus 

respectivos desvios-padrão. Os resultados variaram dentro dos limites esperados da escala 

(apêndice R). 

 A aplicação do teste de Kolmogorov-Smirnov pelo software SPSS indicou que todas 

as medidas possuem uma distribuição não-normal (apêndice S). 

 Para testar o viés de uso do método comum, seguiu-se novamente com as 

recomendações de Podsakoff, MacKenzie e Podsakoff (2012). O teste do fator único de 
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Harman pelo software SPSS identificou que um fator único explicou 31% da variância dos 

dados, sendo que sete fatores foram extraídos no total e explicam 69% da variância dos dados  

(apêndice T). Logo, a amostra não sofre de viés do método comum. 

 Seguiu-se para a descrição dos dados demográficos da amostra de 250 casos, 

composta de 88% de homens e 12% de mulheres, 60% solteiros e 37% casados, 74% 

americanos, 20% mexicanos e 6% canadenses. Respondentes com até 25 anos correspondem 

por 22% da amostra e 70% encontram-se na faixa etária entre 26 a 45 anos (tabela 18). 

 
Tabela 18 – Faixa etária EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

 A maioria dos respondentes possui educação em nível superior, sendo 55% com 

superior completo e 14% com pós-graduação (Especialização, Mestrado ou Doutorado). 

Colecionadores com ensino médio completo são 28% da amostra (tabela 19). 

 
Tabela 19 – Escolaridade EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

  Do total da amostra, 37% colecionam até cinco anos, 23% são colecionadores entre 6 

a 10 anos, 15% colecionam entre 11 a 15 anos e 25% colecionam há 16 anos ou mais (tabela 

20). 

 

FAIXA ETÁRIA
Até 18 anos 3%
De 19 a 25 anos 19%
De 26 a 35 anos 45%
De 36 a 45 anos 25%
De 46 a 55 anos 6%
Acima de 55 anos 2%

100%

ESCOLARIDADE
Fundamental II completo / Médio incompleto 3%
Médio completo / Superior incompleto 28%
Superior completo 55%
Pós-Graduação 14%

100%
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Tabela 20 – Tempo de colecionador EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

 Na tabela 21 observa-se que os colecionadores norte-americanos apresentam 

rendimentos mais elevados: enquanto 34% ganham por mês com seu trabalho até US$ 

2.500,00, 29% ganham entre US$ 2.501,00 a US$ 5.000,00, 11% entre US$ 5.001,00 a US$ 

8.000,00 e 12% entre US$ 8.001,00 a US$ 20.000,00. Chama atenção o percentual de 

colecionadores com rendimentos acima de US$ 20.000,00 por mês (14%).  

 
Tabela 21 – Renda do colecionador EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

 De maneira geral, a amostra é composta por um público jovem adulto e de meia-idade, 

com renda média alta e uma parcela significativa de respondentes que colecionam há bastante 

tempo (40% colecionam há pelo menos 11 anos). O gasto médio por ano com a coleção é de 

US$ 3.092,91 e a mediana de gastos da amostra com a coleção por ano é de US$ 1.200,00. 

 
5.3.2. Avaliação do modelo de mensuração - EUA 

 
 Com as saídas de dados geradas pelo software SmartPLS (versão 3.2.4) observou-se a 

validade discriminante, a validade convergente e a confiabilidade dos construtos na 

modelagem de equações estruturais (MME) proposta na tese. 

 As raízes quadradas das AVEs (destacadas em negrito na diagonal da tabela 22) são 

maiores do que os valores dos coeficientes de correlação de Pearson (r), o que atende ao 

critério de Fornell e Larcker (1981) para estabelecer a validade discriminante dos construtos.  

TEMPO DE COLECIONADOR
Até 5 anos 37%
De 6 a 10 anos 23%
De 11 a 15 anos 15%
De 16 a 20 anos 10%
Mais de 20 anos 15%

100%

RENDA MENSAL FRUTO DO TRABALHO
Até US$ 1.600,00 10%
De US$ 1.601 a US$ 2.500,00 24%
De US$ 2.501,00 a US$ 5.000,00 29%
De US$ 5.001,00 a US$ 8.000,00 11%
De US$ 8.001,00 a US$ 12.000,00 9%
De US$ 12.001,00 a US$ 20.000,00 3%
Acima de US$ 20.000,00 14%

100%
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 Ainda na tabela 22 constata-se que o alfa de Cronbach e a confiabilidade composta 

dos construtos apresentam valores acima de 0,70 (Hair et al., 2014), o que garante a 

consistência interna dos mesmos. Observa-se também que o valor das AVEs (variâncias 

médias extraídas) de todos os construtos estão acima de 0,500, conforme recomendam 

Henseler et al. (2009). 

  
Tabela 22 – Avaliação do modelo de mensuração no nível das variáveis latentes - EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS e G*Power. 

 

 Confirmou-se a validade discriminante do modelo de mensuração no nível dos itens 

por meio da análise das cargas cruzadas, verificando se as cargas fatoriais mais altas 

pertencem aos construtos previamente designados com base na literatura (Chin, 1998). No 

quadro 22 observa-se que as cargas fatoriais dos itens que compõem os construtos possuem 

valores maiores dentro dos construtos esperados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bem-Estar 
Emocional

Extensão do 
Self

Fatores 
Emocionais 

Positivos

Interesse 
Temático

Nostalgia 
Pessoal

Self 
Expandido

Supressão de 
Frustração

Bem-Estar Emocional 0,767
Extensão do Self 0,438 0,835
Fatores Emocionais Positivos 0,564 0,416 0,811
Interesse Temático 0,487 0,382 0,473 0,735
Nostalgia Pessoal 0,185 0,217 0,180 0,251 0,88
Self Expandido 0,368 0,574 0,326 0,401 0,170 0,803
Supressão de Frustração 0,325 0,396 0,247 0,221 0,292 0,451 0,897
Alfa de Cronbach 0,824 0,891 0,869 0,789 0,904 0,863 0,878
Confiabilidade Composta 0,877 0,92 0,905 0,854 0,932 0,901 0,925
Variância Média Extraída (AVE) 0,588 0,697 0,657 0,54 0,775 0,645 0,804
Nota 1: os valores na diagonal são a raiz quadrada da variância média extraída (AVE).
Nota 2: os valores de correlação superiores a |0,124| são significantes a 5%; e acima de |0,162| são significantes a 1%.
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Quadro 22 - Avaliação do modelo de mensuração no nível dos indicadores – EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 
 
 Portanto, com base nos resultados da tabela 22 e do quadro 22, fica confirmada a 

validade discriminante e convergente do modelo de mensuração. 

 
 

5.3.3. Avaliação do modelo estrutural - EUA 

 O autor realizou a avaliação do modelo estrutural pelo recurso de reamostragem 

(bootstrapping) do SmartPLS, gerando subamostras aleatórias a partir do conjunto de dados 

original como forma de estimar a significância estatística dos contrutos e das relações teóricas 

previstas (valores-p) e outros indicadores importantes como R2 ajustado e f2, que avaliam o 

tamanho do efeito prático dos resultados (Cohen, 1988). 

Bem-Estar 
Emocional

Extensão 
do Self

Supressão 
de 

Frustração

Fatores 
Emocionais 

Positivos

Interesse 
Temático

Nostalgia 
Pessoal

Self 
Expandido

BE1 0,732 0,206 0,146 0,434 0,369 0,158 0,134
BE2 0,736 0,437 0,302 0,294 0,259 0,083 0,372
BE3 0,849 0,257 0,192 0,498 0,466 0,151 0,283
BE4 0,807 0,281 0,236 0,435 0,470 0,209 0,310
BE6 0,701 0,452 0,333 0,493 0,305 0,111 0,275
ES1 0,396 0,811 0,306 0,372 0,358 0,236 0,513
ES3 0,353 0,908 0,301 0,305 0,318 0,161 0,497
ES4 0,404 0,813 0,348 0,355 0,373 0,237 0,446
ES5 0,334 0,807 0,319 0,350 0,253 0,138 0,393
ES6 0,334 0,832 0,376 0,352 0,278 0,120 0,529
F1 0,243 0,320 0,871 0,171 0,116 0,293 0,347
F3 0,321 0,389 0,929 0,247 0,241 0,271 0,486
F4 0,308 0,352 0,890 0,245 0,232 0,223 0,371
FE1 0,509 0,286 0,153 0,782 0,413 0,154 0,251
FE2 0,480 0,335 0,147 0,844 0,396 0,173 0,295
FE3 0,435 0,390 0,221 0,876 0,390 0,142 0,302
FE4 0,469 0,325 0,161 0,813 0,399 0,135 0,192
FE5 0,376 0,363 0,364 0,731 0,301 0,120 0,295
IT1 0,260 0,107 0,093 0,291 0,690 0,191 0,224
IT2 0,402 0,220 0,101 0,254 0,681 0,196 0,237
IT3 0,384 0,377 0,215 0,379 0,787 0,124 0,379
IT4 0,378 0,314 0,119 0,345 0,755 0,196 0,221
IT5 0,353 0,322 0,242 0,434 0,757 0,225 0,371
�N1 0,174 0,226 0,287 0,171 0,292 0,814 0,179
N2 0,134 0,171 0,255 0,135 0,186 0,923 0,123
N3 0,195 0,194 0,260 0,142 0,165 0,903 0,156
N4 0,140 0,155 0,210 0,178 0,212 0,879 0,127
SE1 0,359 0,448 0,438 0,221 0,403 0,219 0,763
SE2 0,232 0,425 0,376 0,258 0,257 0,134 0,788
SE3 0,314 0,458 0,307 0,278 0,405 0,099 0,820
SE4 0,274 0,414 0,304 0,259 0,294 0,070 0,833
SE5 0,284 0,547 0,378 0,292 0,229 0,150 0,811
Nota: todas as cargas fatoriais são significantes a 1%.
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 A tabela 23 demonstra que os coeficientes de caminho são significantes a 1% (valor-

p). Os valores de VIF apontam que a multicolinearidade é desprezível, sendo o valor de 

referência VIF < 5 (Hair et al., 2014). 

 
Tabela 23 - Avaliação do modelo estrutural – EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

 Os coeficientes de determinação de Pearson (R2) foram observados. Os resultados de 

R2 de cada construto também estão indicados na tabela 23. Os construtos Bem-Estar 

Emocional e Extensão do Self apresentam valores de R2 acima de 26% (respectivamente 

30,6% e 35,1%), considerado por Cohen (1988) como efeito grande. O R2 do construto 

Interesse Temático apresenta efeito médio (22%), assim como o construto Self Expandido 

(15,7%). Os construtos Nostalgia Pessoal e Supressão de Frustração apresentam 

respectivamente valores de R2 de 11,5% e 10,2%, próximos de um efeito médio. 

 Para f2, as relações entre os construtos Fatores Emocionais Positivos e Interesse 

Temático e Self Expandido e Extensão do Self apresentam valores próximos de um efeito 

grande (respectivamente 28,7% e 34,6%). Interesse Temático em relação a Bem-Estar 

Emocional apresenta efeito médio (17,4%), assim como Interesse Temático para Self 

Expandido (19,1%). Extensão do Self para Bem-Estar Emocional apresenta um efeito que 

aponta para médio (10,8%). Já a relação entre Interesse Temático e Extensão do Self e 

Nostalgia Pessoal apresentam um f2 de efeito pequeno (respectivamente 4,3% e 4,2%). A 

relação entre os construtos Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal também apresenta 

efeito pequeno (6,7%). Por fim, a relação entre Bem-Estar Emocional e Supressão de 

Frustração possui um f2 que transita entre pequeno e médio (11,8%). 

 A avaliação dos coeficientes de caminho será feita à luz da teoria, conforme 

recomendam Hair et al. (2014), no capítulo de discussão dos resultados. As relações entre os 

Coeficiente 
estrutural

Desvio-
padrão Estatística t valor-p R2 ajustado f2

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático 0,473 0,051 9.273 0,000 0,220 0,287

Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional 0,295 0,062 4.726 0,000 0,108
Interesse Temático -> Bem-Estar Emocional 0,374 0,069 5.445 0,000 0,174

Interesse Temático -> Extensão do Self 0,181 0,056 3.217 0,001 0,043
Self Expandido -> Extensão do Self 0,501 0,054 9.216 0,000 0,346

Interesse Temático -> Nostalgia Pessoal 0,196 0,066 2.958 0,003 0,042
Supressão de Frustração -> Nostalgia Pessoal 0,249 0,061 4.088 0,000 0,067

Interesse Temático -> Self Expandido 0,401 0,058 6.937 0,000 0,157 0,191

Bem-Estar Emocional -> Supressão de Frustração 0,325 0,058 5.605 0,000 0,102 0,118
Nota: valores de VIF < 1,19

0,306

0,351

0,115
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construtos são positivas e significantes a 1%, com maior e menor intensidade entre elas, 

confirmando as hipóteses previstas (tabela 23). 

 O autor examinou para a amostra internacional o valor de Q2 de Stone-Geisser (Stone, 

1974; Geisser, 1974) também pelo procedimento Blindfolding disponível no SmartPLS. Uma 

distância de omissão de seis (D = 6) foi adotada pelo autor, o que implica que cada sexto 

ponto de dados dos indicadores de uma variável latente será eliminado em uma única rodada 

de Blindfolding. Os resultados do Blindfolding são mostrados no quadro 23. Todos os 

construtos apresentam valores de Q2 maiores que zero, o que indica a acurácia preditiva do 

modelo estrutural. 

 
Quadro 23 – Valores das relevâncias preditivas dos construtos (Q2) - EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

 Assim como na amostra brasileira, o autor complementou a análise da amostra 

internacional observando os resultados de mediação e gerando uma Finite Mixture (FIMIX) 

Segmentation, uma Multi-Group Analysis (MGA) e uma Importance-Performance Map 

Analysis (IPMA).  

 

5.3.4. Testes complementares – terceira amostragem - EUA 

 
5.3.4.1. Mediação - EUA 

 
 O autor considerou a significância dos efeitos indiretos específicos indicados pelas 

saídas de dados do SmartPLS. Todos os efeitos indiretos são significantes (tabela 24), menos 

o seguinte efeito indireto: Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Extensão do 

Self -> Bem-Estar Emocional -> Supressão de Frustração -> Nostalgia Pessoal (0,089).  

Construtos Q²
Extensão do Self 0,225
Bem-Estar Emocional 0,164
Interesse Temático 0,109
Self Expandido 0,092
Supressão de Frustração 0,072
Nostalgia Pessoal 0,079

Fatores Emocionais Positivos
Valor de referência Q² > 0
Referencial Teórico Hair et al. (2017)
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 Entre todos os efeitos indiretos específicos, o efeito indireto Fatores Emocionais 

Positivos -> Interesse Temático -> Self Expandido apresenta o coeficiente estrutural mais 

elevado (0,189), seguido do efeito indireto Fatores Emocionais Positivos -> Interesse 

Temático -> Bem-Estar Emocional (0,177). Esses efeitos mediados se mostram extremamente 

significantes (valor-p < 0,001). 

 
Tabela 24 – Efeitos indiretos específicos - EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

5.3.4.2. Finite Mixture (FIMIX) Segmentation - EUA 

 
 Com a análise FIMIX, o autor verificou se existiam fatores heterogêneos que 

pudessem modificar os resultados encontrados. Adotou-se como parâmetro inicial o valor 2 

como número de classes K (segmentos) e a entropia resultante foi de 0,430, indicando pouca 

diferenciação entre os dois segmentos (tamanho do segmento 1: 55%; tamanho do segmento 

2: 45%). Rodou-se em seguida o mesmo procedimento com o valor K=3 e foi constatado um 

Coeficiente 
estrutural

Desvio-
padrão Estatística t valor-p

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> 
Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional

0,025 0,011 2.378 0,017 (*)

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Self 
Expandido -> Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional

0,028 0,008 3.367 0,001 (**)

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Bem-
Estar Emocional

0,177 0,045 3.957 0,000 (***)

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> 
Extensão do Self

0,086 0,031 2.724 0,006 (**)

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Self 
Expandido -> Extensão do Self

0,095 0,020 4.680 0,000 (***)

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> 
Nostalgia Pessoal

0,092 0,035 2.624 0,009 (**)

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> 
Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional -> Supressão de 
Frustração -> Nostalgia Pessoal

0,002 0,001 1.703 0,089 (ns)

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Self 
Expandido -> Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional -> 
Supressão de Frustração -> Nostalgia Pessoal

0,002 0,001 1.978 0,048 (*)

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Bem-
Estar Emocional -> Supressão de Frustração -> Nostalgia 
Pessoal

0,014 0,006 2.351 0,019 (*)

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Self 
Expandido

0,189 0,037 5.125 0,000 (***)

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> 
Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional -> Supressão de 
Frustração

0,008 0,004 2.039 0,041 (*)

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Self 
Expandido -> Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional -> 
Supressão de Frustração

0,009 0,004 2.460 0,014 (*)

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático -> Bem-
Estar Emocional -> Supressão de Frustração

0,058 0,018 3.239 0,001 (**)

Nota valores-p: > 0,05 => não significante (ns); 0,01 a 0,05 => significante (*); 0,001 a 0,01 => muito significante (**); < 
0,001 => extremamente significante (***).
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valor de entropia de 0,522, ou seja, há condições de afirmar agora que há maior diferenciação 

entre os segmentos encontrados (tamanho do segmento 1: 42% (105 casos); tamanho do 

segmento 2: 40% (100 casos); tamanho do segmento 3: 18% (45 casos). Também se observa 

que os tamanhos das amostras dos segmentos são substanciais. 

 Mais uma rodada foi realizada, com K=4, e encontrou-se um valor de entropia de 

0,645. Contudo, a substancialidade do segmento 4 é ínfima (0,008, ou seja, 2 pessoas). Assim, 

o autor finalizou o procedimento, pois mesmo com o valor de entropia dentro de um 

parâmetro adequado, há evidências de que a amostra envolve apenas três segmentos com 

substancialidade e entropia dentro de valores adequados. 

 O autor observou os efeitos diretos entre os construtos, considerando três segmentos, 

nos quais os dois critérios de avaliação do FIMIX (tamanho/substancialidade dos segmentos e 

entropia normalizada) são atendidos (quadro 24). 

 
Quadro 24 - Finite Mixture (FIMIX) Segmentation - EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

 Em relação aos efeitos diretos e R2 dos valores de K=3 em comparação aos resultados 

originais, constatou-se diferenças relevantes das relações entre os construtos nos três 

segmentos. Por exemplo, no segmento 1 destacam-se coeficientes estruturais e R2 elevados 

em praticamente todas as relações previstas, superiores aos coeficientes e R2 originais. No 

segmento 2 as relações entre os construtos Self Expandido e Extensão do Self ganha particular 

relevância (coeficiente estrutural de 0,586 e R2 de 0,352). Para o segmento 3, a relação entre 

os construtos Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal chama atenção (coeficiente 

estrutural de 0,910 e R2 de 0,818), bem como a relação entre os construtos Interesse Temático 

e Extensão do Self (coeficiente estrutural de 0,546 e R2 de 0,256), Interesse Temático e Self 

Coeficiente 
Estrutural 

(n=250)

R2 ajustado 
(n=250)

Segmento 1 
(n=105) - 
coefiente 
estrutural

R2 

Segmento 1 
FIMIX

Segmento 2 
(n=100) - 

coeficiente 
estrutural

R2 

Segmento 2 
FIMIX

Segmento 3 
(n=45) - 

coeficiente 
estrutural

R2 

Segmento 3 
FIMIX

Interesse Temático -> Nostalgia Pessoal 0,196 0,565 0,031 -0,038
Supressão de Frustração -> Nostalgia Pessoal 0,249 0,141 -0,254 0,910

Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional 0,295 0,202 0,148 0,255
Interesse Temático -> Bem-Estar Emocional 0,374 0,683 0,062 0,339

Interesse Temático -> Extensão do Self 0,181 0,361 -0,093 0,546
Self Expandido -> Extensão do Self 0,501 0,420 0,586 0,097

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático 0,473 0,220 0,851 0,724 -0,039 0,002 0,506 0,256

Interesse Temático -> Self Expandido 0,401 0,157 0,682 0,466 0,009 0,000 0,491 0,241

Bem-Estar Emocional -> Supressão de Frustração 0,325 0,102 0,495 0,245 0,218 0,047 0,125 0,016

0,306

0,351

0,115 0,414

0,685

0,513

0,067

0,024

0,352

0,818

0,282

0,360
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Expandido (coeficiente estrutural de 0,491 e R2 de 0,241) e Fatores Emocionais Positivos e 

Interesse Temático (coeficiente estrutural de 0,506 e R2 de 0,256). 

 Considerando que o uso da análise FIMIX tem finalidade exploratória, pode-se afirmar 

que a força das relações entre os construtos é afetada por segmentos diferenciados de 

colecionadores.  

 Ringle (2006) indica que uma análise posterior é necessária para buscar uma variável 

explicativa para a segmentação encontrada. Para isso, o autor realizou a análise MGA, 

partindo do pressuposto de que a idade/faixa etária dos colecionadores pode ser essa variável 

moderadora explicativa para o surgimento de diferentes segmentos, já que na amostra do 

Brasil surgiram evidências significativas de que a idade do colecionador afeta algumas 

relações entre construtos de forma diferente (por exemplo, entre os construtos Interesse 

Temático e Nostalgia Pessoal e Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal). 

 
5.3.4.3. Multi-Group Analysis (MGA) - EUA 

 
 Para a análise MGA adotou-se o mesmo procedimento realizado para a amostra Brasil. 

O autor criou grupos de colecionadores por faixa etária, estabelecendo uma equivalência 

aproximada com o critério de classificação por gerações adotado pelo estudo global Nielsen. 

O enquadramento utilizado é decorrente da limitação imposta pelos dados obtidos de faixas 

etárias junto aos colecionadores norte-americanos. 

 
 A tabela 25 apresenta os grupos que foram montados para a MGA.  

 
Tabela 25 – Classificação de Gerações para MGA - amostra EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 
 Na tabela 26 são mostrados os resultados para o grupo de colecionadores norte-

americanos até 25 anos. As relações entre Interesse Temático e Bem-Estar Emocional, 

Interesse Temático e Extensão do Self, Interesse Temático e Nostalgia Pessoal e Supressão de 

Frustração e Nostalgia Pessoal mostram-se não-significantes. Observa-se que o R2 para o 

construto Extensão do Self é elevado (0,516) e a força da relação entre Self Expandido e 

Extensão do Self (0,640) é significante a 1%.  Pode-se inferir que esses colecionadores jovens 

FAIXA ETÁRIA % DEFINIÇÃO DOS GRUPOS - EQUIVALÊNCIA APROXIMADA 
DE GERAÇÕES

Até 25 anos 22% IDADE_ATE25 (Geração Z)
De 26 a 35 anos 45% IDADE_26A35 (Geração Y)
De 36 a 45 anos 25% IDADE_36A45 (Geração X)
De 46 a 55 anos e Acima de 55 anos 8% IDADE46A55_ACIMA55 (Geração BB)

100%
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buscam expandir seu self por meio dos objetos de coleção. Tanto é que a relação entre 

Interesse Temático e Self Expandido também se mostra significante, com R2 de 0,208 e um 

coeficiente estrutural de 0,456. 

 
Tabela 26 -  MGA idade até 25 anos – EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

  

 Na tabela 27, com o grupo de colecionadores entre 26 a 35 anos, apresenta-se uma 

relação forte entre os construtos Fatores Emocionais Positivos e Interesse Temático 

(coeficiente estrutural de 0,583), com R2 de 0,339, superior ao R2 da amostra total (0,220). A 

relação entre Interesse Temático e Extensão do Self se mostra não-significante. Contudo, as 

relações entre os construtos Interesse Temático e Self Expandido (coeficiente estrutural de 

0,504) e Self Expandido e Extensão do Self (coeficiente estrurural de 0,448) são significantes 

a 1% e, respectivamente, R2 de 0,254 e 0,319. As relações entre os construtos Interesse 

Temático e Nostalgia Pessoal e Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal também são 

significantes a 1%, com um R2 para o construto Nostalgia Pessoal de 0,169, considerado por 

Cohen (1988) como de efeito médio. O mesmo tamanho de efeito pode ser observado na 

relação significante entre os construtos Bem-Estar Emocional e Supressão de Frustração (R2 

de 0,155). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coeficiente 
estrutural 
original 
n=250

Desvio-
padrão 
original 
n=250

R2 

ajustado 
original 
n=250

Coeficiente 
estrutural 

IDADE_ATE25

Desvio-padrão_ 
IDADE_ATE25

valor-p 
_IDADE_ATE25 R2_IDADE_ATE25

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático 0,473 0,051 0,220 0,390 0,097 0,000 0,152

Interesse Temático -> Bem-Estar Emocional 0,295 0,051 0,290 0,225 0,196
Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional 0,374 0,051 0,380 0,173 0,028

Interesse Temático -> Extensão do Self 0,181 0,056 0,146 0,108 0,175
Self Expandido -> Extensão do Self 0,501 0,054 0,640 0,107 0,000

Interesse Temático -> Self Expandido 0,401 0,058 0,456 0,127 0,000 0,208

Interesse Temático -> Nostalgia Pessoal 0,196 0,066 0,221 0,152 0,146
Supressão de Frustração -> Nostalgia Pessoal 0,249 0,061 0,217 0,178 0,224

Bem-Estar Emocional -> Supressão de Frustração 0,325 0,058 0,102 0,329 0,175 0,060 0,108

0,306 0,326

0,351 0,516

0,157

0,115 0,117
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Tabela 27 – MGA idade 26 a 35 anos – EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

 Para os colecionadores entre 36 a 45 anos (tabela 28) observa-se a importância das 

relações entre os construtos Interesse Temático e Bem-Estar Emocional (coeficiente estrutural 

de 0,490) e Self Expandido e Extensão do Self (coeficiente estrutural de 0,457), significantes a 

1%. O R2 é de efeito grande para os construtos Bem-Estar Emocional (0,326) e Extensão do 

Self (0,281). A relação entre Fatores Emocionais Positivos e Interesse Temático é muito 

significante (valor-p = 0,003), com coeficiente estrutural de 0,348 e R2 de 0,121. A relação 

entre Bem-Estar Emocional e Supressão de Frustração é significativa a 5%, com coeficiente 

estrutural de 0,296 e R2 de 0,088 (efeito pequeno). As demais relações previstas entre os 

construtos se mostraram não-significativas. 

 
Tabela 28 – MGA idade 36 a 45 anos - EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

 O grupo de colecionadores entre 46 a 55 anos e acima de 55 anos representa 8% do 

total da amostra, ou seja, 20 casos. Para estimações de modelagem de equações estruturais 

Coeficiente 
estrutural 
original 
n=250

Desvio-
padrão 
original 
n=250

R2 ajustado 
original 
n=250

Coeficiente 
estrutural 

IDADE_26A35

Desvio-padrão_ 
IDADE_26A35

valor-p 
_IDADE_26A35

R2_IDADE_
26A35

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático 0,473 0,051 0,220 0,583 0,069 0,000 0,339

Interesse Temático -> Bem-Estar Emocional 0,295 0,051 0,354 0,100 0,000
Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional 0,374 0,051 0,277 0,083 0,001

Interesse Temático -> Extensão do Self 0,181 0,056 0,186 0,102 0,069
Self Expandido -> Extensão do Self 0,501 0,054 0,448 0,092 0,000

Interesse Temático -> Self Expandido 0,401 0,058 0,504 0,064 0,000 0,254

Interesse Temático -> Nostalgia Pessoal 0,196 0,066 0,278 0,088 0,002
Supressão de Frustração -> Nostalgia Pessoal 0,249 0,061 0,239 0,079 0,003

Bem-Estar Emocional -> Supressão de Frustração 0,325 0,058 0,102 0,394 0,081 0,000 0,155

0,306 0,282

0,351 0,319

0,157

0,115 0,169

Coeficiente 
estrutural 
original 
n=250

Desvio-
padrão 
original 
n=250

R2 ajustado 
original 
n=250

Coeficiente 
estrutural 

IDADE_36A45

Desvio-padrão_ 
IDADE_36A45

valor-p 
_IDADE_36A45

R2_IDADE
_36A45

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático 0,473 0,051 0,220 0,348 0,118 0,003 0,121

Interesse Temático -> Bem-Estar Emocional 0,295 0,051 0,490 0,134 0,000
Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional 0,374 0,051 0,183 0,165 0,268

Interesse Temático -> Extensão do Self 0,181 0,056 0,177 0,140 0,208
Self Expandido -> Extensão do Self 0,501 0,054 0,457 0,128 0,000

Interesse Temático -> Self Expandido 0,401 0,058 0,252 0,151 0,095 0,063

Interesse Temático -> Nostalgia Pessoal 0,196 0,066 0,172 0,173 0,320
Supressão de Frustração -> Nostalgia Pessoal 0,249 0,061 0,213 0,158 0,177

Bem-Estar Emocional -> Supressão de Frustração 0,325 0,058 0,102 0,296 0,143 0,038 0,088

0,115 0,086

0,306 0,326

0,351 0,281

0,157
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com PLS, Bido (2017) recomenda um tamanho de amostra mínima de 30 a 100 casos. Assim, 

o autor não apresenta os resultados da MGA para esse grupo. 

 Com a MGA, pode-se concluir que a idade/faixa etária dos colecionadores norte-

americanos tem papel de moderação, exercendo efeitos contingentes nas relações previstas 

entre os contrutos. 

 

5.3.4.4. Importante-Performance Map Analysis - EUA 

 
 Com a aplicação da técnica IPMA, o autor finalizou os testes complementares com a 

amostra dos EUA. Seguiu-se o mesmo procedimento de interpretação dos resultados adotado 

na amostra do Brasil, com o foco principal nos construtos localizados na área inferior direita 

do mapa de importância-desempenho. 

 Para o construto Bem-Estar Emocional, a figura 21 mostra que o construto Interesse 

Temático tem uma alta importância (0,58) e desempenho (79,0). Os construtos Extensão do 

Self e Self Expandido apresentam importância e desempenho abaixo da média. Já o construto 

Fatores Emocionais Positivos apresenta baixa importância mas um desempenho (72,1) acima 

da média. 

 
Figura 21 – IPMA para o construto Bem-Estar Emocional – EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de mapa gerado pelo SmartPLS. 

 
 
 Na figura 22 observa-se que o construto Self Expandido tem um desempenho abaixo 

da média, apesar da sua relativa importância (0,54). Uma melhoria em sua performance 

afetaria positivamente a Extensão do Self. O construto Interesse Temático mostra uma 

importância (0,65) e desempenho (79,0) em nível elevado. Por sua vez, o construto Fatores 
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Emocionais Positivos tem um desempenho (72,1) acima  da média, mas uma baixa 

importância (0,24). 

 
Figura 22 – IPMA para o construto Extensão do Self - EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de mapa gerado pelo SmartPLS. 

 
 

 A figura 23 indica que o construto Fatores Emocionais Positivos possui uma 

importância de 0,37 e um desempenho de 72,1. Como único construto exógeno, a importância 

e o desempenho são os próprios valores médios. 

 
Figura 23 – IPMA para o construto Interesse Temático – EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de mapa gerado pelo SmartPLS. 

 

 Para o construto Nostalgia Pessoal, a figura 24 mostra que o construto Supressão de 

Frustração apresenta importância acima da média e baixo desempenho (respectivamente, 0,23 
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e 36,7). O construto Interesse Temático tem uma importância e desempenho bem acima da 

média. Extensão do Self e Self Expandido são pouco importantes (respectivamente, 0,03 e 

0,01) e com desempenhos abaixo da média. O construto Fatores Emocionais Positivos 

encontra-se no ponto médio de importância (0,16), com desempenho favorável (72,1). O 

construto Bem-Estar Emocional tem importância (0,12) abaixo da média e desempenho 

superior (73,7). 

 
Figura 24 – IPMA para o construto Nostalgia Pessoal – EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de mapa gerado pelo SmartPLS. 

 
 O construto Fatores Emocionais Positivos na figura 25 tem uma importância baixa 

(0,24) e um desempenho (72,1) quase no limite da média. O construto Interesse Temático 

mostra uma alta importância e desempenho (respectivamente, 0,64 e 79,0). 

 
Figura 25 – IPMA para o construto Self Expandido– EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de mapa gerado pelo SmartPLS. 
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 A figura 26 mostra que o construto Bem-Estar Emocional tem importância (0,53) e 

desempenho (73,7) elevados, assim como o construto Interesse Temático (respectivamente, 

0,31 e 79,0). Já os construtos Extensão do Self e Self Expandido apresentam baixa 

importância e desempenho para a Supressão de Frustração. Por fim, o construto Fatores 

Emocionais Positivos tem baixa importância (0,12) mas desempenho (71,2) acima da média. 

 
Figura 26 – IPMA para o construto Supressão de Frustração – EUA (n=250) 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de mapa gerado pelo SmartPLS. 

 

5.4. Teste de Moderação - Amostra Brasil e EUA 

 
 O teste de moderação visa identificar se existe um efeito contingente nas relações 

teóricas previstas em decorrência da influência do país de origem dos colecionadores. Assim, 

o país de origem dos colecionadores (Brasil e EUA) foi considerado como variável 

moderadora.  

 Foi mantida a utilização da sigla EUA na comparação com o Brasil, pois ela se refere 

ao local da coleta de dados (San Diego Comic Con) onde os colecionadores estrangeiros 

foram abordados pelo autor. Mesmo que a amostra internacional reflita respondentes dos 

Estados Unidos (74%), México (20%) e Canadá (6%), optou-se por usar, ao invés da 

expressão América do Norte, o termo EUA como sinônimo dos colecionadores norte-

americanos.  

 Rodou-se com o software SmartPLS uma Multi-Group Analysis (MGA), comparando 

como grupos distintos as amostras obtidas no Brasil (n=700) e EUA (n=250), a fim de 

comprovar se existe efeito moderador causado pelos países, ou seja, se há diferença 

significativa nos resultados quando se compara colecionadores brasileiros e norte-americanos. 
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 Não se rejeita a hipótese nula, ou seja, não há diferença significativa entre os grupos, 

se valor-p > 0,05. Rejeita-se a hipótese nula e aceita-se a hipótese alternativa, ou seja, há 

diferença entre os grupos, se valor-p < 0,05.  

 Os coeficientes estruturais dos caminhos previstos no modelo estrutural, tanto no 

Brasil como nos EUA, são significantes a 1%. A exceção é a relação entre Interesse Temático 

e Nostalgia Pessoal, que é significante a 5% nos EUA. Além disso, os valores de R2 dos 

construtos em ambos os países apresentam variações bastante próximas. 

 Analisando-se o teste sobre moderação (valor-p Brasil versus EUA), constatou-se que 

não há diferenças significativas para as relações teóricas previstas entre colecionadores 

brasileiros e norte-americanos (valores-p > 0,05). Há apenas uma exceção: a relação entre os 

construtos Self Expandido e Extensão do Self apresenta um valor-p significante a 5% (tabela 

29).  
Tabela 29 – Teste de moderação Brasil vs EUA 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

 No construto Self Expandido, os objetos de coleção dão concretude aos significados 

almejados pelos colecionadores, sendo incorporados à identidade de cada indivíduo. No 

capítulo de discussão dos resultados esse aspecto será retomado como forma de explicar a 

possível diferença do construto Self Expandido entre os colecionadores brasileiros e norte-

americanos. 

 Portanto, nas demais relações teóricas previstas na tese, pode-se inferir que os fatores 

influenciadores e resultantes são indistintos. 

 
 
 

Coeficiente 
estrutural 
BRASIL

Desvio-
padrão 

BRASIL

R2 

ajustado 
BRASIL

valor-p 
BRASIL

Coeficiente 
estrutural 

EUA

Desvio-
padrão_ 

EUA

R2 

ajustado 
EUA

valor-p 
EUA

valor-p (BRASIL 
vs EUA)

Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático 0,543 0,040 0,294 0,000 0,473 0,057 0,220 0,000 0,237

Interesse Temático -> Bem-Estar Emocional 0,350 0,044 0,000 0,374 0,066 0,000 0,797
Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional 0,361 0,032 0,000 0,295 0,064 0,000 0,056

Interesse Temático -> Extensão do Self 0,170 0,032 0,000 0,181 0,060 0,001 0,883
Self Expandido -> Extensão do Self 0,580 0,030 0,000 0,501 0,062 0,000 0,038

Interesse Temático -> Self Expandido 0,369 0,032 0,000 0,401 0,056 0,000 0,879

Interesse Temático -> Nostalgia Pessoal 0,124 0,047 0,006 0,159 0,071 0,003 0,655
Supressão de Frustração -> Nostalgia Pessoal 0,228 0,036 0,000 0,249 0,064 0,000 0,626

Bem-Estar Emocional -> Supressão de Frustração 0,327 0,028 0,106 0,000 0,325 0,060 0,102 0,000 0,486

0,115

0,348

0,436

0,135

0,079

0,306

0,351

0,157
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 A fundamentação teórica realizada no capítulo 2 destaca que o colecionismo é um 

comportamento complexo que pode ser estudado sob diferentes perspectivas (Carey, 2008). 

Nesta tese, o autor argumentou sobre a escolha de sete fatores que recebem destaque na 

literatura como importantes para explicar as razões do colecionismo e buscou mensurar de 

forma inédita a significância estatística das relações teóricas propostas entre esses construtos. 

 Os resultados quantitativos mostraram-se satisfatórios para responder ao problema de 

pesquisa. Tendo como base a pergunta “Que fatores influenciadores e resultantes se mostram 

significativos para explicar as razões do colecionismo?”, e considerando que os fatores 

estabelecidos pelo autor não tem caráter exaustivo, ou seja, não pretendem ser a única 

explicação sobre fatores que impactam na prática colecionista, mas são importantes para 

explicar o colecionismo, os construtos Fatores Emocionais Positivos, Interesse Temático, 

Bem-Estar Emocional, Extensão do Self, Self Expandido, Supressão de Frustração e Nostalgia 

Pessoal apresentam significância estatística tanto para a amostra de colecionadores brasileiros 

como norte-americanos. Conforme pode ser visto no quadro 25, os valores fornecidos 

mediante o teste T de Student estão acima do valor de referência de 1,96 (Hair et al., 2014), 

indicando que os valores-p são menores que 0,05. Com isso, cumpriu-se também o objetivo 

geral do estudo que era identificar fatores influenciadores e resultantes significativos para 

explicar as razões do colecionismo. 
 

Quadro 25 – Valores T de Student e valores-p dos construtos – amostras Brasil e EUA 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 

 Os resultados da AFE com 250 colecionadores brasileiros foram satisfatórios para o 

processo de desenvolvimento das escalas propostas neste estudo. Dos itens iniciais que 

compunham as cinco novas escalas (5 itens respectivamente para Fatores Emocionais 

Positivos, Interesse Temático, Self Expandido, Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal), 

valores t valores-p valores t valores-p

Fatores Emocionais Positivos 126,129 0,000 58,375 0,000
Interesse Temático 67,676 0,000 39,034 0,000
Bem-Estar Emocional 56,671 0,000 45,737 0,000
Extensão do Self 156,194 0,000 73,938 0,000
Self Expandido 169,708 0,000 53,067 0,000
Supressão de Frustração 76,864 0,000 48,634 0,000
Nostalgia Pessoal 119,954 0,000 63,598 0,000

Brasil EUA
Construtos
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houve um refinamento de itens em duas escalas: excluiu-se um item da escala Nostalgia 

Pessoal e dois itens da escala Supressão de Frustração. Ainda assim, não houve prejuízo ao 

domínio dos construtos, como demonstram os indicadores observados no quadro 17 (capítulo 

5). Isso apontou que a definição dos construtos, a geração de itens e a validação de conteúdo 

foram adequados para o desenvolvimento das novas escalas. Partiu-se para a AFC com a 

amostra de 700 colecionadores brasileiros e 250 norte-americanos. Todos os resultados para a 

avaliação dos modelos de mensuração também se mostraram adequados – validade 

convergente, validade discriminante e confiabilidade. Constatou-se que o processo foi 

positivo, uma vez que a estrutura das escalas não sofreu alterações nas amostras em que foram 

utilizadas técnicas estatísticas mais avançadas. Desse modo, atendeu-se ao primeiro objetivo 

específico do estudo que era: Desenvolver e validar escalas para mensurar fatores 

influenciadores e resultantes do colecionismo.  

 Após a AFE e AFC, procedeu-se a avaliação do modelo estrutural por meio da 

Modelagem de Equações Estruturais (MEE), visando compreender a capacidade do modelo 

de prever as relações teóricas entre as variáveis latentes (Hair et al., 2014) trabalhadas na tese, 

decorrentes das hipóteses traçadas no capítulo 2 a partir da revisão da literatura. Aqui 

verificaram-se uma série de indicadores: coeficientes de determinação de Pearson (R2), 

tamanho e significância dos coeficientes estruturais, o tamanho do efeito (f2) e relevância 

preditiva (Q2). Os resultados obtidos atenderam ao segundo objetivo específico da tese: 

Confirmar relações teóricas entre fatores influenciadores e resultantes do colecionismo a 

partir de um modelo estrutural. 

 Tanto as análises realizadas na AFC como na MEE também permitiram cumprir o 

terceiro objetivo específico: Comparar entre colecionadores brasileiros e norte-americanos 

os modelos de mensuração e estrutural propostos. 

 Como pode ser observado no quadro 26, todas as relações hipotetizadas são 

suportadas. As correlações entre os construtos e os coeficientes de caminho apresentaram 

valores do teste T de Student acima do valor de referência de 1,96 e valores-p menores que 

0,05 (Hair et al., 2014). Os resultados mostraram-se significantes para a amostra de brasileiros 

e norte americanos. 
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Quadro 26 – Valores T de Student, valores-p e coeficientes estruturais das relações entre os construtos do 
modelo ajustado – amostras Brasil e EUA 

 
Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 

 
 Os coeficientes estruturais indicam as intensidades das relações de causalidade entre 

os construtos, e tais intensidades devem ser interpretadas com base na teoria, já que não há 

valores referenciais a serem seguidos (Hair et al., 2014). A análise dos coeficientes estruturais 

permite ao pesquisador compreender o quanto uma variável endógena aumentará se a variável 

exógena aumentar uma unidade (Ringle et al., 2014). Por exemplo, a relação entre Self 

Expandido e Extensão do Self (0,580) se mostrou forte, assim como entre Fatores Emocionais 

Positivos e Interesse Temático (0,543). A variação de uma unidade em Self Expandido 

representaria uma variação de 0,580 na Extensão do Self. Da mesma forma, se houver uma 

variação de uma unidade em Fatores Emocionais Positivos, haverá uma variação de 0,543 no 

Interesse Temático. O raciocínio vale para as demais relações entre os construtos.  

 Para a amostra dos colecionadores brasileiros, os coeficientes estruturais entre os 

construtos Interesse Temático e Self Expandido (0,369), Extensão do Self e Bem-Estar 

Emocional (0,361), Interesse Temático e Bem-Estar Emocional (0,350) e Bem-Estar 

Emocional e Supressão de Frustração (0,327) indicaram uma intensidade de relação 

moderada. A intensidade da relação entre Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal (0,228) 

se mostrou moderada para fraca, e entre Interesse Temático e Extensão do Self (0,170) e 

Interesse Temático e Nostalgia Pessoal (0,124) um pouco mais fraca.  

 Na amostra dos colecionadores norte-americanos, observa-se também uma relação 

mais intensa entre Self Expandido e Extensão do Self (0,501) e Fatores Emocionais Positivos 

e Interesse Temático (0,473). Assim como na amostra brasileira, há uma intensidade de 

relação moderada entre Interesse Temático e Self Expandido (0,401), Interesse Temático e 

Bem-Estar Emocional (0,374), Bem-Estar Emocional e Supressão de Frustração (0,325) e 

Extensão do Self e Bem-Estar Emocional (0,295). A relação entre Supressão de Frustração e 

Nostalgia Pessoal (0,249) é moderada para fraca, e entre Interesse Temático e Extensão do 

Self (0,181) e Interesse Temático e Nostalgia Pessoal (0,196) é relativamente fraca.  

Relações entre Construtos Coeficientes 
estruturais valores t valores-p Coeficientes 

estruturais valores t valores-p

H1 - Fatores Emocionais Positivos -> Interesse Temático 0,543 13,686 0,000 0,473 8,877 0,000 Suportada
H2 - Interesse Temático -> Bem-Estar Emocional 0,350 8,245 0,000 0,374 5,517 0,000 Suportada
H3 - Interesse Temático -> Nostalgia Pessoal 0,124 2,698 0,006 0,196 2,897 0,003 Suportada
H4 - Bem-Estar Emocional -> Supressão de Frustração 0,327 10,868 0,000 0,325 5,396 0,000 Suportada
H5 - Supressão de Frustração -> Nostalgia Pessoal 0,228 6,367 0,000 0,249 4,036 0,000 Suportada
H6 - Interesse Temático -> Extensão do Self 0,170 5,426 0,000 0,181 3,129 0,001 Suportada
H7 - Interesse Temático -> Self Expandido 0,369 11,950 0,000 0,401 6,649 0,000 Suportada
H8 - Self Expandido -> Extensão do Self 0,580 18,101 0,000 0,501 8,800 0,000 Suportada
H9 - Extensão do Self -> Bem-Estar Emocional 0,361 10,957 0,000 0,295 5,175 0,000 Suportada

EUA
Conclusão

Brasil
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 Os resultados das duas amostras corroboram a teoria: como o interesse temático 

exerce um forte sentido emocional no colecionador, há uma antecipação de emoções positivas 

que leva o colecionador a imaginar como ele vai se sentir quando possuir o objeto que 

expande e integra sua coleção (McIntosh & Schmeichel, 2004), e que se torna uma 

representação do “eu” (Belk, 2013), com efeitos positivos na autoestima e bem-estar. 

Conclui-se que o interesse temático tem forte apelo emocional e a busca por um self 

expandido se destaca como fator resultante do colecionismo.  

 As figuras 27 e 28 apresentam respectivamente o modelo estrutural ajustado da 

amostra Brasil e EUA, com destaque para os coeficientes de determinação de Pearson (R2). 

 
Figura 27 – Amostra Brasil – Modelo Estrutural Ajustado – Coeficientes Estruturais e R2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 
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Figura 28 – Amostra EUA – Modelo Estrutural Ajustado – Coeficientes Estruturais e R2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2017, a partir de resultados gerados pelo SmartPLS. 
 

 Pelos valores de R2 obtidos em ambas as amostras, os construtos Interesse Temático, 

Bem-Estar Emocional e Extensão do Self merecem destaque. O modelo estrutural consegue 

explicar a variância dessas variáveis endógenas em, respectivamente, 29,4%, 34,8% e 43,6%, 

para a amostra Brasil, e 22%, 30,6% e 35,1%, para a amostra EUA. Segundo Cohen (1988), 

são indicadores de efeito grande (R2 = 26%) e médio (R2 = 13%). Esses resultados se 

respaldam em Belk (1995) e Dittmar (2008): o primeiro afirma que o início de toda coleção 

parte do estabelecimento de um interesse temático; a segunda enfatiza como a vontade 

moderna de expressar sua identidade pela posse de objetos afeta o bem-estar emocional. 

 Em relação ao tamanho do efeito (f2), para a amostra brasileira, pode-se concluir que 

as relações entre os Fatores Emocionais Positivos e Interesse Temático (f2= 41,8%) e Self 

Expandido e Extensão do Self (f2= 51,7%) são aquelas que mais contribuem para o ajuste do 

modelo. Na amostra norte-americana, as relações entre Fatores Emocionais Positivos e 

Interesse Temático e Self Expandido e Extensão do Self apresentam valores próximos de um 

efeito grande (respectivamente 28,7% e 34,6%). 

 Além de confirmar a Extensão do Self (Belk, 1995) como um construto relevante para 

explicar o colecionismo, esta tese revela a importância de outro construto correlacionado, o 

Self Expandido. O colecionador não apenas expressa e projeta seu self na coleção, mas busca 
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ampliá-lo com a posse dos objetos de coleção. As estátuas e figuras de ação, como traduções 

de imagens arquetípicas, servem como repositórios de significados que são introjetados no 

self do colecionador, tornando-se parte de sua identidade.  

 Com o desenvolvimento e validação de uma escala para mensurar a dimensão Self 

Expandido, os resultados revelaram que os construtos Extensão do Self e Self Expandido são 

de fato distintos, o que contradiz Belk (2014) em artigo recente ao afirmar que o conceito self 

expandido é apenas uma forma alternativa de classificar a extensão do self, e enfatizando 

ainda a urgência de fusão das duas perspectivas. Apesar de estarem correlacionados, os testes 

dos modelos de mensuração dos construtos Extensão do Self e Self Expandido na AFC 

apresentaram validade discriminante e índices elevados de consistência interna das escalas. 

Logo, as evidências sustentam que o self expandido é incorporativo (Ahuvia, Batra, & 

Bagozi, 2009), representando uma iniciativa do indivíduo em melhorar e expandir seu self 

(Paniccia, 2011), e que há uma diferenciação entre os conceitos, conforme também já 

apontavam Aron et al. (1991), Aron e Aron (1996), Wright, Aron e Tropp (2002) e Connell & 

Schau (2013).  Assim, confirmou-se entre os colecionadores de estátuas e figuras de ação 

brasileiros e norte-americanos que os construtos Extensão do Self e Self Expandido são 

independentes entre si. 

 O autor realizou testes complementares que permitiram discorrer sobre pontos 

específicos do modelo estrutural: as análises FIMIX, MGA e IPMA.  

 Como já discorrido no capítulo 3, a análise FIMIX permite relevar possíveis 

heterogeneidades não observadas no modelo estrutural. Com os resultados obtidos, o autor 

observou os efeitos diretos de determinadas relações entre os construtos, especificamente 

Interesse Temático e Nostalgia Pessoal e Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal. Apesar 

dessas relações se mostrarem significativas, o R² obtido para o construto Nostalgia Pessoal foi 

de efeito pequeno, para as duas amostras (amostra Brasil, R2= 7,9%; amostra EUA, R2= 

11,5%). Entretanto, a fundamentação teórica destaca a importância desses fatores para o 

colecionismo. Logo, o autor se sentiu impelido a buscar mais explicações sobre o porquê de 

um R2 pequeno. A análise FIMIX se mostrou útil para indicar possíveis heterogeneidades.  

 Para a amostra Brasil, de três segmentos encontrados, o segmento 2 apresentou um 

coeficiente estrutural de 0,435 entre Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal (superior ao 

coeficiente original de 0,228) e R2 de 0,202 (efeito médio) para Nostalgia Pessoal (R2 original 

de 0,079). O segmento 3 teve um coeficiente estrutural de 0,830 entre Interesse Temático e 

Nostalgia Pessoal (também superior ao coeficiente original de 0,124) e R2 de 0,815 (efeito 

grande). 
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 Para a amostra EUA, também observaram-se três segmentos. No segmento 1, a 

relação entre os construtos Interesse Temático e Nostalgia Pessoal apresentou um coeficiente 

estrutural de 0,565 (superior ao coeficiente original de 0,196) e R2 de 0,414 (efeito grande) 

para Nostalgia Pessoal (R2 original de 0,115). No segmento 3, a relação entre os construtos 

Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal se destacou (coeficiente estrutural de 0,910 e R2 

de 0,818). 

 Dada sua característica exploratória, pode-se inferir com a análise FIMIX que existem 

fatores heterogêneos influenciando nas relações dos construtos Supressão de Frustração e 

Interesse Temático na Nostalgia Pessoal. Seguiu-se então com a recomendação de Ringle 

(2006) em buscar uma variável explicativa para a heterogeneidade. Assim, o autor realizou 

uma MGA, considerando a idade/faixa etária dos colecionadores como um possível 

moderador categórico nas relações entre Interesse Temático e Nostalgia Pessoal e Supressão 

de Frustração e Nostalgia Pessoal. Os resultados obtidos com a MGA foram esclarecedores. 

  Entre os colecionadores brasileiros até 25 anos, a relação entre Interesse Temático e 

Nostalgia Pessoal foi negativa e não-significante. Isso é um indicativo de que para esse grupo 

de colecionadores o interesse temático da coleção não está associado a sentir nostalgia. A 

relação entre Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal também se mostrou não-

significante, apontando que a coleção não é reflexo de uma busca por suprimir frustrações 

ligadas ao passado. Evidencia-se que por conta da pouca idade dos colecionadores esses 

fatores tem menos impacto em seus aspectos motivacionais de consumo. 

 Na medida em que a faixa etária avança, os resultados apresentam diferenças em 

relação a amostra original. Para os colecionadores brasileiros entre 36 a 45 anos, as relações 

entre Interesse Temático e Nostalgia Pessoal e Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal 

são significantes a 1%, os coeficientes estruturais das relações são respectivamente 0,340 e 

0,216 (0,124 e 0,228 na amostra original) e o R2 para Nostalgia Pessoal é de efeito médio 

(0,202, superior ao original de 0,135, de efeito pequeno). E para o grupo de colecionadores 

entre 46 a 55 anos e acima de 55 anos, a relação entre Supressão de Frustração e Nostalgia 

Pessoal é significativa, com coeficiente estrutural de 0,342 e R2 de 0,178.  

 Para a amostra de colecionadores norte-americanos, observou-se entre aqueles de 26 a 

35 anos relações significantes a 1% entre Interesse Temático e Nostalgia Pessoal e Supressão 

de Frustração e Nostalgia Pessoal, com um R2 para o construto Nostalgia Pessoal de 0,169 

(efeito médio). 

 Diante dos resultados da MGA para as amostras Brasil e EUA, conclui-se que a 

idade/faixa etária dos colecionadores exerce um papel de moderação nas relações entre 
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Interesse Temático e Nostalgia Pessoal e Supressão de Frustração e Nostalgia Pessoal. 

Dependendo da idade do colecionador, os itens colecionáveis evocam memórias nostálgicas 

(são objetos de memória) e suprimem frustrações, já que a coleção completa simbolicamente 

uma deficiência do self. Como afirmam Lipovetsky e Serroy (2015, p. 245-246), os produtos 

que trazem um apelo estético contam uma história, suscitam emoções, reavivam a memória. 

 Cabe apontar ainda que a MGA também permitiu observar outras evidências 

significativas da influência da idade no restante dos construtos, afetando coeficientes 

estruturais, significância estatística e R2. Por exemplo: entre colecionadores brasileiros de 46 

a 55 anos e acima de 55 anos, há relações fortes, significantes a 1%, entre os construtos 

Fatores Emocionais Positivos e Interesse Temático (coeficiente estrutural de 0,699 e R2 de 

0,488), Interesse Temático e Bem-Estar Emocional (coeficiente estrutural de 0,520 e R2 de 

0,517) e Self Expandido e Extensão do Self (coeficiente estrutural de 0,776 e R2 de 0,624). 

Outro exemplo: entre os colecionadores norte-americanos de 36 a 45 anos, destacam-se as 

relações entre os construtos Interesse Temático e Bem-Estar Emocional (coeficiente estrutural 

de 0,490) e Self Expandido e Extensão do Self (coeficiente estrutural de 0,457), significantes a 

1%. O R2 é de efeito grande para os construtos Bem-Estar Emocional (0,326) e Extensão do 

Self (0,281). A expressão e ampliação identitária dita a prática colecionista e influencia 

diretamente no bem-estar emocional do colecionador. 

 Com a análise IPMA, a importância relativa e desempenho dos construtos na 

explicação de outros construtos presentes no modelo estrutural foi levada em consideração, 

servindo como uma ferramenta útil para priorizar e indicar ações gerenciais para as indústrias 

de brinquedos, estátuas e figuras de ação colecionáveis e lojistas especializados. Com os 

resultados obtidos em ambas as amostras (mapas de importância e desempenho presentes no 

capítulo 5), pode-se inferir que: 

a) Quanto mais houver estímulos que valorizem os interesses temáticos dos 

colecionadores, mais bem-estar emocional será proporcionado. 

b) Estimular o self expandido afetaria positivamente na extensão do self. 

c) Deve-se alimentar o interesse temático com apelos nostálgicos. 

d) A supressão de frustração exerce uma importância acima da média na nostalgia 

pessoal. 

e) O self expandido tem um forte vínculo de importância com o interesse temático. 

f) A concretização do interesse temático, e o bem-estar emocional decorrente disso,  

desempenha papel muito importante na supressão de frustração. 
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 Por fim, o autor realizou uma MGA com o objetivo de verificar a existência de um 

efeito contingente nas relações teóricas previstas no modelo estrutural, decorrente da 

influência do país de origem dos colecionadores (brasileiros e norte-americanos).  

 Na comparação das amostras Brasil e EUA, consideradas como grupos distintos, 

comprovou-se que não há diferenças significativas (valores-p > 0,05), com apenas uma 

exceção: a relação entre os construtos Self Expandido e Extensão do Self apresenta um valor-p 

significante a 5%. Logo, infere-se que há um efeito moderador da origem do colecionador 

nessa relação. 

 Uma explicação para essa diferença pode ser compreendida pelo próprio conceito de 

self. Como o conceito de self (identidade) tem caráter subjetivo (Belk, 1988; Dittmar, 2008)  a 

coleção reflete uma autorrepresentação muito particular. Dessa forma, o colecionismo surge 

como um ato hedonista individualista e produz uma forma de experiência autônoma. 

Integrando-se na subjetividade do indivíduo, a coleção permite ao indivíduo construir uma 

identidade expandida, garantindo a expressão de vontades, desejos e interesses individuais. 

Tornando-se símbolo do self (Belk, 1995), o colecionismo pode ser visto então como uma 

prática de subjetivação. Os colecionadores, mesmo que assumam uma identidade cultural e 

social (Tsai, 2006), o que os faz serem reconhecidos dentro de um grupo específico de 

colecionadores, usam suas coleções como vetores de diferenciação, distinção simbólica e 

manifestação de um self ideal único. Logo, o resultado encontrado serve de evidência para 

afirmar que a coleção em si é inigualável e exclusiva (Danet e Katriel, 1989) em seu propósito 

de extensão e expansão do self. 
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7. CONCLUSÕES 
 

7.1. Considerações finais 

 
 Esta tese defende que fatores emocionais positivos influenciam no interesse temático 

do colecionador, o que resulta em bem-estar emocional e supressão de frustrações, expansão e 

extensão do self e sentimentos de nostalgia pessoal. As escolhas desses fatores decorrem da 

revisão da literatura sobre o tema e, mesmo sem ter caráter exaustivo, se destacam como 

importantes para explicar as razões do colecionismo (Belk, 1988; Csikszentmiahalyi, 1990; 

Olmsted, 1991; Holbrook, 1993; Muensterberger, 1994; Holak e Havlena, 1998; Holbrook e 

Schindler, 1991; Slater, 2002; McIntosh e Schmeichel, 2004; Arnould e Thompson, 2005; 

Baudrillard, 2006). Além disso, o presente estudo avança em relação aos demais identificados 

na fundamentação teórica, pois oferece uma compreensão integrada das relações entre esses 

construtos. 

 A tese atendeu ao propósito de identificar fatores influenciadores e resultantes com 

significância estatística e prática. Para que fosse possível estabelecer correlações entre fatores 

que levam os indivíduos a exercerem o papel de colecionadores, cinco novas escalas foram 

desenvolvidas, seguindo os protocolos recomendados por Churchill (1979), Hair et al. (2014) 

e Costa (2011): Fatores Emocionais Positivos, Interesse Temático, Nostalgia Pessoal, 

Supressão de Frustração e Self Expandido. Além disso, foram testadas duas escalas adaptadas 

ao tema do colecionismo que também se mostraram relevantes para explicar as motivações 

dos colecionadores: Extensão do Self e Bem-Estar Emocional. Apoiou-se em diversos 

procedimentos psicométricos para assegurar o correto desenvolvimento das escalas: revisão 

da literatura, validação de conteúdo e de face com especialistas e colecionadores, análise 

fatorial exploratória, análise de confiabilidade (Alfa de Cronbach e confiabilidade composta), 

validade convergente e discriminante dos construtos e análise fatorial confirmatória. 

 Assim, mediante o uso de escalas existentes mas não exploradas em estudos sobre 

colecionismo e criação de novas escalas que mensuram fatores relevantes presentes na prática 

colecionista, o estudo contribui para a construção de uma teoria sobre o colecionismo, 

oferecendo um entendimento inédito e inicial de relações causais (Ringle & Silva, 2014). 

 O desenvolvimento e validação das escalas para mensurar fatores influenciadores e 

resultantes do colecionismo serviram para cumprir o primeiro objetivo específico. As escalas 

validadas Fatores Emocionais Positivos, Interesse Temático, Nostalgia Pessoal, Supressão de 
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Frustração e Self Expandido são contribuições da tese e podem ser utilizadas como forma de 

mensuração dessas variáveis latentes em outros contextos.  

 Ademais, com a análise fatorial confirmatória e modelagem de equações estruturais, 

compreendeu-se a capacidade do modelo proposto em prever as relações teóricas entre as 

variáveis latentes estudadas, comparando os resultados de duas amostras de colecionadores. A 

confirmação positiva e significativa das relações teóricas entre fatores influenciadores e 

resultantes do colecionismo a partir de um modelo estrutural (segundo objetivo específico) e a 

comparação dos modelos de mensuração e estrutural entre colecionadores brasileiros e norte-

americanos (terceiro objetivo específico) foi detalhada no capítulo 6 (discussão dos 

resultados). 

 Em particular, a tese confirma a relevância da relação existente entre Extensão do Self 

(Belk, 1995) e Self Expandido (Wright, Aron, & Tropp, 2002) para o colecionismo, e 

evidencia a distinção entre esses construtos, o que se caracteriza como uma contribuição 

acadêmica deste estudo. 

 Outro aspecto que emergiu dos resultados é a faixa etária como variável moderadora 

nas relações entre Interesse Temático e Nostalgia Pessoal e Supressão de Frustração e 

Nostalgia Pessoal. Constatou-se que na medida em que a faixa etária avança, mais os objetos 

de coleção evocam memórias e sentimentos nostálgicos e cumprem um papel compensatório, 

fazendo com que o atingimento de bem-estar emocional influencie na supressão de 

frustrações. A literatura já apontava a nostalgia e a supressão de frustrações como dimensões 

presentes no colecionismo (Baudrillard, 2006), mas ainda não havia sido estabelecida a 

relação positiva e significativa entre essas dimensões. 

 Outra conclusão que merece menção como contribuição acadêmica da tese é a 

constatação de que os resultados não sinalizam a influência do país de origem dos 

colecionadores (Brasil e EUA) como variável moderadora das seguintes relações teóricas: 

Fatores Emocionais Positivos => Interesse Temático; Interesse Temático => Bem-Estar 

Emocional; Interesse Temático => Nostalgia Pessoal; Bem-Estar Emocional => Supressão de 

Frustração; Supressão de Frustração => Nostalgia Pessoal; Interesse Temático => Extensão 

do Self; Interesse Temático => Self Expandido; Extensão do Self => Bem-Estar Emocional. 

Nesse sentido, pode-se inferir que para o colecionismo de estátuas e figuras de ação os fatores 

influenciadores e resultantes são indistintos. A única exceção foi a relação entre Self 

Expandido e Extensão do Self, significante a 5%. Esse resultado corrobora a hipótese (H8) de 

que os significados inerentes aos personagens ficcionais retratados nas estátuas e figuras de 
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ação são incluídos no self dos colecionadores (Thompson, 1997), tornando-se parte de suas 

identidades. Dessa forma, a expansão do self tem impacto positivo na extensão do self. 

 As contribuições gerenciais da tese beneficiam os fabricantes de brinquedos, estátuas e 

figuras de ação colecionáveis e lojistas especializados. De maneira geral, a tese contribui para 

uma melhor compreensão do segmento kidult (como discorrido no capítulo 1 - Introdução), 

que representa nos dias atuais uma fatia significativa de receita para a indústria de brinquedos 

(25% do mercado em economias desenvolvidas e de renda média, a categoria de figuras de 

ação gerou um faturamento mundial de 6,3 billhões de dólares) (Euromonitor, 2015). De 

forma específica, este estudo traz subsídios para se pensar no desenvolvimento de diferentes 

estratégias e ações de marketing e comunicação. Por exemplo: 

a) Estratégias de desenvolvimento e lançamento de novos produtos podem ser mais 

assertivas se baseadas em pesquisas de mercado que façam o mapeamento dos 

diferentes interesses temáticos pelos quais os colecionadores são apaixonados. 

b) Enfatizar apelos emocionais na comunicação de novos lançamentos, já que são eles 

que influenciam diretamente na vontade de possuir um objeto de coleção que reflita o 

interesse temático. 

c) Em decisões de segmentação e linha de produtos, desenvolver e divulgar objetos de 

coleção com apelos nostálgicos para colecionadores mais velhos, que desfrutam de 

maior poder de compra e estão dispostos a adquirir itens de coleção que porventura 

supram frustrações de infância ou resgatem uma memória afetiva e midiática. 

d) Nas ações de comunicação, destacar ainda mais as características arquetípicas dos 

personagens retratados nas estátuas e figuras de ação, dado que o ato de colecionar é 

uma forma de expressão identitária, que envolve tanto o desejo pela extensão como 

expansão do self. 

e) Aos lojistas especializados, pensar o ambiente de loja como forma de valorizar a 

experiência estética junto aos colecionadores, promovendo os objetos de coleção 

como peças de decoração e ‘arte’. Da mesma forma que o colecionador expõe suas 

peças com espaços dedicados para ‘devoção’ e ‘culto’, trabalhar o ponto de venda 

como um local de imersão fruitiva da estética das estátuas e figuras de ação - espaço, 

iluminação, organização. 
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7.2. Limitações do estudo e propostas para estudos futuros 

 

 Esta tese traz uma perspectiva inédita sobre a temática do colecionismo: investiga, 

mensura e testa hipóteses que refletem relações teóricas entre fatores influenciadores e 

resultantes da prática colecionista. Seu objeto de estudo são os colecionadores de estátuas e 

figuras de ação. A modelagem de equações estruturais utilizada tem em vista a construção de 

teoria. Entretanto, assim como em outros estudos, há limitações decorrentes das decisões 

tomadas pelo autor em relação aos métodos empregados. 

 As relações teóricas propostas apresentam significância estatística e prática. Contudo, 

existe uma variância dos fenômenos que é explicada pelos resultados, mas existe uma 

variância não explicada, que pode ser decorrente de outras variáveis latentes conhecidas ou 

não, que interfere no processo causal. Logo, não se pretendeu esgotar assunto tão abrangente.

 O critério de seleção das amostras dos estudos quantitativos é não probabilístico por 

conveniência. Apesar da amostra por conveniência atender plenamente aos objetivos deste 

estudo, a seleção não aleatória dos participantes impede qualquer tipo de generalização de 

resultados, ou seja, não se pode afirmar que os resultados encontrados nesta tese são 

representativos do universo de colecionadores de estátuas e figuras de ação. 

 Conforme já discorrido no capítulo 3 (Procedimentos metodológicos), o uso da 

modelagem de equações estruturais baseada em mínimos quadrados parciais (PLS-SEM) se 

concentra na maximização da variância explicada dos construtos endógenos. Como tal, essa 

vertente é mais aplicável a um processo exploratório. Utilizou-se a AFC neste estudo como 

forma de avaliar a validade convergente, validade discriminante e confiabilidade dos 

construtos e o modelo estrutural em sua relevância preditiva. Portanto, como limitação do 

estudo, o modelo estrutural não foi avaliado no sentido de reproduzir as covariâncias, ou seja, 

minimizar a diferença entre as matrizes de covariância observadas e esperadas. Assim, fica 

aberta a possibilidade de avançar nesse sentido em estudos futuros, empregando-se a técnica 

CB-SEM como teste de teoria, a fim de determinar diferentes modelos alternativos que se 

ajustem melhor aos dados, e com a qual será possível tratar dos índices globais de ajuste do 

modelo (Hair et al., 2014). 

 Recomenda-se estudos futuros que utilizem os modelos de mensuração e estrutural 

para outros tipos de coleção (produtos e serviços), verificando o impacto desses construtos 

como fatores influenciadores e resultantes relevantes. Também é possível pensar no emprego 

das escalas desenvolvidas nesta tese para outros tipos de consumo, adaptando-as a outros 

contextos mercadológicos. 
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 Cabe também recomendar a ampliação da coleta de dados para colecionadores de 

outros países, a fim de oferecer uma perspectiva ainda mais consistente sobre a influência ou 

não de aspectos culturais na prática colecionista.  

 Outra proposta para estudos futuros é viabilizar estudos experimentais com o uso de 

técnicas biométricas (por exemplo, eletroencefalograma e medição cardíaca e galvânica), 

como forma de avaliar reações neurológicas aos estímulos de objetos colecionáveis. O 

monitoramento da atividade cerebral poderia fornecer evidências de emoções e memórias 

despertas, reforçando conclusões sobre fatores emocionais positivos e sentimentos 

nostálgicos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO BRASIL 
 

 
 

PESQUISA(COLECIONISMO(
ESTÁTUAS(E(FIGURAS(DE(AÇÃO( Data:((((((((((((/((((((((((((/(((((2016( Nome:(

Pense(na( sua( coleção(de( estátuas( e/ou( figuras( de( ação(para( responder( as( questões.( Com(bastante( atenção,( procure( indicar( o( que( você(
realmente(pensa(sobre(cada(tópico.(O(importante(é(sua(opinião(sincera.(Não(demora(mais(do(que(10(minutos.(Obrigado!(

(

NA(FRENTE(DE(CADA(FRASE(HÁ(NÚMEROS(DE(1(A(6.(ASSINALE(O(NÚMERO(QUE(MELHOR(REFLITA(O(QUANTO(VOCÊ(CONCORDA(
OU(DISCORDA(DE(CADA(UMA(DELAS(DE(ACORDO(COM(A(SEGUINTE(ESCALA:(

DISCORDO( CONCORDO(
TOTALMENTE( MUITO( POUCO( POUCO( MUITO( TOTALMENTE(

1( 2( 3( 4( 5( 6(
(

Minha&coleção&é&um&lembrete&super&agradável&de&coisas&do&meu&passado.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Minha&coleção&me&faz&lembrar&de&quando&eu&era&mais&jovem.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Minha&coleção&traz&boas&memórias&de&meus&dias&de&infância.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Minha&coleção&reflete&memórias&típicas&da&época&de&criança.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Minha&coleção&traz&lembranças&de&ótimos&momentos.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

A&posse&da&minha&coleção&me&faz&feliz.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Minha&coleção&faz&bem&à&minha&autoestima.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Minha&coleção&me&desperta&sensações&positivas.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Minha&coleção&me&desperta&pensamentos&positivos.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Sinto&que&sou&diferenciado&por&ter&minha&coleção.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Me&sinto&realizado&por&ter&minha&coleção.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Sou&fã&do(s)&tema(s)&da&minha&coleção.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Eu&adoro&pensar&no(s)&tema(s)&da&minha&coleção.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Minha&coleção&expressa&o(s)&tema(s)&pelo(s)&qual(is)&eu&sou&apaixonado.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Minha&admiração&pelo(s)&tema(s)&da&coleção&estimula&a&compra&de&novos&itens.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Sou&absolutamente&fascinado&pelo(s)&tema(s)&da&minha&coleção.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Eu&gostaria&de&ter&em&mim&as&características&dos&personagens&retratados&nas&estátuas&ou&figuras&
de&ação&que&fazem&parte&da&minha&coleção.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Ter&uma&peça&de&um&personagem&que&eu&admiro&é&como&possuir&as&qualidades&desse&
personagem.&

1& 2& 3& 4& 5& 6&

Os&personagens&das&estátuas&ou&figuras&de&ação&que&fazem&parte&da&minha&coleção&são&
símbolos&inspiradores&para&a&minha&vida.&

1& 2& 3& 4& 5& 6&

Os&personagens&das&estátuas&ou&figuras&de&ação&que&fazem&parte&da&minha&coleção&
representam&um&ideal&de&perfeição&para&mim.&

1& 2& 3& 4& 5& 6&

Eu&sinto&que&as&imagens&poderosas&dos&personagens&presentes&na&coleção&completam&minha&
identidade.&

1& 2& 3& 4& 5& 6&

Minha&coleção&ajuda&a&alcançar&minha&identidade&pessoal.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Minha&coleção&ajuda&a&diminuir&a&diferença&entre&o&que&eu&sou&e&o&que&eu&gostaria&de&ser.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Minha&coleção&é&muito&importante&para&minha&identidade&pessoal.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&
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 1 

Minha&coleção&é&parte&de&quem&eu&sou.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Se&perdesse&minha&coleção,&sentiria&minha&identidade&pessoal&abalada.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Eu&reforço&minha&identidade&pessoal&por&meio&da&minha&coleção.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Eu&fico&muito&empolgado&em&pensar&na&compra&de&um&novo&item&para&a&minha&coleção.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

O&prazer&de&adquirir&um&item&me&incentiva&a&colecionar.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

A&expectativa&de&ter&mais&um&item&na&coleção&alimenta&minha&vontade&de&colecionar.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

A&paixão&pelo&colecionismo&me&faz&querer&ampliar&minha&coleção.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Aguardo&com&ansiedade&a&oportunidade&de&compra&de&novos&itens&para&minha&coleção.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Minha&coleção&fez&com&que&eu&superasse&algumas&frustrações&da&minha&infância.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Minha&coleção&reflete&coisas&que&eu&sempre&quis&ter.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Minha&coleção&anula&sentimentos&de&frustração&que&eu&já&tive.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

Minha&coleção&contorna&frustrações&que&eu&vivo.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

O&que&não&podia&comprar,&agora&eu&posso&ter&na&minha&coleção.& 1& 2& 3& 4& 5& 6&

QUEM%É%VOCÊ:%
1.%Sua%Nacionalidade:%
____________________________________________________________% 2.%Sexo:%

Masculino& 1&
Feminino& 2&

3.%Escolaridade:% 4.%Quanto%você%ganha%por%mês%com%seu%trabalho?%

Fundamental&I&incompleto&(até&quinto&ano)& 1& Até&R$&1.600,00& 1&

Fundamental&I&completo&/&Fundamental&II&incompleto&(até&
nono&ano)& 2& De&R$&1.601&a&R$&2.500,00& 2&

Fundamental&II&completo&/&Médio&incompleto& 3& De&R$&2.501,00&a&R$&5.000,00& 3&

Médio&completo&/&Superior&incompleto& 4& De&R$&5.001,00&a&R$&8.000,00& 4&

Superior&completo& 5& De&R$&8.001,00&a&R$&12.000,00& 5&

PósXGraduação& 6& De&R$&12.001,00&a&R$&20.000,00& 6&

5.%Idade:%_________%Anos& 6.%Há%quanto%tempo%você%coleciona%
estátuas%e/ou%figuras%de%ação?& Acima&de&R$&20.000,00& 7&

Até&18&anos% 1& Até&1&ano% &&1& 7.%Estado%Civil:%

De&19&a&25&anos& 2& De&2&a&5&anos& 2& Solteiro% 1&

De&26&a&35&anos& 3& De&6&a&10&anos& 3& Casado& 2&

De&36&a&45&anos& 4& De&11&a&15&anos& 4& Divorciado/Separado& 3&

De&46&a&55&anos& 5& De&16&a&20&anos& 5& Viúvo& 4&

Acima&de&55&anos& 6& Mais&de&20&anos% 6& &

8.%Quanto%você%investe%(R$)%em%sua%coleção%(por%ano)?%%R$%_______________________________________________________&

9.%Você%coleciona:% Estátuas% 1% Figuras%de%ação% 2%

%
OBRIGADO%POR%RESPONDER%A%PESQUISA!%
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 
 

PROJETO DE PESQUISA: COLECIONISMO DE ESTÁTUAS E 
FIGURAS DE AÇÃO 

Nº da Entrevista: 
Data:         /        /  2014 

 
DADOS DO ENTREVISTADO  
Empresa: Contato: 
Cargo/Função: Telefone: 
E-mail: Cidade: Estado: 

 
APRESENTAÇÃO DA ENTREVISTA: 

• Utilizarei este roteiro como um guia para a nossa discussão. Por favor, tente responder com o máximo de 
detalhes. Enquanto estiver falando, estarei anotando e gravando toda nossa conversa para facilitar 
posteriormente a análise da pesquisa.  

 
AQUECIMENTO (10 min) 

• Apresentação do Participante. Pedir para o respondente falar um pouco sobre si mesmo: nome, profissão, 
empresa em que trabalha, cargo/função, envolvimento com o universo da cultura pop. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA (20 min) 

• E o que significa a expressão “cultura pop”? Ela representa/significa o que? 
• Então como você definiria o universo da cultura pop? 
• Como a cultura pop se manifesta nos dias de hoje? De que maneira o consumo se insere nesse contexto? 

 
Lembrete: Música, games, HQ’s, RPGs, Séries de TV, cinema, produtos temáticos, colecionáveis (estátuas e figuras) 

 
MERCADO DE COLECIONÁVEIS NO BRASIL E NO MUNDO (30 min) 
 
Agora eu gostaria de explorar na nossa conversa um pouco mais sobre o consumo de estátuas e figuras de ação 
colecionáveis. 
 

• Como está o mercado do colecionismo de estátuas e figuras de ação atualmente? 
• Que empresas podem ser citadas como referências atuais em colecionáveis? Por que são referências? 

(EXPLORAR SITES, FABRICANTES, LOJAS FÍSICAS, NO BRASIL E NO MUNDO) 
Lembrete: explorar colecionador de estátuas e figuras de personagens de ficção científica, quadrinhos, cinema 
etc.. 

 
• Que colecionáveis se destacam nos dias de hoje? 

Lembrete: explorar colecionador de estátuas e figuras de personagens de ficção científica, quadrinhos, cinema 
etc.. 

 
 
O COLECIONADOR DE ESTÁTUAS E FIGURAS DE AÇÃO (30 min) 
 

• Vamos fazer agora um jogo rápido de associação. Por favor, responda com o que primeiro vier a sua 
mente: (EXPLORAR RESPOSTAS)  

 
Lembrete: explorar colecionador de estátuas e figuras de personagens de ficção científica, quadrinhos, cinema 
etc.. 

 
• Colecionar estátuas e figuras de ação tem a ver com… 
• Para um colecionador, uma coleção ideal é aquela que… 
• Quando se procura uma nova peça para a sua coleção, é importante para o colecionador… 
• A principal motivação para um colecionador de estátuas e figuras de ação está ligada a… 
• Alguém começa a comprar colecionáveis porque… 

 
• Quem é de fato esse colecionador? Como esse colecionador se vê enquanto colecionador? 
• Como se dá o processo de compra desses colecionadores de estátuas e figuras de ação? 



   
 

 

173 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 1 

• O que é importante quando se procura uma nova peça para a sua coleção? 
• Como é o estilo de vida de um colecionador de estátuas e figuras? De que maneira ele alimenta seu hobby de 

colecionar? 
• O que o ato de colecionar traz de aspectos positivos? 
• Que sentimentos e emoções estão ligadas ao ato de colecionar? 

 
• Um colecionador de estátuas e figuras... 

 
… tem um sentimento de nostalgia ligado ao ato de colecionar?  Colecionar estátuas e figuras de ação é uma forma 
de reconstruir um desejo de infância não realizado? Como assim? 
 
… é um indivíduo que busca exteriorizar sua personalidade através de sua coleção? Por que? 
 
… vê sua coleção como objetos carregados de valor simbólico? Em que sentido? 
 
… é um indivíduo que busca obter uma sensação de prazer refletida em sua coleção? 
 
… é um indivíduo que adota um comportamento de compra compulsivo em relação à sua coleção? Colecionar é um 
vício, uma obsessão?  
 

• Quando que o ato de colecionar estátuas e figuras de ação se torna algo negativo?  
 

• O que o colecionador tira como resultado do ato de colecionar? 
 
 
 

Agradecer e encerrar. 
!  !  ! 
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APÊNDICE C – NOMES DOS FÓRUNS DE COLECIONADORES NO FACEBOOK – 

N=250 (AFE) 

 

 
1) Worms Collectors 

2) Guerras Nérdicas Secretas 

3) Iron Studios 

4) Elite Action Figures  

5) Hot Toys Customs & Collectors 

6) Colecionadores Sideshow Brasil 

7) Monsters of Collectibles 

8) Eu Coleciono Radicalmente 

9) D3 Actiong Figures Brasil 

10) Hot Toys Brasil 

11) Kotobukiya Brasil 

12) Bahia Actions 

13) HTBG – Hot Toys Brazilian Group 

14) Action Figure em Foco 

15) BADASS World – Colecionismo em Escala 1/6 

16) LMF Figures – Colecionadores de Actions – Brasil 

17) Colecionadores de Estátuas - ToyReview 

18) Action Figures Forever Brasil 

19) Marvel vc DC Collections 

20) Colecionadores BR 
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APÊNDICE D – NOMES DOS FÓRUNS DE COLECIONADORES NO FACEBOOK – 

N=700 (SEGUNDA AMOSTRAGEM - BRASIL) 

 
 
 

1) Worms Collectors 

2) Guerras Nérdicas Secretas 

3) Iron Studios 

4) Elite Action Figures  

5) Hot Toys Customs & Collectors 

6) Colecionadores Sideshow Brasil 

7) Monsters of Collectibles 

8) Eu Coleciono Radicalmente 

9) D3 Actiong Figures Brasil 

10) Hot Toys Brasil 

11) Kotobukiya Brasil 

12) Bahia Actions 

13) HTBG – Hot Toys Brazilian Group 

14) Action Figure em Foco 

15) BADASS World – Colecionismo em Escala 1/6 

16) LMF Figures – Colecionadores de Actions – Brasil 

17) Colecionadores de Estátuas - ToyReview 

18) Action Figures Forever Brasil 

19) Marvel vc DC Collections 

20) Colecionadores BR 

21) Colecionadores Funko POP Brasil 

22) Eu vou! Comic Con Experience Brasil 

23) Psycho Geek 

24) Action Figures Geral 

25) Coleções de Bonecos, Compra, Venda, Troca 

26) Colecionadores de Action Figures – Brasil 

27) Dioramas com Action Figures 

28) Colecionadores Hot Toys Fortaleza 

29) DC Universe Brasil Actions e Afins 

30) Action Figures Brasil – Unlimited 
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31) Cantinho das Figuras de Ação 

32) S.H. Figuarts Brasil 

33) Marvel Select (BR Group) 

34) Colecionadores de Hot Toys e Medicon Toys Estátuas e Colecionáveis 

35) Star Wars Collections BR 

36) Star Wars Action Figures Brazil 

37) Star Wars Collections 

38) Dragon Ball 2 S. H. Figuarts [BR] 

39) Bishoujo Club (Kotobukiya) 

40) Colecionáveis Venda/Troca Campinas e Região 

41) Colecionadores de Action Figures de Lavras 

42) Bishoujo Kotobukiya Collectors 

43) Sideshow Collectibles 

44) Action Figures Manaus 

45) Action Figures ES 

46) Casa do Colecionador 

47) HTBG – Hot Toys Brazilian Group 

48) Action Figures (BR CLUB) 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO EUA – VERSÃO 1 
 

 

COLECTIONISM*RESEARCH*–*
STATUES*AND*ACTION*FIGURES* Date:&&&&&&&&&&&&/&&&&&&&&&&&&/&&&&&2016& Name:& V1&

Think&of&your&collection&of& statues&and/or&action& figures& to&answer& the&questions.&With&great&attention,& seek& to& indicate&what&you&really&
think&about&each&topic.&The&important&is&to&have&your&sincere&opinion.&Do&not&take&longer&than&10&minutes.&Thank&you!&

&

IN& FRONT&OF& EACH& PHRASE,& THERE& ARE& NUMBERS& FROM& 1& TO& 6.&MARK& THE& NUMBER&WHICH& BETTER& REFLECTS& IN&WHAT&
EXTENT&YOU&AGREE&OR&DISAGREE&WITH&EACH&OF&THEM,&AS&PER&THE&FOLLOWING&SCALE:&

DISAGREE& AGREE&
FULLY& A&LOT& A&LITTLE& A&LITTLE& A&LOT& FULLY&
1& 2& 3& 4& 5& 6&

&

My#collection#is#an#extremely#pleasant#reminder#of#things#happening#in#my#past.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#reminds#me#of#when#I#was#younger.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#brings#up#good#memories#of#my#childhood.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#reflects#typical#memories#of#my#childhood.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#helped#me#to#overcome#some#frustrations#of#my#childhood.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#cancels#frustration#feelings#I#used#to#have.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#overcomes#frustrations#of#my#life.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#feel#happy#to#possess#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#is#good#to#my#selfAesteem.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#brings#up#positive#sensations#to#me.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#brings#up#positive#thoughts.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

Having#my#collection#makes#me#feel#accomplished.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#am#a#fan#of#the#subject(s)#of#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#love#to#think#about#the#subject(s)#of#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#expresses#the#subjects#for#which#I#am#passionate.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#admiration#for#the#subject(s)#of#my#collection#stimulates#the#acquisition#of#new#items.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#am#absolutely#fascinated#by#the#subject(s)#of#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#would#like#to#have,#myself,#the#characteristics#of#the#characters#represented#in#the#statues#or#
action#figures#which#are#part#of#my#collection.#

1# 2# 3# 4# 5# 6#

To#have#an#item#of#a#character#I#admire#is#like#having#the#qualities#of#such#character.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

The#characters#of#the#statues#or#action#figures#which#are#part#of#my#collection#are#inspiring#
symbols#for#my#life.#

1# 2# 3# 4# 5# 6#

The#characters#of#the#statues#or#action#figures#which#are#part#of#my#collection#represent,#for#
me,#ideal#of#perfection.#

1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#feel#that#the#powerful#images#of#the#characters#present#in#the#collection#complete#my#identity.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#helps#me#to#achieve#my#personal#identity.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#is#very#important#to#my#personal#identity.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#is#part#of#who#I#am.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#
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If#I#lost#my#collection,#I#would#feel#my#personal#identity#hindered.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#reinforce#my#personal#identity#through#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#get#very#excited#when#I#think#of#buying#a#new#item#for#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

The#pleasure#of#acquiring#an#item#incentivizes#me#to#collect.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

The#prospect#of#having#another#item#in#the#collection#fosters#my#will#to#collect.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

The#passion#for#collectionism#makes#me#want#to#expand#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#wait#anxiously#for#the#opportunity#of#buying#new#items#for#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#
!

WHO!ARE!YOU:!
1.!Your!Nationality:!
_____________________________________________________________!

2.!Sex:!
Male# 1#
Female# 2#

3.!Schooling:!
4.!How!much!money!do!you!make!per!month!
with!your!work?!

Incomplete#Elementary#School#(up#to#5th#grade)# 1# Up#to#$1,600# 1#

Completed#Elementary#School#/#Incomplete#Junior#High#School#
(up#to#8th#grade#/#9th#grade#freshman)# 2# From#$1,601#to#$2,500# 2#

Completed#Junior#High#School#/#Incomplete#Senior#High#School#
(up#to#12th#grade)#

3# From#$2,501#to#$5,000# 3#

Completed#Senior#High#School#/#Incomplete#Undergraduate#
School# 4# From#$5,001#to#$8,000# 4#

Completed#College# 5# From#$8,001#to#$12,000# 5#

Master’s#Degree#/#PhD#or#Advanced#Professional#Degree# 6# From#$12,001#to#$20,000# 6#

5.!Age:!______________!Years# 6.!For!how!long!have!you!been!collecting!
statues!and/or!action!figures?# Over#$20,000# 7#

Up#to#18#years! 1# Up#to#1#year! ###1# 7.!Status:!

From#19#to#25#years# 2# From#2#to#5#years# 2# Single! 1#

From#26#to#35#years# 3# From#6#to#10#years# 3# Married# 2#

From#36#to#45#years# 4# From#11#to#15#years# 4# Divorced/Separated# 3#

From#46#to#55#years# 5# From#16#to#20#years# 5# Widow/er# 4#

Over#55#years# 6# Over#20#years! 6# #

8.!How!much!do!you!invest!(USD)!in!your!collection!(per!year)?!!USD!_______________________________________________#

9.!Do!you!collect:! Statues! 1! Action!Figures! 2!

!
THANK!YOU!FOR!ANSWERING!THE!RESEARCH!!
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO EUA – VERSÃO 2 
 

 
 
 

COLECTIONISM*RESEARCH*–*
STATUES*AND*ACTION*FIGURES* Date:&&&&&&&&&&&&/&&&&&&&&&&&&/&&&&&2016& Name:& V2&

Think&of&your&collection&of& statues&and/or&action& figures& to&answer& the&questions.&With&great&attention,& seek& to& indicate&what&you&really&
think&about&each&topic.&The&important&is&to&have&your&sincere&opinion.&Do&not&take&longer&than&10&minutes.&Thank&you!&

&

IN& FRONT&OF& EACH& PHRASE,& THERE& ARE& NUMBERS& FROM& 1& TO& 6.&MARK& THE& NUMBER&WHICH& BETTER& REFLECTS& IN&WHAT&
EXTENT&YOU&AGREE&OR&DISAGREE&WITH&EACH&OF&THEM,&AS&PER&THE&FOLLOWING&SCALE:&

DISAGREE& AGREE&
FULLY& A&LOT& A&LITTLE& A&LITTLE& A&LOT& FULLY&
1& 2& 3& 4& 5& 6&

&
&
&

My#collection#helps#me#to#achieve#my#personal#identity.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#is#very#important#to#my#personal#identity.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#is#part#of#who#I#am.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

If#I#lost#my#collection,#I#would#feel#my#personal#identity#hindered.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#reinforce#my#personal#identity#through#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#get#very#excited#when#I#think#of#buying#a#new#item#for#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

The#pleasure#of#acquiring#an#item#incentivizes#me#to#collect.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

The#prospect#of#having#another#item#in#the#collection#fosters#my#will#to#collect.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

The#passion#for#collectionism#makes#me#want#to#expand#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#wait#anxiously#for#the#opportunity#of#buying#new#items#for#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#is#an#extremely#pleasant#reminder#of#things#happening#in#my#past.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#reminds#me#of#when#I#was#younger.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#brings#up#good#memories#of#my#childhood.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#reflects#typical#memories#of#my#childhood.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#feel#happy#to#possess#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#is#good#to#my#selfFesteem.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#brings#up#positive#sensations#to#me.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#brings#up#positive#thoughts.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

Having#my#collection#makes#me#feel#accomplished.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#helped#me#to#overcome#some#frustrations#of#my#childhood.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#cancels#frustration#feelings#I#used#to#have.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#overcomes#frustrations#of#my#life.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#would#like#to#have,#myself,#the#characteristics#of#the#characters#represented#in#the#statues#or#
action#figures#which#are#part#of#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

To#have#an#item#of#a#character#I#admire#is#like#having#the#qualities#of#such#character.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#
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The$characters$of$the$statues$or$action$figures$which$are$part$of$my$collection$are$inspiring$
symbols$for$my$life.$ 1$ 2$ 3$ 4$ 5$ 6$

The$characters$of$the$statues$or$action$figures$which$are$part$of$my$collection$represent,$for$me,$
ideal$of$perfection.$

1$ 2$ 3$ 4$ 5$ 6$

I$feel$that$the$powerful$images$of$the$characters$present$in$the$collection$complete$my$identity.$ 1$ 2$ 3$ 4$ 5$ 6$

I$am$a$fan$of$the$subject(s)$of$my$collection.$ 1$ 2$ 3$ 4$ 5$ 6$

I$love$to$think$about$the$subject(s)$of$my$collection.$ 1$ 2$ 3$ 4$ 5$ 6$

My$collection$expresses$the$subjects$for$which$I$am$passionate.$ 1$ 2$ 3$ 4$ 5$ 6$

My$admiration$for$the$subject(s)$of$my$collection$stimulates$the$acquisition$of$new$items.$ 1$ 2$ 3$ 4$ 5$ 6$

I$am$absolutely$fascinated$by$the$subject(s)$of$my$collection.$ 1$ 2$ 3$ 4$ 5$ 6$
!

!
WHO!ARE!YOU:!

1.!Your!Nationality:!
_____________________________________________________________!

2.!Sex:!
Male$ 1$

Female$ 2$

3.!Schooling:!
4.!How!much!money!do!you!make!per!month!
with!your!work?!

Incomplete$Elementary$School$(up$to$5th$grade)$ 1$ Up$to$$1,600$ 1$

Completed$Elementary$School$/$Incomplete$Junior$High$School$
(up$to$8th$grade$/$9th$grade$freshman)$ 2$ From$$1,601$to$$2,500$ 2$

Completed$Junior$High$School$/$Incomplete$Senior$High$School$
(up$to$12th$grade)$ 3$ From$$2,501$to$$5,000$ 3$

Completed$Senior$High$School$/$Incomplete$Undergraduate$
School$ 4$ From$$5,001$to$$8,000$ 4$

Completed$College$ 5$ From$$8,001$to$$12,000$ 5$

Master’s$Degree$/$PhD$or$Advanced$Professional$Degree$ 6$ From$$12,001$to$$20,000$ 6$

5.!Age:!______________!Years$ 6.!For!how!long!have!you!been!collecting!
statues!and/or!action!figures?$ Over$$20,000$ 7$

Up$to$18$years! 1$ Up$to$1$year! $$$1$ 7.!Status:!

From$19$to$25$years$ 2$ From$2$to$5$years$ 2$ Single! 1$

From$26$to$35$years$ 3$ From$6$to$10$years$ 3$ Married$ 2$

From$36$to$45$years$ 4$ From$11$to$15$years$ 4$ Divorced/Separated$ 3$

From$46$to$55$years$ 5$ From$16$to$20$years$ 5$ Widow/er$ 4$

Over$55$years$ 6$ Over$20$years! 6$ $

8.!How!much!do!you!invest!(USD)!in!your!collection!(per!year)?!!USD!_______________________________________________$

9.!Do!you!collect:! Statues! 1! Action!Figures! 2!

!
THANK!YOU!FOR!ANSWERING!THE!RESEARCH!!
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO EUA – VERSÃO 3 
 

 
 
 

COLECTIONISM*RESEARCH*–*
STATUES*AND*ACTION*FIGURES* Date:&&&&&&&&&&&&/&&&&&&&&&&&&/&&&&&2016& Name:& V3&

Think&of&your&collection&of& statues&and/or&action& figures& to&answer& the&questions.&With&great&attention,& seek& to& indicate&what&you&really&
think&about&each&topic.&The&important&is&to&have&your&sincere&opinion.&Do&not&take&longer&than&10&minutes.&Thank&you!&

&

IN& FRONT&OF& EACH& PHRASE,& THERE& ARE& NUMBERS& FROM& 1& TO& 6.&MARK& THE& NUMBER&WHICH& BETTER& REFLECTS& IN&WHAT&
EXTENT&YOU&AGREE&OR&DISAGREE&WITH&EACH&OF&THEM,&AS&PER&THE&FOLLOWING&SCALE:&

DISAGREE& AGREE&
FULLY& A&LOT& A&LITTLE& A&LITTLE& A&LOT& FULLY&
1& 2& 3& 4& 5& 6&

&

I"am"a"fan"of"the"subject(s)"of"my"collection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

I"love"to"think"about"the"subject(s)"of"my"collection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"expresses"the"subjects"for"which"I"am"passionate." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"admiration"for"the"subject(s)"of"my"collection"stimulates"the"acquisition"of"new"items." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

I"am"absolutely"fascinated"by"the"subject(s)"of"my"collection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"helps"me"to"achieve"my"personal"identity." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"is"very"important"to"my"personal"identity." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"is"part"of"who"I"am." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

If"I"lost"my"collection,"I"would"feel"my"personal"identity"hindered." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

I"reinforce"my"personal"identity"through"my"collection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"is"an"extremely"pleasant"reminder"of"things"happening"in"my"past." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"reminds"me"of"when"I"was"younger." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"brings"up"good"memories"of"my"childhood." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"reflects"typical"memories"of"my"childhood." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

I"would"like"to"have,"myself,"the"characteristics"of"the"characters"represented"in"the"statues"or"
action"figures"which"are"part"of"my"collection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

To"have"an"item"of"a"character"I"admire"is"like"having"the"qualities"of"such"character." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

The"characters"of"the"statues"or"action"figures"which"are"part"of"my"collection"are"inspiring"
symbols"for"my"life." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

The"characters"of"the"statues"or"action"figures"which"are"part"of"my"collection"represent,"for"me,"
ideal"of"perfection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

I"feel"that"the"powerful"images"of"the"characters"present"in"the"collection"complete"my"identity." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

I"get"very"excited"when"I"think"of"buying"a"new"item"for"my"collection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

The"pleasure"of"acquiring"an"item"incentivizes"me"to"collect." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

The"prospect"of"having"another"item"in"the"collection"fosters"my"will"to"collect." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

The"passion"for"collectionism"makes"me"want"to"expand"my"collection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

I"wait"anxiously"for"the"opportunity"of"buying"new"items"for"my"collection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

I"feel"happy"to"possess"my"collection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"
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My#collection#is#good#to#my#self0esteem.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#brings#up#positive#sensations#to#me.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#brings#up#positive#thoughts.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

Having#my#collection#makes#me#feel#accomplished.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#helped#me#to#overcome#some#frustrations#of#my#childhood.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#cancels#frustration#feelings#I#used#to#have.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#overcomes#frustrations#of#my#life.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#
!
!

!
WHO!ARE!YOU:!

1.!Your!Nationality:!
_____________________________________________________________!

2.!Sex:!
Male# 1#

Female# 2#

3.!Schooling:!
4.!How!much!money!do!you!make!per!month!
with!your!work?!

Incomplete#Elementary#School#(up#to#5th#grade)# 1# Up#to#$1,600# 1#

Completed#Elementary#School#/#Incomplete#Junior#High#School#
(up#to#8th#grade#/#9th#grade#freshman)# 2# From#$1,601#to#$2,500# 2#

Completed#Junior#High#School#/#Incomplete#Senior#High#School#
(up#to#12th#grade)# 3# From#$2,501#to#$5,000# 3#

Completed#Senior#High#School#/#Incomplete#Undergraduate#
School# 4# From#$5,001#to#$8,000# 4#

Completed#College# 5# From#$8,001#to#$12,000# 5#

Master’s#Degree#/#PhD#or#Advanced#Professional#Degree# 6# From#$12,001#to#$20,000# 6#

5.!Age:!______________!Years# 6.!For!how!long!have!you!been!collecting!
statues!and/or!action!figures?# Over#$20,000# 7#

Up#to#18#years! 1# Up#to#1#year! ###1# 7.!Status:!

From#19#to#25#years# 2# From#2#to#5#years# 2# Single! 1#

From#26#to#35#years# 3# From#6#to#10#years# 3# Married# 2#

From#36#to#45#years# 4# From#11#to#15#years# 4# Divorced/Separated# 3#

From#46#to#55#years# 5# From#16#to#20#years# 5# Widow/er# 4#

Over#55#years# 6# Over#20#years! 6# #

8.!How!much!do!you!invest!(USD)!in!your!collection!(per!year)?!!USD!_______________________________________________#

9.!Do!you!collect:! Statues! 1! Action!Figures! 2!

!
THANK!YOU!FOR!ANSWERING!THE!RESEARCH!!
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APÊNDICE H – QUESTIONÁRIO EUA – VERSÃO 4 
 

 
 
 
 

COLECTIONISM*RESEARCH*–*
STATUES*AND*ACTION*FIGURES* Date:&&&&&&&&&&&&/&&&&&&&&&&&&/&&&&&2016& Name:& V4&

Think&of&your&collection&of& statues&and/or&action& figures& to&answer& the&questions.&With&great&attention,& seek& to& indicate&what&you&really&
think&about&each&topic.&The&important&is&to&have&your&sincere&opinion.&Do&not&take&longer&than&10&minutes.&Thank&you!&

&

IN& FRONT&OF& EACH& PHRASE,& THERE& ARE& NUMBERS& FROM& 1& TO& 6.&MARK& THE& NUMBER&WHICH& BETTER& REFLECTS& IN&WHAT&
EXTENT&YOU&AGREE&OR&DISAGREE&WITH&EACH&OF&THEM,&AS&PER&THE&FOLLOWING&SCALE:&

DISAGREE& AGREE&
FULLY& A&LOT& A&LITTLE& A&LITTLE& A&LOT& FULLY&
1& 2& 3& 4& 5& 6&

&

I"would"like"to"have,"myself,"the"characteristics"of"the"characters"represented"in"the"statues"or"
action"figures"which"are"part"of"my"collection."

1" 2" 3" 4" 5" 6"

To"have"an"item"of"a"character"I"admire"is"like"having"the"qualities"of"such"character." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

The"characters"of"the"statues"or"action"figures"which"are"part"of"my"collection"are"inspiring"
symbols"for"my"life."

1" 2" 3" 4" 5" 6"

The"characters"of"the"statues"or"action"figures"which"are"part"of"my"collection"represent,"for"me,"
ideal"of"perfection."

1" 2" 3" 4" 5" 6"

I"feel"that"the"powerful"images"of"the"characters"present"in"the"collection"complete"my"identity." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

I"feel"happy"to"possess"my"collection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"is"good"to"my"selfDesteem." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"brings"up"positive"sensations"to"me." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"brings"up"positive"thoughts." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

Having"my"collection"makes"me"feel"accomplished." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

I"get"very"excited"when"I"think"of"buying"a"new"item"for"my"collection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

The"pleasure"of"acquiring"an"item"incentivizes"me"to"collect." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

The"prospect"of"having"another"item"in"the"collection"fosters"my"will"to"collect." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

The"passion"for"collectionism"makes"me"want"to"expand"my"collection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

I"wait"anxiously"for"the"opportunity"of"buying"new"items"for"my"collection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"helped"me"to"overcome"some"frustrations"of"my"childhood." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"cancels"frustration"feelings"I"used"to"have." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"overcomes"frustrations"of"my"life." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

I"am"a"fan"of"the"subject(s)"of"my"collection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

I"love"to"think"about"the"subject(s)"of"my"collection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"expresses"the"subjects"for"which"I"am"passionate." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"admiration"for"the"subject(s)"of"my"collection"stimulates"the"acquisition"of"new"items." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

I"am"absolutely"fascinated"by"the"subject(s)"of"my"collection." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"is"an"extremely"pleasant"reminder"of"things"happening"in"my"past." 1" 2" 3" 4" 5" 6"

My"collection"reminds"me"of"when"I"was"younger." 1" 2" 3" 4" 5" 6"
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My#collection#brings#up#good#memories#of#my#childhood.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#reflects#typical#memories#of#my#childhood.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#helps#me#to#achieve#my#personal#identity.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#is#very#important#to#my#personal#identity.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#is#part#of#who#I#am.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

If#I#lost#my#collection,#I#would#feel#my#personal#identity#hindered.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#reinforce#my#personal#identity#through#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

!

!
WHO!ARE!YOU:!

1.!Your!Nationality:!
_____________________________________________________________!

2.!Sex:!
Male# 1#

Female# 2#

3.!Schooling:!
4.!How!much!money!do!you!make!per!month!
with!your!work?!

Incomplete#Elementary#School#(up#to#5
th
#grade)# 1# Up#to#$1,600# 1#

Completed#Elementary#School#/#Incomplete#Junior#High#School#

(up#to#8
th
#grade#/#9

th
#grade#freshman)#

2# From#$1,601#to#$2,500# 2#

Completed#Junior#High#School#/#Incomplete#Senior#High#School#

(up#to#12
th
#grade)#

3# From#$2,501#to#$5,000# 3#

Completed#Senior#High#School#/#Incomplete#Undergraduate#

School#
4# From#$5,001#to#$8,000# 4#

Completed#College# 5# From#$8,001#to#$12,000# 5#

Master’s#Degree#/#PhD#or#Advanced#Professional#Degree# 6# From#$12,001#to#$20,000# 6#

5.!Age:!______________!Years#
6.!For!how!long!have!you!been!collecting!
statues!and/or!action!figures?#

Over#$20,000# 7#

Up#to#18#years! 1# Up#to#1#year! ###1# 7.!Status:!

From#19#to#25#years# 2# From#2#to#5#years# 2# Single! 1#

From#26#to#35#years# 3# From#6#to#10#years# 3# Married# 2#

From#36#to#45#years# 4# From#11#to#15#years# 4# Divorced/Separated# 3#

From#46#to#55#years# 5# From#16#to#20#years# 5# Widow/er# 4#

Over#55#years# 6# Over#20#years! 6# #

8.!How!much!do!you!invest!(USD)!in!your!collection!(per!year)?!!USD!_______________________________________________#

9.!Do!you!collect:! Statues! 1! Action!Figures! 2!

!
THANK!YOU!FOR!ANSWERING!THE!RESEARCH!!
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO EUA – VERSÃO 5 
 

 
 
 
 

COLECTIONISM*RESEARCH*–*
STATUES*AND*ACTION*FIGURES* Date:&&&&&&&&&&&&/&&&&&&&&&&&&/&&&&&2016& Name:& V5&

Think&of&your&collection&of& statues&and/or&action& figures& to&answer& the&questions.&With&great&attention,& seek& to& indicate&what&you&really&
think&about&each&topic.&The&important&is&to&have&your&sincere&opinion.&Do&not&take&longer&than&10&minutes.&Thank&you!&

&

IN& FRONT&OF& EACH& PHRASE,& THERE& ARE& NUMBERS& FROM& 1& TO& 6.&MARK& THE& NUMBER&WHICH& BETTER& REFLECTS& IN&WHAT&
EXTENT&YOU&AGREE&OR&DISAGREE&WITH&EACH&OF&THEM,&AS&PER&THE&FOLLOWING&SCALE:&

DISAGREE& AGREE&
FULLY& A&LOT& A&LITTLE& A&LITTLE& A&LOT& FULLY&
1& 2& 3& 4& 5& 6&

&

My#collection#helps#me#to#achieve#my#personal#identity.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#is#very#important#to#my#personal#identity.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#is#part#of#who#I#am.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

If#I#lost#my#collection,#I#would#feel#my#personal#identity#hindered.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#reinforce#my#personal#identity#through#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#would#like#to#have,#myself,#the#characteristics#of#the#characters#represented#in#the#statues#or#
action#figures#which#are#part#of#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

To#have#an#item#of#a#character#I#admire#is#like#having#the#qualities#of#such#character.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

The#characters#of#the#statues#or#action#figures#which#are#part#of#my#collection#are#inspiring#
symbols#for#my#life.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

The#characters#of#the#statues#or#action#figures#which#are#part#of#my#collection#represent,#for#me,#
ideal#of#perfection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#feel#that#the#powerful#images#of#the#characters#present#in#the#collection#complete#my#identity.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#get#very#excited#when#I#think#of#buying#a#new#item#for#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

The#pleasure#of#acquiring#an#item#incentivizes#me#to#collect.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

The#prospect#of#having#another#item#in#the#collection#fosters#my#will#to#collect.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

The#passion#for#collectionism#makes#me#want#to#expand#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#wait#anxiously#for#the#opportunity#of#buying#new#items#for#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#is#an#extremely#pleasant#reminder#of#things#happening#in#my#past.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#reminds#me#of#when#I#was#younger.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#brings#up#good#memories#of#my#childhood.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#reflects#typical#memories#of#my#childhood.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#feel#happy#to#possess#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#is#good#to#my#selfFesteem.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#brings#up#positive#sensations#to#me.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#brings#up#positive#thoughts.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

Having#my#collection#makes#me#feel#accomplished.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#helped#me#to#overcome#some#frustrations#of#my#childhood.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#
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My#collection#cancels#frustration#feelings#I#used#to#have.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#overcomes#frustrations#of#my#life.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#am#a#fan#of#the#subject(s)#of#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#love#to#think#about#the#subject(s)#of#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#collection#expresses#the#subjects#for#which#I#am#passionate.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

My#admiration#for#the#subject(s)#of#my#collection#stimulates#the#acquisition#of#new#items.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#

I#am#absolutely#fascinated#by#the#subject(s)#of#my#collection.# 1# 2# 3# 4# 5# 6#
!

!
WHO!ARE!YOU:!

1.!Your!Nationality:!
_____________________________________________________________!

2.!Sex:!
Male# 1#

Female# 2#

3.!Schooling:!
4.!How!much!money!do!you!make!per!month!
with!your!work?!

Incomplete#Elementary#School#(up#to#5th#grade)# 1# Up#to#$1,600# 1#

Completed#Elementary#School#/#Incomplete#Junior#High#School#
(up#to#8th#grade#/#9th#grade#freshman)# 2# From#$1,601#to#$2,500# 2#

Completed#Junior#High#School#/#Incomplete#Senior#High#School#
(up#to#12th#grade)# 3# From#$2,501#to#$5,000# 3#

Completed#Senior#High#School#/#Incomplete#Undergraduate#
School# 4# From#$5,001#to#$8,000# 4#

Completed#College# 5# From#$8,001#to#$12,000# 5#

Master’s#Degree#/#PhD#or#Advanced#Professional#Degree# 6# From#$12,001#to#$20,000# 6#

5.!Age:!______________!Years# 6.!For!how!long!have!you!been!collecting!
statues!and/or!action!figures?# Over#$20,000# 7#

Up#to#18#years! 1# Up#to#1#year! ###1# 7.!Status:!

From#19#to#25#years# 2# From#2#to#5#years# 2# Single! 1#

From#26#to#35#years# 3# From#6#to#10#years# 3# Married# 2#

From#36#to#45#years# 4# From#11#to#15#years# 4# Divorced/Separated# 3#

From#46#to#55#years# 5# From#16#to#20#years# 5# Widow/er# 4#

Over#55#years# 6# Over#20#years! 6# #

8.!How!much!do!you!invest!(USD)!in!your!collection!(per!year)?!!USD!_______________________________________________#

9.!Do!you!collect:! Statues! 1! Action!Figures! 2!

!
THANK!YOU!FOR!ANSWERING!THE!RESEARCH!!
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APÊNDICE J – IPMA BRASIL (n=700) – MÉDIAS DE IMPORTÂNCIA E 

DESEMPENHO PARA LINHAS VERTICAIS E HORIZONTAIS DOS MAPAS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Importância Desempenho
Extensão do Self 0,20 46,5
Fatores Emocionais Positivos 0,23 83,5
Interesse Temático 0,53 86,5
Self Expandido 0,12 45,8
Valor médio 0,27 65,6

Para o construto Bem-Estar Emocional

Importância Desempenho
Fatores Emocionais Positivos 0,33 83,5
Interesse Temático 0,74 86,5
Self Expandido 0,57 45,8
Valor médio 0,54 71,9

Para o construto Extensão do Self

Importância Desempenho
Fatores Emocionais Positivos 0,44 83,5
Valor médio 0,44 83,5

Para o construto Interesse Temático

Importância Desempenho
Bem-Estar Emocional 0,12 83,4
Extensão do Self 0,02 46,5
Fatores Emocionais Positivos 0,12 83,5
Interesse Temático 0,27 86,5
Self Expandido 0,01 45,8
Supressão de Frustração 0,18 32,9
Valor médio 0,12 63,1

Para o construto Nostalgia Pessoal

Importância Desempenho
Fatores Emocionais Positivos 0,32 83,5
Interesse Temático 0,73 86,5
Valor médio 0,53 85,0

Para o construto Self Expandido

Importância Desempenho
Bem-Estar Emocional 0,63 83,4
Extensão do Self 0,13 46,5
Fatores Emocionais Positivos 0,15 83,5
Interesse Temático 0,34 86,5
Self Expandido 0,07 45,8
Valor médio 0,26 69,1

Para o construto Supressão de Frustração
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APÊNDICE K – IPMA EUA (n=250) – MÉDIAS DE IMPORTÂNCIA E 

DESEMPENHO PARA LINHAS VERTICAIS E HORIZONTAIS DOS MAPAS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Importância Desempenho
Extensão do Self 0,21 46,8
Fatores Emocionais Positivos 0,22 72,1
Interesse Temático 0,58 79,0
Self Expandido 0,11 52,9
Valor médio 0,28 62,7

Para o construto Bem-Estar Emocional

Importância Desempenho
Fatores Emocionais Positivos 0,24 72,1
Interesse Temático 0,65 79,0
Self Expandido 0,54 52,9
Valor médio 0,48 68,0

Para o construto Extensão do Self

Importância Desempenho
Fatores Emocionais Positivos 0,37 72,1
Valor médio 0,37 72,1

Para o construto Interesse Temático

Importância Desempenho
Bem-Estar Emocional 0,12 73,7
Extensão do Self 0,03 46,8
Fatores Emocionais Positivos 0,16 72,1
Interesse Temático 0,43 79,0
Self Expandido 0,01 52,9
Supressão de Frustração 0,23 36,7
Valor médio 0,16 60,2

Para o construto Nostalgia Pessoal

Importância Desempenho
Fatores Emocionais Positivos 0,24 72,1
Interesse Temático 0,64 79,0
Valor médio 0,44 75,6

Para o construto Self Expandido

Importância Desempenho
Bem-Estar Emocional 0,53 73,7
Extensão do Self 0,11 46,8
Fatores Emocionais Positivos 0,12 72,1
Interesse Temático 0,31 79,0
Self Expandido 0,06 52,9
Valor médio 0,22 64,9

Para o construto Supressão de Frustração
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APÊNDICE L – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS – n=250 (AFE) 
 

 
Estatísticas descritivas - Escala Nostalgia Pessoal 

  N Média 
Erro 

Desvio Mínimo Máximo 
N1 250 4,752 1,2428 1,0 6,0 
N2 250 4,476 1,3656 1,0 6,0 
N3 250 4,632 1,4285 1,0 6,0 
N4 250 4,440 1,4051 1,0 6,0 
N5 250 5,116 1,0896 1,0 6,0 

 
Estatísticas descritivas - Escala Supressão de Frustração 

  N Média 
Erro 

Desvio Mínimo Máximo 
F1 250 2,888 1,7179 1,0 6,0 
F2 250 4,684 1,3885 1,0 6,0 
F3 250 2,780 1,5943 1,0 6,0 
F4 250 2,772 1,6719 1,0 6,0 
F5 250 4,232 1,5530 1,0 6,0 

 
Estatísticas descritivas - Escala Bem-Estar Emocional 

  N Média 
Erro 

Desvio Mínimo Máximo 
BE1 250 5,484 ,7824 1,0 6,0 
BE2 250 4,872 1,2673 1,0 6,0 
BE3 250 5,464 ,7341 3,0 6,0 
BE4 250 5,320 ,8698 1,0 6,0 
BE5 250 3,996 1,6874 1,0 6,0 
BE6 250 5,200 ,9735 1,0 6,0 

 
Estatísticas descritivas - Escala Interesse Temático 

  N Média 
Erro 

Desvio Mínimo Máximo 
IT1 250 5,676 ,5765 3,0 6,0 
IT2 250 5,296 ,8118 3,0 6,0 
IT3 250 5,492 ,7565 2,0 6,0 
IT4 250 5,560 ,6872 2,0 6,0 
IT5 250 5,316 ,9096 1,0 6,0 

 
Estatísticas descritivas - Escala Self Expandido 

  N Média 
Erro 

Desvio Mínimo Máximo 
SE1 250 3,596 1,6234 1,0 6,0 
SE2 250 2,996 1,6803 1,0 6,0 
SE3 250 3,972 1,5273 1,0 6,0 
SE4 250 3,060 1,6008 1,0 6,0 
SE5 250 3,252 1,7206 1,0 6,0 
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Estatísticas descritivas - Escala Extensão do Self 

  N Média 
Erro 

Desvio Mínimo Máximo 
ES1 250 3,380 1,5867 1,0 6,0 
ES2 250 2,784 1,5081 1,0 6,0 
ES3 250 3,492 1,5684 1,0 6,0 
ES4 250 4,148 1,4990 1,0 6,0 
ES5 250 3,292 1,7513 1,0 6,0 
ES6 250 3,260 1,6208 1,0 6,0 

 
Estatísticas descritivas - Escala Fatores Emocionais Positivos 

 
N Média 

Erro 
Desvio Mínimo Máximo 

FE1 250 5,552 ,6995 2,0 6,0 
FE2 250 5,408 ,7874 2,0 6,0 
FE3 250 5,400 ,8263 2,0 6,0 
FE4 250 5,324 ,9068 2,0 6,0 
FE5 250 5,332 ,9388 2,0 6,0 
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APÊNDICE M – TESTE DE KOLMOGOROV-SMIRNOV – n=250 (AFE) 
 

 
Teste de Kolmogorov-Smirnov de uma amostra - Escala Nostalgia Pessoal 

  N1 N2 N3 N4 N5 
N 250 250 250 250 250 
Parâmetros normaisa,b Média 4,752 4,476 4,632 4,440 5,116 

Erro 
Desvio 1,2428 1,3656 1,4285 1,4051 1,0896 

Diferenças Mais Extremas Absoluto ,239 ,217 ,238 ,187 ,255 
Positivo ,158 ,132 ,169 ,133 ,209 
Negativo -,239 -,217 -,238 -,187 -,255 

Estatística de teste ,239 ,217 ,238 ,187 ,255 
Significância Sig. (2 extremidades) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 
a. A distribuição do teste é Normal. 
b. Calculado dos dados. 
c. Correção de Significância de Lilliefors. 

 
Teste de Kolmogorov-Smirnov de uma amostra - Escala Supressão de Frustração 

  F1 F2 F3 F4 F5 
N 250 250 250 250 250 
Parâmetros normaisa,b Média 2,888 4,684 2,780 2,772 4,232 

Erro 
Desvio 1,7179 1,3885 1,5943 1,6719 1,5530 

Diferenças Mais Extremas Absoluto ,204 ,230 ,188 ,219 ,189 
Positivo ,204 ,172 ,188 ,219 ,127 
Negativo -,145 -,230 -,132 -,145 -,189 

Estatística de teste ,204 ,230 ,188 ,219 ,189 
Significância Sig. (2 extremidades) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 
a. A distribuição do teste é Normal. 
b. Calculado dos dados. 
c. Correção de Significância de Lilliefors. 
 

Teste de Kolmogorov-Smirnov de uma amostra - Escala Bem-Estar Emocional 

  BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 
N 250 250 250 250 250 250 
Parâmetros normaisa,b Média 5,484 4,872 5,464 5,320 3,996 5,200 

Erro 
Desvio ,7824 1,2673 ,7341 ,8698 1,6874 ,9735 

Diferenças Mais Extremas Absoluto ,361 ,225 ,359 ,299 ,160 ,278 
Positivo ,255 ,187 ,233 ,217 ,117 ,206 
Negativo -,361 -,225 -,359 -,299 -,160 -,278 

Estatística de teste ,361 ,225 ,359 ,299 ,160 ,278 
Significância Sig. (2 extremidades) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 
a. A distribuição do teste é Normal. 
b. Calculado dos dados. 
c. Correção de Significância de Lilliefors. 
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Teste de Kolmogorov-Smirnov de uma amostra - Escala Interesse Temático 

  IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 
N 250 250 250 250 250 
Parâmetros normaisa,b Média 5,676 5,296 5,492 5,560 5,316 

Erro 
Desvio ,5765 ,8118 ,7565 ,6872 ,9096 

Diferenças Mais Extremas Absoluto ,441 ,295 ,365 ,391 ,310 
Positivo ,287 ,193 ,251 ,261 ,226 
Negativo -,441 -,295 -,365 -,391 -,310 

Estatística de teste ,441 ,295 ,365 ,391 ,310 
Significância Sig. (2 extremidades) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 
a. A distribuição do teste é Normal. 
b. Calculado dos dados. 
c. Correção de Significância de Lilliefors. 

 
Teste de Kolmogorov-Smirnov de uma amostra - Escala Self Expandido 

  SE1 SE2 SE3 SE4 SE5 
N 250 250 250 250 250 
Parâmetros normaisa,b Média 3,596 2,996 3,972 3,060 3,252 

Erro 
Desvio 1,6234 1,6803 1,5273 1,6008 1,7206 

Diferenças Mais Extremas Absoluto ,186 ,175 ,183 ,154 ,164 
Positivo ,117 ,175 ,092 ,154 ,153 
Negativo -,186 -,129 -,183 -,145 -,164 

Estatística de teste ,186 ,175 ,183 ,154 ,164 
Significância Sig. (2 extremidades) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 
a. A distribuição do teste é Normal. 
b. Calculado dos dados. 
c. Correção de Significância de Lilliefors. 

 
Teste de Kolmogorov-Smirnov de uma amostra -Escala Extensão do Self 

  ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 
N 250 250 250 250 250 250 
Parâmetros normaisa,b Média 3,380 2,784 3,492 4,148 3,292 3,260 

Erro 
Desvio 1,5867 1,5081 1,5684 1,4990 1,7513 1,6208 

Diferenças Mais Extremas Absoluto ,188 ,178 ,179 ,213 ,169 ,160 
Positivo ,133 ,178 ,117 ,108 ,169 ,134 
Negativo -,188 -,134 -,179 -,213 -,165 -,160 

Estatística de teste ,188 ,178 ,179 ,213 ,169 ,160 
Significância Sig. (2 extremidades) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 
a. A distribuição do teste é Normal. 
b. Calculado dos dados. 
c. Correção de Significância de Lilliefors. 
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Teste de Kolmogorov-Smirnov de uma amostra - Escala Fatores Emocionais Positivos 

  FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 
N 250 250 250 250 250 
Parâmetros normaisa,b Média 5,552 5,408 5,400 5,324 5,332 

Erro 
Desvio ,6995 ,7874 ,8263 ,9068 ,9388 

Diferenças Mais Extremas Absoluto ,395 ,338 ,338 ,324 ,326 
Positivo ,261 ,226 ,234 ,228 ,238 
Negativo -,395 -,338 -,338 -,324 -,326 

Estatística de teste ,395 ,338 ,338 ,324 ,326 
Significância Sig. (2 extremidades) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 
a. A distribuição do teste é Normal. 
b. Calculado dos dados. 
c. Correção de Significância de Lilliefors. 
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APÊNDICE N – MATRIZ ANTI-IMAGEM – n=250 (AFE) 
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APÊNDICE O – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS – n=700 (BRASIL) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N Média Erro Desvio Mínimo Máximo

N1 700 4,903 1,2553 1,0 6,0
N2 700 4,436 1,4968 1,0 6,0
N3 700 4,679 1,3973 1,0 6,0
N4 700 4,489 1,4298 1,0 6,0

BE1 700 5,309 ,9489 1,0 6,0
BE2 700 4,686 1,3860 1,0 6,0
BE3 700 5,371 ,8587 1,0 6,0
BE4 700 5,267 ,9242 1,0 6,0
BE6 700 5,110 1,0567 1,0 6,0
IT1 700 5,631 ,6583 1,0 6,0
IT2 700 5,096 1,0181 1,0 6,0
IT3 700 5,376 ,8823 1,0 6,0

IT4 700 5,383 ,8817 1,0 6,0
IT5 700 5,164 1,0442 1,0 6,0
SE1 700 3,417 1,6924 1,0 6,0
SE2 700 2,904 1,6602 1,0 6,0
SE3 700 3,829 1,6354 1,0 6,0
SE4 700 3,154 1,6657 1,0 6,0
SE5 700 3,141 1,6835 1,0 6,0
ES3

700 3,231 1,6376 1,0 6,0

ES4 700 4,089 1,5816 1,0 6,0

ES5 700 3,057 1,7149 1,0 6,0
ES6 700 3,080 1,6205 1,0 6,0
ES1 700 3,160 1,5796 1,0 6,0
FE1 700 5,310 ,9309 1,0 6,0
FE2 700 5,216 ,9661 1,0 6,0
FE3 700 5,120 1,0857 1,0 6,0
FE4 700 5,137 1,0663 1,0 6,0
FE5 700 5,044 1,1483 1,0 6,0
F1 700 2,736 1,7399 1,0 6,0
F3 700 2,663 1,7085 1,0 6,0
F4 700 2,541 1,7199 1,0 6,0

Estatísticas descritivas
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APÊNDICE P – TESTE DE KOLMOGOROV-SMIRNOV – n=700 (BRASIL) 
 
 

  

N 

Parâmetros 
normaisa,b Diferenças Mais Extremas 

Estatística 
de teste 

Significância Sig. (2 
extremidades) 

Média Erro 
Desvio Absoluto Positivo Negativo 

N1 700 4,903 1,2553 ,228 ,191 -,228 ,228 ,000c 

N2 700 4,436 1,4968 ,197 ,148 -,197 ,197 ,000c 

N3 700 4,679 1,3973 ,217 ,172 -,217 ,217 ,000c 

N4 700 4,489 1,4298 ,190 ,145 -,190 ,190 ,000c 

BE1 700 5,309 ,9489 ,305 ,233 -,305 ,305 ,000c 

BE2 700 4,686 1,3860 ,204 ,172 -,204 ,204 ,000c 

BE3 700 5,371 ,8587 ,306 ,232 -,306 ,306 ,000c 

BE4 700 5,267 ,9242 ,286 ,214 -,286 ,286 ,000c 

BE6 700 5,110 1,0567 ,249 ,200 -,249 ,249 ,000c 

IT1 700 5,631 ,6583 ,411 ,288 -,411 ,411 ,000c 

IT2 700 5,096 1,0181 ,238 ,187 -,238 ,238 ,000c 

IT3 700 5,376 ,8823 ,323 ,240 -,323 ,323 ,000c 

IT4 700 5,383 ,8817 ,318 ,242 -,318 ,318 ,000c 

IT5 700 5,164 1,0442 ,274 ,212 -,274 ,274 ,000c 

SE1 700 3,417 1,6924 ,170 ,132 -,170 ,170 ,000c 

SE2 700 2,904 1,6602 ,183 ,183 -,137 ,183 ,000c 

SE3 700 3,829 1,6354 ,197 ,107 -,197 ,197 ,000c 

SE4 700 3,154 1,6657 ,158 ,149 -,158 ,158 ,000c 

SE5 700 3,141 1,6835 ,158 ,158 -,154 ,158 ,000c 

ES1 700 3,160 1,5796 ,181 ,146 -,181 ,181 ,000c 

ES3 700 3,231 1,6376 ,158 ,141 -,158 ,158 ,000c 

ES4 700 4,089 1,5816 ,186 ,113 -,186 ,186 ,000c 

ES5 700 3,057 1,7149 ,165 ,165 -,126 ,165 ,000c 

ES6 700 3,080 1,6205 ,149 ,149 -,145 ,149 ,000c 

FE1 700 5,310 ,9309 ,308 ,229 -,308 ,308 ,000c 

FE2 700 5,216 ,9661 ,276 ,208 -,276 ,276 ,000c 

FE3 700 5,120 1,0857 ,257 ,209 -,257 ,257 ,000c 

FE4 700 5,137 1,0663 ,271 ,209 -,271 ,271 ,000c 

FE5 700 5,044 1,1483 ,255 ,203 -,255 ,255 ,000c 

F1 700 2,736 1,7399 ,231 ,231 -,159 ,231 ,000c 

F3 700 2,663 1,7085 ,231 ,231 -,165 ,231 ,000c 

F4 700 2,541 1,7199 ,261 ,261 -,185 ,261 ,000c 
a. A distribuição do teste é Normal. 

b. Calculado dos dados. 

c. Correção de Significância de Lilliefors. 
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APÊNDICE Q – TESTE DE FATOR ÚNICO DE HARMAN– n=700 (BRASIL) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somas 
rotativas de 
carregament

os ao 
quadradoa

Total
% de 

variância
% 

cumulativa Total
% de 

variância
% 

cumulativa Total

1 11,030 34,468 34,468 11,030 34,468 34,468 7,092
2 3,509 10,966 45,434 3,509 10,966 45,434 7,144
3 2,813 8,791 54,225 2,813 8,791 54,225 7,759
4 1,979 6,184 60,409 1,979 6,184 60,409 5,884
5 1,629 5,092 65,501 1,629 5,092 65,501 4,204
6 1,445 4,517 70,018 1,445 4,517 70,018 6,755
7 1,125 3,515 73,533 1,125 3,515 73,533 4,807
8 ,661 2,067 75,600
9 ,558 1,744 77,344
10 ,513 1,602 78,946
11 ,504 1,576 80,521
12 ,451 1,410 81,932
13 ,429 1,341 83,272
14 ,404 1,262 84,535
15 ,402 1,256 85,791
16 ,387 1,210 87,001
17 ,370 1,158 88,159
18 ,347 1,085 89,244
19 ,336 1,051 90,295
20 ,331 1,033 91,328
21 ,308 ,961 92,289
22 ,298 ,931 93,220
23 ,271 ,847 94,066
24 ,266 ,830 94,896
25 ,262 ,818 95,714
26 ,240 ,749 96,463
27 ,231 ,722 97,185
28 ,208 ,651 97,836
29 ,198 ,619 98,455
30 ,173 ,541 98,996
31 ,168 ,524 99,520
32 ,154 ,480 100,000

Variância total explicada

Componente

Valores próprios iniciais
Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado

Método de Extração: Análise de Componente Principal.
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APÊNDICE R – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS – n=250 (EUA) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N Média Erro Desvio Mínimo Máximo

N1 250 4,56 1,428 1 6
N2 250 4,70 1,420 1 6
N3 250 4,62 1,469 1 6
N4 250 4,49 1,423 1 6
F1 250 2,82 1,611 1 6
F3 250 2,85 1,486 1 6
F4 250 2,82 1,437 1 6
BE1 250 5,20 ,924 1 6
BE2 250 4,12 1,257 1 6
BE3 250 4,81 1,034 1 6
BE4 250 5,00 ,942 1 6
BE6 250 4,15 1,327 1 6
IT1 250 5,56 ,693 3 6
IT2 250 4,79 1,108 1 6
IT3 250 5,08 ,938 2 6
IT4 250 4,73 1,032 1 6
IT5 250 4,62 1,135 1 6
SE1 250 3,86 1,375 1 6
SE2 250 3,46 1,521 1 6
SE3 250 4,06 1,266 1 6
SE4 250 3,35 1,390 1 6
SE5 250 3,34 1,391 1 6
ES1 250 3,38 1,364 1 6
ES3 250 3,31 1,458 1 6
ES4 250 3,96 1,468 1 6
ES5 250 2,98 1,417 1 6
ES6 250 3,03 1,378 1 6
FE1 250 5,02 ,931 2 6
FE2 250 4,79 1,024 1 6
FE3 250 4,56 1,082 1 6
FE4 250 4,54 1,172 1 6
FE5 250 4,11 1,338 1 6

Estatísticas descritivas
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APÊNDICE S – TESTE DE KOLMOGOROV-SMIRNOV – n=250 (EUA) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média Erro Desvio Absoluto Positivo Negativo

N1 250 4,56 1,428 ,233 ,157 -,233 ,233 ,000 c

N2 250 4,70 1,420 ,219 ,181 -,219 ,219 ,000 c

N3 250 4,62 1,469 ,207 ,173 -,207 ,207 ,000 c

N4 250 4,49 1,423 ,216 ,144 -,216 ,216 ,000 c

F1 250 2,82 1,611 ,187 ,187 -,129 ,187 ,000 c

F3 250 2,85 1,486 ,142 ,142 -,116 ,142 ,000 c

F4 250 2,82 1,437 ,157 ,157 -,121 ,157 ,000 c

BE1 250 5,20 ,924 ,274 ,194 -,274 ,274 ,000 c

BE2 250 4,12 1,257 ,209 ,187 -,209 ,209 ,000 c

BE3 250 4,81 1,034 ,192 ,164 -,192 ,192 ,000 c

BE4 250 5,00 ,942 ,214 ,146 -,214 ,214 ,000 c

BE6 250 4,15 1,327 ,182 ,170 -,182 ,182 ,000 c

IT1 250 5,56 ,693 ,399 ,265 -,399 ,399 ,000 c

IT2 250 4,79 1,108 ,188 ,149 -,188 ,188 ,000 c

IT3 250 5,08 ,938 ,252 ,164 -,252 ,252 ,000 c

IT4 250 4,73 1,032 ,190 ,173 -,190 ,190 ,000 c

IT5 250 4,62 1,135 ,211 ,128 -,211 ,211 ,000 c

SE1 250 3,86 1,375 ,178 ,170 -,178 ,178 ,000 c

SE2 250 3,46 1,521 ,130 ,130 -,128 ,130 ,000 c

SE3 250 4,06 1,266 ,196 ,172 -,196 ,196 ,000 c

SE4 250 3,35 1,390 ,155 ,137 -,155 ,155 ,000 c

SE5 250 3,34 1,391 ,175 ,129 -,175 ,175 ,000 c

ES1 250 3,38 1,364 ,178 ,126 -,178 ,178 ,000 c

ES3 250 3,31 1,458 ,165 ,127 -,165 ,165 ,000 c

ES4 250 3,96 1,468 ,210 ,098 -,210 ,210 ,000 c

ES5 250 2,98 1,417 ,143 ,143 -,133 ,143 ,000 c

ES6 250 3,03 1,378 ,140 ,136 -,140 ,140 ,000 c

FE1 250 5,02 ,931 ,233 ,164 -,233 ,233 ,000 c

FE2 250 4,79 1,024 ,208 ,152 -,208 ,208 ,000 c

FE3 250 4,56 1,082 ,181 ,175 -,181 ,181 ,000 c

FE4 250 4,54 1,172 ,183 ,147 -,183 ,183 ,000 c

FE5 250 4,11 1,338 ,180 ,136 -,180 ,180 ,000 c

a. A distribuição do teste é Normal.
b. Calculado dos dados.
c. Correção de Significância de Lilliefors.

N Parâmetros normaisa,b Diferenças Mais Extremas Estatística 
de teste

Significância 
Sig. (2 

extremidades)
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APÊNDICE T – TESTE DE FATOR ÚNICO DE HARMAN– n=250 (EUA) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Somas rotativas de 
carregamentos ao quadrado a

Total
% de 

variância
% 

cumulativa Total
% de 

variância
% 

cumulativa Total

1 9,936 31,050 31,050 9,936 31,050 31,050 7,011
2 3,054 9,544 40,595 3,054 9,544 40,595 5,746
3 3,011 9,409 50,004 3,011 9,409 50,004 5,939
4 1,829 5,717 55,721 1,829 5,717 55,721 3,730
5 1,699 5,309 61,030 1,699 5,309 61,030 5,416
6 1,456 4,551 65,580 1,456 4,551 65,580 5,627
7 1,262 3,944 69,525 1,262 3,944 69,525 4,850
8 ,778 2,431 71,956
9 ,751 2,348 74,303

10 ,684 2,137 76,440
11 ,629 1,965 78,405
12 ,582 1,819 80,224
13 ,545 1,702 81,927
14 ,520 1,625 83,552
15 ,473 1,478 85,030
16 ,465 1,452 86,483
17 ,439 1,371 87,854
18 ,425 1,329 89,183
19 ,394 1,233 90,416
20 ,372 1,163 91,579
21 ,356 1,113 92,692
22 ,343 1,072 93,764
23 ,308 ,962 94,726
24 ,275 ,860 95,587
25 ,246 ,770 96,357
26 ,230 ,720 97,077
27 ,216 ,675 97,751
28 ,175 ,548 98,299
29 ,157 ,490 98,789
30 ,147 ,461 99,250
31 ,133 ,414 99,664
32 ,108 ,336 100,000

Variância total explicada

Componente

Valores próprios iniciais
Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado

Método de Extração: Análise de Componente Principal.


