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Resumo 
O futebol é um fenómeno de grande relevância em todo o mundo. O seu poder de influência é cada vez maior, o que o torna numa referência não só no setor social e cultural, mas também a nível económico. A presente investigação tem como propósito analisar a relação entre o apego à marca e outras variáveis pertinentes (lealdade à marca, compromisso à marca, satisfação à marca, confiança à marca) ao comportamento do consumidor, sob a ótica adeptos de futebol em Portugal. Foi realizada uma pesquisa com 477 respondentes, utilizando o modelo conceptual proposto por Belaid & Temessek Behi ( 2011). Os dados foram recolhidos através da utilização de questionários online. Conclui-se que os adeptos de futebol em Portugal estão bastante apegados aos seus clubes e não poderiam ser mais leais. Tais conclusões demonstram a necessidade de os gestores de marketing desportivo trabalharem no grau de apego que os consumidores demonstram pelo clube, porque quanto maior o grau ao clube, maior a confiança, a lealdade o compromisso e a satisfação deste para com o seu clube. O apego à marca de um clube de futebol influencia positivamente todas as variáveis que compõem o modelo concetual da investigação. Desde modo o grau de apego do adepto ao clube influencia positivamente as outras variáveis. Verificou-se também que as variáveis apego à marca, compromisso à marca, confiança à marca e satisfação à marca influenciam positivamente a lealdade à marca. Isto significa que um adepto com um grau elevado de apego tende a estar mais satisfeito, confiante e comprometido com o seu clube e consequentemente o seu grau de lealdade torna-se mais elevado pelo seu clube. De notar, ainda, que poucos estudos avaliaram a relação do apego à marca com outras variáveis, sendo este um estudo original no contexto onde é aplicado.  
 
 
 
 
 
Palavras-chaves: Apego à Marca, Lealdade à Marca, Compromisso à Marca, Satisfação à Marca, Confiança à Marca, Comportamento do consumidor desportivo, Marketing desportivo. 
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Abstract 
The main purpose of this study is to analyze how brand attachment is related to other relevant variables (brand loyalty, brand commitment, brand satisfaction, brand trust) in consumer's behavior, applied to football fans in Portugal. This study included 477 participants, and the Belaid & Temessek Behi (2011) was used. The data was collected through online surveys. The results revealed that football fans in Portugal are severely attached and loyal to their teams. This result suggest that sports marketing managers should work in the consumers attachment to the team, since higher attachment to the team also meant higher loyalty, commitment and trust to the team. The brand attachment to a football team influences all the variables include in the research conceptual model. The results also revealed that brand attachment, brand commitment, brand trust and brand satisfaction influence brand loyalty. This means that a football fan with higher attachment to the team is usually more satisfied, trustful and committed to his team, and, consequently his loyalty to the team is also higher. A few studies analyzed the relation between brand attachment and other variables, so this study is groundbreaking in the context that is applied.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: Brand attachment; Brand Loyalty; Brand Commitment; Brand Satisfaction; Brand Trust; Sports Consumer's Behavior; Sports Marketing. 
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Capítulo I - Introdução 
O futebol é um fenómeno que tem grande importância em todo o mundo. O seu poder de influência é cada vez maior, o que o torna numa referência não só no setor social e cultural, mas também a nível económico. 
Em Portugal, nenhum outro desporto alicia tantos adeptos como o futebol. Este tem um grande impacto social que nenhuma outra modalidade produz, consegue criar relações intensas e duradouras, associadas a uma forte componente emocional. Muitos consideram o futebol como 
o “desporto-rei”, o que demonstra bem a forte relação existente entre os portugueses e esta modalidade. 
Um ditado popular português diz que “um homem pode mudar de partido, emprego ou mesmo 
de mulher, mas nunca de clube”. Isto ilustra a importância que o futebol representa para as pessoas, sejam homens, mulheres ou mesmo crianças.  
A indústria do futebol tem sofrido algumas alterações importantes nas últimas décadas. Os problemas relacionados com o financiamento dos clubes têm ocupado, nos últimos tempos, a cabeça de vários gestores e responsáveis de marketing dos clubes. Isto porque apesar de ser considerado um desporto com grande popularidade, os clubes em Portugal têm muita dificuldade em gerar receitas, sendo estas na sua maioria insuficientes para cobrir as despesas. 
A indústria do desporto profissional é um negócio "com fins lucrativos" que não sobreviveria sem operações de marketing eficazes (L. Irwin, Zwick, & A. Sutton, 1999).  
No desporto, a marca conquista o interesse de cada vez mais investigadores, sendo considerada o ativo mais importante das instituições desportivas (Richelieu, Pawlowski, & Breuer, 2011). 
Os adeptos são os consumidores do produto “futebol” e os interessados sobre os diversos aspetos do clube de futebol. Normalmente o equilíbrio económico e financeiro de um clube, interessa aos adeptos na medida em que este pode repercutir-se nos resultados desportivos da própria equipa 
O apego à marca é um construto relativamente recente na literatura do marketing (Heilbrunn, 2001). É um contexto do marketing que tem como objetivo estudar a ligação dos consumidores a uma determinada organização. Bowlby (1980) foi um dos primeiros a investigar o tema e 
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evidenciou que o apego inicialmente foi visto como uma patologia psicológica, e hoje, faz parte do quotidiano das pessoas, sendo importante para a vida de muitos. 
Quando consumidores possuem apego por uma determinada marca, ela passa a fazer parte das suas vidas, de tal forma que tendem a proteger e defender essa marca (Ball & Tasaki, 1992). 
Embora estudos de apego à marca sejam de vital importância para o marketing, existem poucos trabalhos empíricos que se concentram explicitamente na relação do apego à marca com outros conceitos, tais como a confiança à marca, a satisfação da marca, o compromisso e a lealdade à marca (Belaid & Temessek Behi, 2011). Examinar as correlações entre essas variáveis fornece uma visão mais profunda sobre o papel do apego à marca no comportamento do consumidor. 
Neste trabalho, pretende-se examinar o papel do apego nas relações de marca do consumidor, e mostrar os vínculos entre construtos como a satisfação, confiança, compromisso e lealdade dos adeptos de futebol, em Portugal. Desta forma, arranjar evidências da importância do apego para gestão desportiva dos clubes de futebol. A caracterização sociodemográfica dos espectadores também é relevante para o estudo, pois permite estabelecer o perfil dos adeptos de futebol. 
Em termos estruturais, a presente dissertação encontra-se organizada em seis capítulos. O primeiro capítulo é a introdução do trabalho, onde se explica o porquê deste tema e deste contexto de estudo e o que se pretende com esta investigação. O segundo capítulo concentra-se na revisão da literatura referente, ao marketing desportivo, ao comportamento do consumidor, ao apego à marca, ao compromisso à marca, à lealdade à marca, à confiança à marca e a satisfação à marca. No terceiro capítulo são apresentados os aspetos referentes ao método adotado para se atingir os objetivos da pesquisa. No quarto capítulo apresenta-se o caso de estudo desta dissertação: o futebol português. Este abordada o aparecimento do futebol e dos 
primeiros clubes que surgiram, as grandes competições que existem em Portugal e os grandes clubes portugueses.  O quinto capítulo tem como objetivo principal analisar os dados obtidos através da recolha de dados para se testar as hipóteses propostas no modelo concetual. E finalmente, o capítulo seis refere-se às conclusões que se retiraram com esta investigação.  
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Capítulo II - Revisão de Literatura 
2.1. Marketing 
Inicialmente, o marketing era orientado simplesmente para a atividade de aquisição de clientes. A fidelização e a criação de relações sólidas a longo prazo com os clientes não eram priorizadas pelas empresas nem pela comunidade científica. 
Em 1985, a American Marketing Association (AMA) descreveu o marketing como o processo de (planear, executar, definir o preço, promover o produto e distribuir ideias, bens ou serviços para estabelecer trocas que satisfaçam os objetivos individuais ou organizacionais. 
O marketing tem-se tornado numa ferramenta de extrema importância para o posicionamento das marcas num determinado mercado. 
Segundo Kotler & Armstrong (2007), o marketing é um processo social e de gestão que permite às pessoas, individuais ou grupos de pessoas, verem as suas necessidades atendidas, através da criação, da oferta e da troca de produtos e serviços. 
Por sua vez Machline et al. (2003), descreve o marketing como uma função de estratégia empresarial, com foco no mercado, procurando continuamente valor para os clientes, ganhando assim uma vantagem competitiva. 
O marketing procura estimular desejos ou satisfazer necessidades que já existem, o marketing não cria necessidades. Kotler & Armstrong (2007) identifica o marketing como uma função empresarial que tem como objetivo identificar as necessidades e desejos das pessoas que não estão satisfeitas. Define e mede a sua magnitude e rentabilidade, estudando os mercados identificando os mercados-alvo onde serão mais procurados por uma determinada empresa, determinando sobre os produtos e serviços que serão vendidos para os mercados selecionados. E toda a organização trabalha a pensar no público-alvo e satisfazendo sempre as suas necessidades. 
O marketing baseia-se num processo de troca, entre o cliente e a empresa. A empresa identifica e satisfaz as necessidades humanas e sociais dos clientes, e estes compram os bens contribuindo para a saúde financeira da empresa (Kotler & Armstrong, 2007). 
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A troca, é a função principal do marketing, o que incentiva e desenvolve trocas voluntárias entre os clientes e a empresa destinadas a trazer para ambas as partes benefícios (Churchill, 2005). 
Na figura que se segue, estão representados os principais conceitos de marketing, onde os princípios das necessidades e desejos dos clientes por produtos e serviços geram valor e satisfação através de trocas, transações e relações com os mercados. 
  

 Figura 1- Principais conceitos de marketing. Fonte: Kotler & Armstrong (2007) 
 
2.2. Marketing Desportivo 
Sendo o objetivo de estudo o mundo do futebol, interessa salientar a vertente desportiva do Marketing. 
O futebol é uma atividade contagiante, capaz de mover e unir massas em torno de uma equipa, de um evento e de alguns valores. O desporto deixou de ser apenas um fenómeno cultural e tornou-se num dos mercados económicos, onde os adeptos são os consumidores e os clubes são geridas como empresas.  

Necessidades, desejos e procura
Produtos e serviços

Valor , satisfação e qualidadeTroca, transações e relações

Mercados
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Atualmente, se uma modalidade não se adaptar às necessidades e desejos do mercado, poderá correr o risco de ser trocada por outro produto desportivo mais flexível (Rein, Kotler, & Shields, 2007). 
O crescimento da indústria do desporto nomeadamente do futebol, não tem demonstrado sinais de esgotamento, sendo o marketing desportivo uma das melhores ferramentas para o sucesso dos negócios desportivo. 
Torna-se assim importante para os profissionais de marketing desportivo, identificar os desafios que marcam o sector assim como, compreender e identificar as necessidades e comportamento dos adeptos. 
O marketing desportivo enquadra-se naquilo que Kotler & Armstrong (2007) chamam de ampliação do marketing, ou seja, a evolução e aplicação do marketing noutros domínios que não empresariais. Devemos olhar para o marketing tradicional com uma nova perspetiva. 
Sendo o marketing desportivo um conceito relativamente recente, é possível encontrar entre diversos autores, diferentes pontos de vista. O marketing desportivo é um conjunto de ações que tem como finalidade identificar e satisfazer as expectativas e preferências de um consumidor de desporto (Sá & Sá, 1999). 
Segundo Mullin, Hardy, & Sutton (2014), o marketing desportivo carateriza-se por um conjunto de atividades que tem como objetivo satisfazer as necessidades e expectativas dos consumidores através de processos de troca, procurando aumentar assim o número de clientes fieis a uma empresa. Também segundo o autor, o marketing desportivo deve ser entendido sob dois prismas: 

• Marketing de produto ou serviço de desporto, estando diretamente relacionado e direcionado para o consumidor desportivo; 
• Campanhas de marketing, ondo o desporto é a fonte de transmissão para divulgação de produtos ou serviços de outras empresas. 

Segundo Pitts & Stotlar (2002) o marketing desportivo é o sistema de elaborar atividades de produção, promoção, distribuição e formação de preço para satisfazes as necessidades e desejos dos consumidores. Estes consideraram que o crescimento do setor desportivo provocou 
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o aumento de concorrência, o que implica a elaboração de planos de ações para atrair, conquistar a lealdade e fidelizar os consumidores, concluindo que os clubes devem apostar em ferramentas do marketing tradicional.   
No mundo do futebol, cada produto ou empresa representa a concorrência, o que significa que este mercado é bastante competitivo e o objetivo comum a todos os clubes é conquistar o espetador. O objetivo principal dos clubes, é conseguir transformar esses espetadores em fãs e posteriormente em sócios. De preferência em sócios que vão frequentemente ao estádio assistir aos jogos da equipa, ou seja, que tenham uma participação ativa na existência do clube, comprando os seus produtos e apoiando ativamente  o clube. Os clubes têm que trabalhar no sentido de demonstrar aos adeptos as vantagens de ser sócio do clube (Dionísio, 2009). 
Engane-se quem pensa que o marketing desportivo é linear, pelo contrário, pode ser bastante complexo. Existe bastantes desafios que tornam o setor de desporto desafiante, pois os responsáveis do marketing não conseguem controlar as performances dos jogadores, dos árbitros, dos adeptos ou até a meteorologia. No futebol trabalha-se sempre com uma incerteza quanto ao resultado do produto desportivo, sendo então necessários focar nas extensões do futebol (Chadwick & Clowes, 1998). Por exemplo, a restauração, o conforto, a visibilidade proporcionada pelo assento, as atividades desenvolvidas antes e durante o jogo, as condições de estacionamento, etc.  
O marketing desportivo tem vindo a crescer nos grandes clubes do futebol português, hoje em dia assistimos a um nível de profissionalismo crescente em comparação ao amadorismo existente em anos anteriores. Sem dúvida que o marketing desportivo é um fator predominante para este sucesso. 
2.3. Comportamento do Consumidor 
Com o intuito de perceber melhor o consumidor e o seu comportamento no ato da compra, torna-se essencial para todas as empresas e no caso deste estudo os clubes de futebol, analisar o comportamento do consumidor e perceber quais os fatores que influenciam o consumidor. 
São inúmeros os termos existentes na literatura que definem o comportamento dos consumidores no que respeita as suas escolhas, sejam emocionais ou racionais.  



A afetividade e o comportamento do consumidor em contextos desportivos: o caso dos adeptos de futebol em Portugal 

7  

A área do comportamento do consumidor estuda a forma como as pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam artigos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer as suas necessidades e desejos (Solomon, Russell-Bennett, & Previte, 2012) . É fundamental conhecer o comportamento de compra do consumidor, uma vez que o objetivo do marketing se foca em satisfazer as necessidades e desejos do consumidor (Kotler & Armstrong, 2007). 
De acordo com Richers (1984), o comportamento do consumidor define-se pelas atividades mentais e emocionais realizadas na procura, compra e utilização dos produtos ou serviços para satisfazer as necessidades e desejos. 
Sheth, Mittal, & Newman (1999) definem as atividades físicas, sociais e mentais que levam os consumidores a tomarem decisões de pagar, comprar e usufruir do produto ou serviço. 
Para Las Casas & Armstrong (1997), perceber a razão e o modo como os consumidores realizam as suas compras é fundamental para a compreensão deste processo, conseguindo assim corresponder às necessidades do consumidor. No contexto deste estudo, o departamento de marketing de cada clube de futebol deve analisar os hábitos do consumo dos adeptos, e procurar atender às suas expetativa e desejos. O estudo do comportamento do consumidor é de grande importância para nós enquanto consumidores, para as empresas e para os investigadores do comportamento humano (Bednall & Kanuk, 1997).  
2.4. Fatores que influenciam o comportamento da compra 
Todos nós, enquanto consumidores, somos influenciados por vários fatores que nos conduz à decisão sobre o que comprar. Por um lado, existem os fatores internos ao indivíduo, relacionados com as suas necessidades, os desejos, os valores, a personalidade, entre ouros. E por outro lado, temos os fatores externos ao indivíduo, onde se encontram as variáveis ambientais que o rodeiam, como a família, grupos socias, a cultura, entre outros. 
Entender e identificar os tipos de influência que recaem nos consumidores é sem sombra de dúvidas uma das tarefas mais difíceis e necessária do marketing, mas não suficiente para a comercialização (Las Casas & Armstrong, 1997). 
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São vários os fatores internos ou externos que influenciam o processo de escolha do produto ou serviço dos consumidores.  
Peter & Churchill Jr (2000) classificam o processo de compra do consumidor em influências situacionais ou influências socias. Já Blackwell, Miniard, & Engel (2005) considera que as variáveis que influenciam a decisão de compra dos consumidores podem ser devido a influencias ambientais, às diferenças individuais e aos fatores pessoais.  
Kotler & Armstrong (2007) adaptaram os conceitos teórico apresentados por os outros autores, e apresentou um modelo dos fatores que influenciam no processo de decisão de compra, nomeadamente fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2 - Fatores de influência no processo de decisão de compra.  Fonte: Kotler & Armstrong (2007)   

2.4.1 Fatores culturais 
No que diz respeito ao comportamento do consumidor os fatores culturais são aqueles que mais exercem influência sobre os consumidores, pois definem o sistema de valores das pessoas, as suas crenças, as suas atitudes bem como as características da sua personalidade (Kotler & 
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Keller, 2006). Os fatores culturais encontram-se subdivididos em cultura, subcultura e classe social. 
Cultura 
A definição de cultura é muito ampla, pode se referir aos valores, a linguagem, aos costumes, a alimentação, entre outros. Por essa mesma razão e para clarificar o conceito, irei apresentar algumas definições. 
Uma definição mais generalista do termo “cultura” é aquela que se refere a todos os aspetos gerais da realidade. De acordo com Solomon et al. (2012) a cultura são todos os rituais, normas e tradições vivenciadas entre os membros de uma organização, os consumidores veem o produto ou serviço através desses significados. 
Por sua vez, Massenzio (2005) define cultura como um universo que engloba conhecimento, crenças, artes, normas morais, leis, costumes e hábitos que o indivíduo adquire ao longo da sua vida através da sociedade. O autor conclui que a cultura dos indivíduos nasce a partir das próprias necessidades biológicas e da maneira de se organizar para satisfazer as suas necessidades. 
Em suma, os indivíduos de uma sociedade adquirem um conjunto de valores, perceções, preferências e comportamentos, através da vida familiar, de grupos sociais, de outras instituições, que acabam interferindo nos seus hábitos de consumo. 
Subcultura 
Cada cultura divide-se em subculturas menores, estas são caraterizadas pela identificação e socialização de um grupo com características comuns mais especificas (Kotler & Armstrong, 2007). Exemplos de subculturas temos as nacionalidades, os grupos raciais, as regiões geográficas, as religiões, entre outros. Quando as subculturas se tornam influentes perante a sociedade, as empresas têm que estrategicamente elaborar um plano de marketing para satisfazer as suas necessidades, assim procurando vantagem competitiva e lucro. 
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Classe Social  
Podemos dizer que as classes sociais são nada mais que estratificações sociais. Ou seja, são divisões relativamente homogéneas e duradouras dentro da sociedade, caraterizam-se por uma organização interna hierárquica onde os membros possuem valores, interesses e comportamentos comuns (Kotler & Armstrong, 2007). 
Segundo Kotler & Armstrong (2007) as classes sociais apresentam várias características: 

• semelhança de comportamento que as pessoas da mesma classe social apresentam; 
• as classes sociais diferentes, apresentam também diferentes vestuários, padrões de linguagem, hobbies e muitas outras características; 
• as classes sociais são influenciadas por diversos fatores como, ocupação, renda, propriedades, valores, entre outros. 
• as pessoas ao longo da sua vida podem passar de uma classe social para outra. 

 
2.4.2 Fatores Sociais 

Segundo Kotler & Armstrong (2007) os fatores sociais influenciam o comportamento do consumidor, como os grupos de referência, família, Papéis sociais e status. 
Grupos de referência 
Os grupos de referência são grupos formados por pessoas que tem a capacidade de influenciar os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos do consumidor (Peter & Churchill Jr, 2000). 
De acordo com  Kotler & Armstrong (2007) existem grupos de afinidade, que podem ser grupos primários ou grupos secundários. Os primeiros são constituídos pela família, pelos amigos, pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho, ou seja, estes grupos são mais informais e são mais próximos do consumidor. Já os segundos, os grupos secundários, são formados pelas religiões, pelos clubes de futebol, pelos sindicatos, pelas profissões. São grupos formais e a interação com o consumidor é distante. 
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Os grupos de referência não obrigam os consumidores a comprar, mas fazem com que os consumidores se deixem influenciar pela opinião do grupo, ou pela preocupação do que os outros vão pensar caso não tenham a mesma intenção  (Peter & Churchill Jr, 2000). 
Família 
O grupo mais importante e de maior influencia no comportamento de compra dos indivíduos é a família (Kotler & Armstrong, 2007). Este autor distingue duas famílias ao longo da vida do comprador: família de orientação e família de procriação. 
A família de orientação é formada pelos pais, é através destes que o indivíduo adquire determinados valores em relação a crenças religiosas, politicas e económicas. Já a família de procriação, refere-se ao companheiro(a) do indivíduo e dos seus filhos.  
As empresas que querem ser competitivas no mercado, têm que reconhecer os Papéis de cada membro na compra de um produto ou serviço (Kotler & Keller, 2006). 
Papéis e posições sociais 
Ao longo da nossa vida, vamos participando em diferentes grupos – família, religião, clubes e organizações. E em cada grupo assumimos Papéis e posições diferentes. Neste sentido Kotler & Armstrong (2007), afirmam que o indivíduo escolhe os produtos que transmitam o seu papel e posição na sociedade. 
 

2.4.3 Fatores pessoais 
São fatores que se envolvem diretamente com o indivíduo. E passo a enunciar, a sua idade, o estágio do seu ciclo de vida, a sua ocupação, as condições económicas, o estilo de vida e a sua personalidade. 
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Idade e estágio do ciclo de vida 
A idade e as fases do ciclo de vida são considerados fatores pessoais. Ao longo da vida do indivíduo, os gostos, desejos e necessidades variam, logo os padrões de consumo são modelados de acordo com o ciclo de vida (Peracchio, Bublitz, & Luna, 2014).  
De acordo com Peter & Churchill Jr (2000), existem ciclos de vida familiares, as famílias passam por várias fases que influenciam os seus desejos, as suas necessidades e a capacidade de satisfaze-las.  

 
Ocupação 
A ocupação do indivíduo influencia o padrão do consumo de uma pessoa (Kotler & Kotler & Armstrong, 2007). Exemplificando, um presidente de uma empresa comprará fatos de alta qualidade, passagens de avião em executivo, carros topo de gama, ou seja, a ocupação profissional dos consumidores influência o consumo. 
O trabalho das empresas é tentar identificar os grupos de ocupação com mais interesses em comum pelos seus produtos ou serviços, e posteriormente elaborarem um plano de ações de marketing sendo esse grupo o público-alvo. 
Condições económicas 
As condições económicas influenciam a escolha de um produto. As poupanças, a renda disponível, o comportamento do indivíduo em relação ao poupar e ao gastar, todos estes elementos afetam extremamente o comportamento de compra do consumidor, uma vez que estão dependentes das condições económicas-financeiras (Kotler & Armstrong, 2007). 
Estilo de vida 
O estilo de vida trata-se da maneira como o indivíduo vive, como gasta o seu dinheiro, como organiza o seu tempo (Mowen & Minor, 2006). 
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De acordo com Kotler & Armstrong (2007) é o padrão de vida do indivíduo expresso por interesses, opiniões e atividades. O estilo de vida representa o indivíduo por inteiro e vai influenciar o consumidor a escolher uma determinada marca no sentido em que este procura se identificar o consumidor-marca. O consumidor procura na marca a identificação com as suas crenças e valores.  
Personalidade 
A personalidade corresponde a traços psicológicos distintos, característicos de cada indivíduo, que levam a reações relativamente coerentes e permanentes a um estímulo do ambiente. 
Os traços psicológicos podem ser descritos através da autoconfiança, da autonomia, da responsabilidade, da sociabilidade, entre outros.  Segundo  Kotler & Armstrong (2007) é a componente mais importante para analisar o comportamento do consumidor. 
A ideia passa pelas marcas terem a sua própria personalidade e os consumidores selecionarem aquelas cujas personalidades combinem com a deles (Kotler & Armstrong, 2007). 

Segundo um estudo sobre personalidade da marca de J. L. Aaker (1997), podem se encontrar cinco caraterísticas distintas: 
1. Sinceridade; 2. Entusiasmo; 3. Competência; 4. Sofisticação; 5. Resistência. 
O consumidor escolhe as marcas com a personalidade mais próxima da sua imagem, ou da imagem que ele gostaria de ter. A marca Apple pode ser caraterizada pela inovação, pela qualidade, pela beleza e pela funcionalidade. Todas essas caraterísticas tornaram a marca nas que tem maior valor, o que faz com que quem a procura sinta que o seu estado social é mais elevado.  
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2.4.4 Fatores psicológicos 
Os fatores psicológicos também podem influenciar o comportamento de compra do consumidor. São quatro os mais importantes: a motivação, as crenças e atitudes, a perceção e a aprendizagem (Kotler & Armstrong (2007). 

Motivação 
A motivação é um estado interno pode resultar numa necessidade. Funciona como impulso que leva o consumidor a agir para satisfazer as suas necessidades (Davidoff, 1987). 
As necessidades do consumidor podem ser fisiológicas como por exemplo a fome, o desconforto e a sede, e podem ser necessidades psicológicas como é o caso da necessidade de reconhecimento, da estima e da integração social. 
Muitas vezes o nosso subconsciente tem desejos que nos leva a comprar determinada marca. Somos motivados psicologicamente por fatores internos. 
São três as teorias mais conhecidas sobre a motivação humana, que são elas: a teoria de Abraham Maslow, a teoria de Sigmund Freud e a teoria de Federick Herzberg. 
A teoria de Maslow, Frager, & Fadiman (1970) diz-nos que o ser humano motiva-se quando as suas necessidades são supridas como a autorrealização, a autoestima, as necessidades sociais, a segurança e as necessidades fisiológicas. Consoante a ocasião o consumidor tem necessidades diferentes. 
Para Sigmund Freud as forças psicológicas que formam o comportamento dos indivíduos são basicamente inconscientes e que ninguém chega a entender na totalidade as suas motivações (Kotler & Keller, 2006). 
 A teoria de motivação de Herzberg também conhecida por teoria dos dois fatores, conclui com a sua pesquisa que a motivação estava ligada tanto à satisfação com à insatisfação. A teoria diz que se devem evitar os fatores que causam a insatisfação, e depois identificar os que causam satisfação (Kotler & Keller, 2006). 
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Perceção 
De uma forma geral, a perceção trata-se do modo como cada um interpreta o Mundo à sua volta. O estudo da perceção é de extrema importância porque o comportamento das pessoas é baseado no significado que fazem da realidade, e não da realidade em si. Para Mowen & Minor (2006) é através da perceção que os consumidores são expostos a informações que causam a sua atenção, e realmente fazem com que eles compreendam as informações que os rodeiam.  Portanto para o marketing as perceções são mais importantes do que do que a realidade, porque será a primeira impressão do consumidor que o irá influenciar a comprar ou não o produto ou o serviço. Cada pessoa pode ter diferentes perceções do objeto de compra, é variável de acordo com a experiência do indivíduo, crenças, atitudes, valores e personalidade. 
Aprendizagem 
A aprendizagem é o ato de aprender qualquer função, arte ou ciência. Todo o ser humano quando age, ele aprende e por experiência própria sabemos que a maior parte dos comportamentos são aprendidos. A aprendizagem é um processo pelo qual os consumidores adquirem o conhecimento e a experiência da compra e do consumo para mais tarde repetir. Os profissionais do marketing através da teoria da aprendizagem podem estrategicamente associar o produto que querem promover a fortes impulsos, através de sinais motivadores e dando uma recompensa ao consumidor (Kotler & Keller, 2006). Os consumidores que melhor conhecem o produto estão mais habilitados para avaliar as opções de marcas entre a concorrência do mercado. 
Crenças e Atitudes 
Os conceitos de crença e atitude estão relacionados ao comportamento do consumidor e são de extrema importância para os profissionais do marketing. A crença é um estado psicológico em que o indivíduo detém uma preposição ou afirmação para a verdade, ou ainda, uma convicção (Schwitzgebel, 2006). 
 Segundo Eagly & Chaiken (1998) a atitude é uma tendência psicológica que através da avaliação de uma entidade ou objeto, o indivíduo responde como bom ou mau, favorável ou desfavorável.  As atitudes são fundamentadas por um conjunto de crenças ou 
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experiências que influenciam o comportamento do consumidor. Essa influencia facilita ou diminui a perceção de diferentes estímulos e mensagens, que podem confirmar ou mudar uma atitude e posteriormente dar lugar a uma preferência por uma certa marca ou produto (Chevalier & Mazzalovo, 2003). Neste sentido o marketing o marketing deve estudar e perceber as crenças do seu público-alvo e jogar estrategicamente com essa informação, com o objetivo de influenciar as atitudes do consumidor. 
 

2.5 Comportamento do consumidor desportivo 
O adepto é o principal combustível para manter o clube vivo, existe uma relação mútua entre os clubes e os adeptos. Atualmente o futebol é um mercado competitivo, pois nunca antes se teve tanta oferta para consumir futebol, seja sob a forma de idas ao estádio, pela televisão ou mesmo pela Internet. Também existe uma grande diversificação de produtos desportivos a vender em qualquer loja de desporto (equipamentos, cachecóis, emblemas, bandeiras, bolas, entre outros), sem esquecer os canais televisivos com enfoque no futebol e os jornais desportivos que são cada vez mais comercializados. Sendo este o cenário do futebol, é cada vez mais importante que as administrações dos clubes trabalhem no sentido de conhecer o comportamento dos consumidores de diferentes costumes, crenças e personalidades em relação ao desporto.  
O comportamento do consumidor desportivo é o processo que envolve os consumidores que compram, utilizam e obtêm produtos ou serviços ligados ao desporto, a fim de satisfazer as suas necessidades e desejos (Funk,2008). 
Segundo Rein et al. (2007)atualmente não se pode esperar que os adeptos apareçam num jogo de futebol porque não têm mais nada para fazer ou porque estão apaixonados por um desporto em específico. Se uma modalidade como por exemplo o futebol, não responder aos pedidos de mercado, então a marca poderá ser substituída por outra modalidade ou clube que apresente um produto desportivo mais flexível.  
Como já mencionei, o púbico é um elemento fulcral e acima de tudo exigente, e os responsáveis pelos departamentos de marketing dos clubes de futebol tem de estar prontos para satisfazer as necessidades e desejos do seu público-alvo, pois num mercado em que o ambiente de 
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competição é cada vez mais intenso e os adeptos são cada vez mais difíceis de alcançar, atrair e fidelizar é essencial desenvolverem uma estratégia vencedora (Rein et al., 2007). 
Estudar o comportamento do consumo é bastante complexo, porque cada apaixonado pelo desporto apresenta atitudes e comportamentos diferentes. Existe uma grande diversidade de comportamentos, pois nem todos os indivíduos se identificam e acompanham as equipas que mais apreciam (Boyd & Shank, 2004). 
Analisando o adepto no universo desportivo em Portugal podemos verificar que realmente os comportamentos dos adeptos são diferentes. Uma vez, que encontramos adeptos que vão regularmente aos estádios ver futebol, enquanto que outros só vão ocasionalmente. Existe aquele adepto que para acompanhar as suas modalidades e atletas, passam o tempo em sites de desporto e jornais desportivos. Ainda existem aqueles que pagam os canais desportivos para assistir aos jogos da sua equipa, outros fazem no através da rádio e outros no assistem no café. Em suma, os consumidores desportivos experienciam o desporto, em particular o futebol, de diferentes maneiras. Isso fez com que fosse importante realizarem-se estudos que se focassem o consumo do desporto. 
Ao longo dos anos vários foram os autores que investigaram esta área. Segundo (Wann, 1993) as pessoas que leem bastante sobre o desporto, que debatem assuntos desportivos entre amigos e conhecidos, que tem grande interesse e cultura desportiva, são aquelas que apresentam uma ligação mais forte com as suas equipas e jogadores favoritos. Também Holt (1995) apresentou um modelo multidimensional com três dimensões para explicar o consumo desportivo: a primeira focada nas experiências subjetivas que de como os adeptos se ligam às suas equipas; a segunda baseado como os adeptos se relacionam com os seus clubes de acordo com a sua personalidade; e a terceira centrada na forma como o adepto sendo praticante usa a sua experiência para se relacionar com o seu clube.  
Vários estudos analisaram a problemática do comportamento do consumidor desportivo sob uma perspetiva de atitude e motivação, da sua formação e exibição. E classificaram as tipologias do consumidor de acordo com diferentes motivos, entre os quais, o grau de paixão e envolvimento do indivíduo, ou os fatores que que influenciam o comportamento do consumidor (sociais, económicos, pessoais, etc.) (Adrian, 2015). 
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Como já vimos, nem todos os adeptos do desporto têm os mesmo interesses, desejos e necessidades. Por isso é que é importante para os gestores e profissionais de marketing segmentar os clientes em grupos, que partilhem as mesmas características e comportamentos parecidos (Kotler & Keller, 2006). 
Os especialistas do marketing, em particular os dos clubes desportivos, devem dar grande relevo à segmentação. No intuito de compreender como os grupos diferem em termos demográficos, psicográficos, sociais e culturais. A segmentação pode identificar necessidades e desejos diferentes e identificar maneiras de lealdade e compromisso (Casper, 2007). Devem também centrar a sua atenção a desenvolver estratégias para conduzir os indivíduos a altos níveis de compromisso e apoio financeira (Mullin et al., 2014). 

2.6 Apego à Marca 
 O apego surgiu inicialmente no campo psicológico Bowlby (1982), mas ao longo dos anos o conceito foi sendo estudado em vários contextos, como os bens materiais (Belk, 1988), os lugares (Rubinstein & Parmelee, 1992) e mais recentemente as relações pessoa-marca (Thomson, MacInnis, & Park, 2005). 

O estudo pioneiro de Bowlby (1982) que tinha um interesse especial no desenvolvimento da criança, desenvolveu a “Teoria do Apego”. É um modelo teórico que estuda aspetos afetivos a curto e a longo prazo do ser humano. Segundo ele, o apego é uma condição emocional da humanidade, pois, em geral, pessoas nascem apegadas a outras, especialmente nas mães, e posteriormente o apego acontece com os familiares, amigos e com os companheiros. 
 Já segundo Shaver, Hazan, & Bradshaw (1988), o apego que o ser humano tem a algo ou a alguém, é um reflexo dos comportamentos aprendidos na infância. Quanto maior o apego por algo, maior será o envolvimento emocional do indivíduo para com o produto, logo o apego tem um significado emocional sobre o consumidor (Ball & Tasaki, 1992). 
“A Teoria do Apego” surgiu de base o estudo do apego na área do marketing. Alguns investigadores têm estudado como os consumidores se relacionam com as marcas (Fournier, 1998; Lee & Kang, 2013). O bem-estar emocional do consumidor pode ser influenciado pelo apego do consumidor para com as marcas (Bowlby, 1982). 
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Perceber a dinâmica do relacionamento entre o consumidor e a marca tornou-se numa área de grande interesse para muitos investigadores. O relacionamento com a marca caracteriza-se por uma identificação pessoal do consumidor com o símbolo (Jokanović, 2005). Por exemplo, Fournier (1998) identificou quinze tipos de relacionamentos que podem existir com entre o consumidor e a marca. Essas relações são descritas através de várias dimensões como o amor, o compromisso, a intimidade, a paixão, a confiança e o apego à marca. 
O apego pode acontecer também na relação entre clientes e organização (Ball & Tasaki, 1992; Jahn, Gaus, & Kiessling, 2012) sendo este assunto estudado pelo marketing. Os clientes criam laços emocionais com uma determinada marca. Essa ligação emocional – apego à marca – propicia vantagens organizacionais, relações do consumidor com a marca e protege mais a organização de informações negativas e deslizes éticos (Schmalz & Orth, 2012). Quanto mais próxima for a relação entre cliente e a organização, maior será o envolvimento e o seu apego pela marca.  A literatura também sugere, que o apego que o consumidor tem por algo ou alguém, tem fortes implicações motivacionais e comportamentais, como a necessidade de proximidade (quer estar sempre próximo do objeto a que está apegado), como o sentimento de perda e angustia quando o objeto é retirado do mercado e uma forte orientação para o objeto a que o consumidor está apegado. Essas implicações levam o indivíduo, a estar fortemente ligado a uma pessoa ou objeto e provavelmente a estar comprometido e disposto a investir, proteger e preservar as relações com esse objeto ou pessoa (Van Lange et al., 1997).  Em marketing os estudos dos comportamentos emocionais dos consumidores ganham cada vez mais interessados, pois preveem resultados importantes para os comerciantes, incluindo, entre outros, a lealdade à marca, a disposição do consumidor em pagar mais caro o produto ou serviço, a comunicação boca a boca positiva e a disposição para perdoar a marca devido a um erro.  Segundo Vlachos et al. (2010) reconheceram que provavelmente as empresas não estão a conseguir criar laços afetivos com os consumidores, o que justifica ainda mais a necessidade desta investigação, principalmente quando o apego à marca num setor como o futebol é pouco estudado.  
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2.7. Lealdade à Marca 
 A lealdade pode ser definida, como o comportamento de compra eficaz de uma marca em particular, repetida ao longo do tempo, e reforçada com um forte compromisso com a marca (Jacoby & Kyner, 1973). 

Para Mowen & Minor (2006) a lealdade à marca é o grau em que o consumidor tem uma atitude positiva, um compromisso com a marca e pretende repetir a compra no futuro. 
A lealdade é determinada pela força da interação entre a atitude relativa e a compra repetitiva, existindo quatro categorias de lealdade, resultantes do cruzamento dessas duas dimensões, ilustradas na figura abaixo (Dick & Basu, 1994): 
 

Atitude Relativa 

                        Compra Repetitiva 
 Forte Fraco 

Forte Lealdade Verdadeira Lealdade Latente 
Fraca Lealdade Falsa Sem Lealdade  

Figura 3 - Tipos de Lealdade  Fonte: Dick & Basu (1994) 
  Segundo os autores, considera-se lealdade verdadeira, aquela em que  o consumidor tem uma atitude altamente favorável à marca, comparando-a com potenciais alternativas, e mesmo assim repetir no futuro a compra. 

Segundo Oliver (1999) o processo de formação da lealdade é constituído por quatro fases, descritas na tabela abaixo. Podemos verificar que à medida em que o comportamento de lealdade se torna mais consistente, o consumidor avança para a fase ação.  
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Fase Caraterísticas 
Cognitiva Lealdade à informação como qualidade, preço, benefícios entre outros. 

Afetiva Lealdade provocado pelo afeto, o consumidor compra porque gosta. É sustentada pela satisfação, envolvimento, preferência, etc. 
Conativa Lealdade como uma vontade/motivação. O consumidor está comprometido com aquela marca devido a vários episódios vividas pelo consumidor em relação à marca. 

Ação Representa a verdadeira lealdade dos consumidores. A motivação e a intenção de comprar aquela marca transforma-se em ação. 
 Figura 4 - Fases da formação da lealdade.  Fonte: Oliver, Rust, & Varki (1997)  As empresas para aumentar a lealdade dos seus consumidores devem (D. A. Aaker & Equity, 1991): 1. Tratar o consumidor educadamente; 2. Estabelecer sempre uma relação próxima com o consumidor; 3. Avaliar a satisfação do consumidor; 4. Criar custos de mudança; 5. Oferecer benefícios para o consumidor.  O respeito é a chave para as empresas terem consumidores satisfeitos e consequentemente leais. Clientes satisfeitos repetem compras e acabam por se tornar leais à marca, que para as empresas é sinónimo de lucro (Reichheld, 1993)  A lealdade à marca dos consumidores, se for estrategicamente explorada, a empresa poderá usufruir de  algumas vantagens, tais como (D. A. Aaker & Equity, 1991): 

1. Redução de custos de marketing: o fato de os clientes serem leais à marca resulta na diminuição de campanhas de marketing para captar os clientes. É mais barato manter os clientes atuais. 2. Influência comercial: a disposição dos produtos é importante quando se introduz nova variedade ou novos produtos da marca. Quando vamos ao supermercado o produto que aparece em cima é o que nos chama mais atenção. 
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3. Atração de novos clientes: normalmente o consumidor gosta de comprar a marca que mais bem vista está no mercado. Uma marca com bastantes clientes, temos logo a impressão que é a melhor. 4. Tempo para responder à concorrência: a lealdade à marca dá tempo para a empresa conseguir responder à concorrência. Um consumidor leal não desiste logo da sua marca porque outra empresa diz que tem melhor. 
 Os mercados de hoje em dia, estão cada vez mais competitivos e homogeneizados e como tal, as empresas sentem a necessidade de criar planos estratégicos com o objetivo de desenvolver relacionamentos longos com os seus clientes, a fim de aumentar o seu lucro (Kalwani & Narayandas, 1995). 
 
2.8.  Satisfação à Marca  Satisfação é uma avaliação geral do consumidor ao longo do tempo, de um conjunto de experiências semelhantes com determinada marca (Anderson, Fornell, & Lehmann, 1994).  Para Oliver, Rust, & Varki (1997) satisfação é a resposta ao agrado do consumidor, o produto ou serviço utilizado ofereceu ao consumidor prazer e alegria. Ou seja, satisfação é a opinião do consumidor formada durante o consumo do produto ou serviço. É uma reação ou sentimento em relação à expetativa que o consumidor tem pelo o produto ou serviço (Solomon et al., 2012).  O conceito tem evoluído, e definições mais recentes, sugerem que a satisfação é uma avaliação global da experiência do cliente com o produto (Fullerton, 2005). Quando os consumidores avaliam a experiência com a marca de forma positiva, (Batra & Sinha, 2000). Estas definições abrangem tanto aspetos cognitivos como emocionais da satisfação, é uma avaliação subjetiva que o produto ou serviço escolhido atende ou supera as expectativas (Bloemer & Kasper, 1995).   Segundo Mowen & Minor (1998), os sentimentos positivos ou negativos que o consumidor tem por determinado produto ou serviço após a compra, caraterizam o seu estado afetivo. Emoções 
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positivas, revelam satisfação do consumidor e emoções negativas, insatisfação face ao produto ou serviço. Além dessa inconsistência de definição, também não existe concordância quanto à natureza afetiva ou cognitiva da resposta à satisfação, bem como o período de tempo que ela dura (Belaid & Temessek Behi, 2011).  A satisfação à marca dos consumidores traduzir-se em algumas vantagens para a empresa, tais como (Fornell, 1992): 
1. menor elasticidade de preço; 2. menores custos nas transações futuros; 3. redução de custos para atrair novos clientes; 4. melhor reputação da empresa devido a satisfação dos seus clientes, que involuntariamente vão passar a satisfação pela marca.  O fato do consumidor estar satisfeito e consecutivamente repetir a sua compra, é um fator que as empresas devem de ter em conta, pois é capaz de prever o comportamento futuro do consumidor.  No contexto desta investigação, os clubes desportivos, devem perceber se os seus adeptos estão satisfeitos, e trabalhar sempre nesse sentido. Pois clientes que estão satisfeitos tem menor tendência para terminar o relacionamento com a marca (Jap, 2001). 

 
2.9. Confiança à Marca  Se a confiança estiver presente na relação marca-consumidor, os consumidores acreditam que a marca é confiável e sentem que podem contar com ela. Logo a confiança pode ser definida pela vontade do consumidor em acreditar que a marca cumprirá com as suas funções (Chaudhuri & Holbrook, 2001). O conceito confiança na marca pode ser definida pelo que foi dito por estes três investigadores: 1. a confiança é a expectativa que o consumidor tem, em como a palavra do outro é verdadeira (Rotter, 1967). 
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2. a confiança traduz-se na disposição do indivíduo a agir com base em palavras, ações e decisões de terceiros (McAllister, 1995). 3. a confiança é a disposição da marca para realizar a sua função (Chaudhuri & Holbrook, 2001).  A confiança é uma expectativa, que no final pode causar um resultado positivo, mas também pode causar um resultado negativo (Worchel, 1979). Um resultado final positivo aumenta a confiança do consumidor pela marca, e por outro lado, um resultado negativo diminuirá a confiança do consumidor pela marca.  Como consumidores, antes de comprarmos determinada marca avaliamos as caraterísticas da marca. Segundo Lau & Lee (1999), essas características referem-se aos constituintes da marca, à reputação da marca e a competência da marca em desenvolver a confiança do consumidor.  Um estudo mais recente (Afzal, Ali, Aslam Khan, & Hamid, 2010) salienta as seguintes caraterísticas:  1. Reputação da marca: quando uma marca tem bastante procura, os consumidores têm a perceção de que a marca é a melhor do mercado. Uma boa reputação é capaz de transmitir ao consumidor expetativas positivas. A reputação pode ser mensurada a partir da opinião do consumidor, estimativas, crenças e comentários. 2. Competência da marca: uma marca é considerada competente, quando esta satisfaz as necessidades dos consumidores (Butler Jr, 1991). Como consumidores, escolhemos a marca que sabemos que irá satisfazer as nossas necessidades. 3. Previsão da marca: uma marca previsível reforça a confiança do consumidor, pois este sabe que nada de imprevisto pode acontecer. A previsibilidade depende das caraterísticas do produto e do valor da marca.  As entidades que se relacionam com a marca podem influenciar a confiança (Lau & Lee, 1999). Focando a relação da marca-consumidor, os fatores que tem influência são: a empatia do consumidor com a marca; a identificação do consumidor com a marca; a experiência do consumidor com a marca; satisfação que a marca já deu ao consumidor; e o apoio mútuo desta relação. 
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 Um estudo realizado pelo o Concerto Marketing Group em 2009 sobre a confiança à marca dos consumidores conclui que, quando as pessoas confiam na marca: 
• 83% recomendam o produto e a marca a outras pessoas; 
• 82% usam os produtos e serviços da marca frequentemente; 
• 50% pagam mais pele produto ou serviço da marca.  No contexto do estudo, a confiança deve ser estimulada nos adeptos de futebol, pois é importante para a marca dos clubes transmitir segurança aos adeptos. Por exemplo, em situações de risco como um clássico, se o adepto sentir um grande grau de confiança pelo seu clube, ele irá não terá dúvidas sobre ir ver o jogo. Segundo Chaudhuri & Holbrook (2002) o grau de confiança é o elemento chaves de qualquer relação.  

 
2.10.  Compromisso à Marca  O compromisso é definido como um desejo duradouro que o indivíduo tem em manter-se numa relação que gosta (Moorman, Deshpande, & Zaltman, 1993). Kim & Frazier (1997) após estudarem o conceito na literatura, concluíram que o compromisso é:  

• desejo e intenção de tornar a relação duradoura; 
• desejo de fazer sacrifícios a longo prazo; 
• confiança na estabilidade da relação; 
• considerar a relação importante; 
• interessar-se e querer participar nos projetos do parceiro.  A literatura reconhece o compromisso, como peça importante para o sucesso das relações a longo prazo (Morgan & Hunt, 1994).  No contexto de marketing, o compromisso é definido como a forte vontade do consumidor de manter uma relação duradoura com a marca (Dholakia, 1997). Posteriormente, Gurviez & 
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Korchia (2002) definiram o compromisso do ponto de vista do consumidor como a intenção explicita de manter uma relação duradoura.  Estudos sobre a relação dos consumidores com as marcas, definem compromisso como uma ligação emocional a uma marca dentro de uma classe de produtos (Fournier, 1998).  Segundo Meyer & Allen (1991), o compromisso é um estado emocional, que traduz um desejo, uma necessidade ou uma obrigação em manter uma relação. Os autores distinguem o compromisso normativo (sustenta a relação em crenças sobre formas certas e morais), o compromisso de continuidade (sustenta a relação nos custos percebidos em deixar a relação) e o compromisso afetivo (sustenta a relação a ligações emocionais).No compromisso de continuidade o consumidor mantém um comportamento de compra consistente, desde que os benefícios ligados à marca excedam os custos de mudança para outra marca (Amine, 1998).  O compromisso do consumidor com a marca é definido por Bansal, Irving, & Taylor (2004) como a força que leva o consumidor a comprar repetitivamente os produtos ou serviços, nunca ponderando trocar a marca.   
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Capítulo III - Quadro concetual e metodológico 
 
Neste capítulo são apresentados os diversos aspetos referentes ao método adotado para se atingir os objetivos da pesquisa.  
O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva, uma vez que procura examinar as características de um determinado grupo, através de uma análise de dados recolhido através de inquérito por questionário. A pesquisa descritiva insere-se num estudo quantitativo.  
 A metodologia deste estudo é quantitativa, que quantifica os dados e, normalmente é tratada de forma estatística (Malhotra, 2006). 
O capítulo encontra-se dividido em duas partes, a primeira será apresentada o modelo concetual da pesquisa, a definição do problema, os objetivos estabelecidos e as hipóteses que derivam do modelo concetual. 
Na segunda parte será abordado a metodologia da pesquisa, será feita através da operacionalização das variáveis, o método da recolha de dados, o processo de amostragem e o design do inquérito. 
 

3.1. Modelo Concetual 
 O modelo concetual é uma ferramenta muito útil para ajudar a solucionar o problema de investigação e atingir os objetivos da pesquisa.  Uma pesquisa tem origem num problema (Marconi & Lakatos, 2003), desta forma a etapa inicial desta investigação passou pela formulação do problema de investigação. 
Ao definir o problema deve-se levar sempre em atenção a finalidade do estudo, as informações necessárias e relevantes e como será ele usado na tomada de decisões (Malhotra, 2006).  
Após uma intensa revisão de literatura, o autor poderá definir o seu problema de investigação e os objetivos da pesquisa. 
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O problema que esta dissertação pretendeu solucionar assenta na sua questão base: O apego à marca relaciona-se com outras variáveis pertinentes ao comportamento do consumidor, sob a ótica adeptos de futebol em Portugal? Ou seja, determinar se o apego à marca tem influência com outras variáveis (confiança à marca, satisfação à marca, compromisso à marca, e lealdade à marca) tendo como base o comportamento dos adeptos de futebol em Portugal em relação aos seus clubes. As respostas a esta pergunta, procuram explicar se existem ou não influência positivas ou negativas do consumidor, a partir do apego à marca. 
A área em que o presente estudo se desenvolveu é no setor desportivo, mais concretamente o futebol. O futebol é um fenómeno de grande relevância tanto em Portugal como no mundo e seu poder de influência é cada vez maior. Este setor tem vindo a sofrer alterações ao longo dos últimos anos, entre as quais alguns clubes de futebol passaram a ser geridos como sendo grandes empresas. 
Após a formulação do problema procedeu-se á limitação do objetivo geral do estudo e posteriormente os objetivos secundários. 

3.2. Objetivos do estudo 
 O objetivo geral do estudo é investigar o papel do apego nas relações de marca do consumidor e mostrar os vínculos entre construtos como a satisfação, confiança, compromisso e lealdade dos adeptos de futebol, em Portugal.  

Os objetivos que guiarão à resposta do problema de pesquisa são: 
1. Verificar a relação de consequência da confiança à marca, satisfação à marca, compromisso à marca e da lealdade à marca, com o apego à marca, sob a ótica dos adeptos de futebol em Portugal. 

Os objetivos específicos definidos para esta pesquisa são: 
1. Verificar, empiricamente, a adequação estatística do modelo teórico adaptado; 
2. Mensurar o apego à marca e à lealdade, para verificar se os adeptos de futebol são apegados e leais aos seus clubes. 
3. Verifica se o apego à marca impacta de forma direta e positiva na satisfação à marca; 
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4. Verificar se o apego à marca tem impacto de forma direta e positiva no compromisso à marca; 
5. Verificar se o apego à marca tem impacto de forma direta e positiva na confiança à marca; 
6. Verificar se o apego à marca tem impacto de forma direta e positiva na lealdade à marca; 
7. Verificar se a satisfação à marca tem impacto de forma direta e positiva na lealdade à marca; 
8. Verificar se o compromisso à marca tem impacto de forma direta e positiva na lealdade à marca. 
9. Verificar se a confiança à marca tem impacto de forma direta e positiva na lealdade à marca. 

É de referir que os objetivos secundários serão atingidos através da análise das hipóteses do estudo. 
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Na figura a seguir é apresentado o modelo concetual do presente estudo. 
 
 
 
    
 
 
Rs=0,816   
 
 
 
 
   Figura 5 - Modelo concetual. Fonte: Elaboração própria  O modelo concetual da presente dissertação foi baseado no modelo de Belaid & Temessek Behi (2011) que expõe a relação entre diferentes variáveis.  
O modelo propõe que as vaiáveis Satisfação à marca, Compromisso à marca, Confiança à marca e Lealdade à marca são consequências do Apego à marca. E que o Apego à marca, a Confiança à marca, a Satisfação à marca e o Compromisso à marca são antecedentes da Lealdade à marca.  
  

APEGO À MARCAR 

SATISFAÇÃO À MARCA 

COMPROMISSO À MARCA 

CONFIANÇA À MARCA 

LEALDADE À MARCA 
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3.3. Levantamento de Hipóteses 
 A partir do modelo concetual tornou-se possível hipoteticamente estabelecer as relações existentes entre as variáveis, ou seja, proceder-se ao levantamento das hipóteses do estudo. 
Com base nos objetivos já apresentados para esta dissertação, foram desenvolvidas as seguintes hipóteses: 
 
H1: O Apego à Marca está positivamente relacionado com a Satisfação à Marca. 
Na literatura a ligação entre apego e satisfação não está claramente estudada, não é clara e nem muito explicativa. A dimensão afetiva da satisfação sugere uma possível relação com o apego à marca, embora não seja evidente (Belaid & Temessek Behi, 2011). A dimensão afetiva da satisfação sugere uma possível relação com a aparência da marca; no entanto, isso não evidencia o apego à marca, que foi definido como uma ligação afetiva inalterável. Por outro lado, a dimensão afetiva da satisfação pode ser descrita como uma emoção profunda e breve, relacionada a uma experiência ou a uma experiência de natureza efêmera (surpresa). Neste contexto, a satisfação não pode ser considerada como um antecedente de apego à marca. No entanto, o apego à marca pode fortalecer a satisfação do consumidor. Quando um consumidor está ligado à marca, cada experiência de consumo é prazerosa e leva a emoções positivas e uma avaliação favorável.  
H2: O Apego à Marca está positivamente relacionado com o Compromisso à Marca. 
Vários estudos sugerem que o compromisso com uma marca aumenta as perceções do consumidor e as respostas comportamentais. O compromisso da marca leva a uma ligação emocional e cognitiva que conduz à necessidade do consumidor se apegar à marca. O apego à marca aparece como um componente de compromisso afetivo (Amine, 1998), além disso, a verdadeira lealdade à marca vem de um forte compromisso com a marca que leva ao comportamento de compra repetitivo. 
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H3: O Apego à Marca está positivamente relacionado a Confiança à Marca. 
Belaid & Temessek Behi (2011) assumem que a confiança à marca, está relacionada com o apego à marca. A confiança não é necessariamente um pré-requisito do apego da marca, mas desempenha um papel importante na melhoria desse vínculo afetivo. Além disso o apego à marca poderá reforçar a confiança da marca. De fato, como nas relações interpessoais, a paixão e os sentimentos de apego levam a um alto desejo de confiar no parceiro e acreditar que cumprirá suas promessas.   
H4: A Satisfação à Marca está positivamente relacionada com a Lealdade à Marca. 
Para esta dissertação é, ainda, necessário apresentar as interações entre a lealdade, satisfação e confiança. A relação entre satisfação e lealdade foi bastante estudada na literatura do marketing (Bridson, Evans, & Hickman, 2008; Lin & Wang, 2006; Oliver, 1999). Apesar de não existir concordância (Dufer & Moulins, 1989), vários investigadores descobriram que a alta satisfação do consumidor leva ao comportamento de compra repetitivo (McDougall & Levesque, 2000). Bolton & Drew (1991) testaram esta relação e encontraram correlação positiva entre essas duas variáveis.  
H5: O Compromisso à Marca está positivamente relacionado com a Lealdade à Marca. 
Outros estudos, revelaram que um maior grau de compromisso com a marca, leva a um comportamento de lealdade mais positivo (Amine, 1998). Segundo Bloemer & Kasper (1995) o compromisso é a condição necessária da lealdade. As investigações sobre o relacionamento de compromisso da marca, descobriram que o compromisso desempenha um papel central na previsão da fidelidade à marca (Belaid & Temessek Behi, 2011). Outros estudos postulam que um maior grau de compromisso leva a um comportamento de lealdade positivo (Amine, 1998; Terrasse, 2003).   
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H6: A Confiança á Marca está positivamente relacionada com a Lealdade à Marca. 
A relação entre confiança e lealdade também é uma área bastante estudada, esta hipótese é suportada pela literatura (Lau & Lee, 1999; Lin & Wang, 2006). A credibilidade e os componentes de integridade da confiança à marca parecem ser preditores da lealdade à marca (Bansal et al., 2004). Para reconquistar a lealdade e alcançar sucesso, as empresas devem dar mais atenção às relações entre os consumidores e assim conquistar a confiança (Settoon, Bennett, & Liden, 1996).  
H7: O Apego à Marca está positivamente relacionando com a Lealdade à Marca. 
O apego é uma forte ligação emocional que une o consumidor e a marca, o que resultará sempre na escolha e compra dessa marca (Sierra & McQuitty, 2005). Ao contrário dos diferentes fatores que contribuem para a explicação da lealdade à marca (risco percebido, qualidade percebida, satisfação), apego à marca é retratado entre a relação consumidor e marca, independente de motivos instrumentais e funcionais (Amine, 1998). Neste caso, é possível explicar a intenção do comportamento de compra repetitivo. O apego à marca poderá prever a lealdade à marca e o compromisso à marca (Belaid & Temessek Behi, 2011). 
 

3.4. Operacionalização das variáveis 
 Nesta secção, pretende-se operacionalizar as variáveis incluídas no modelo de investigação. Para medir as variáveis utilizou-se escalas existentes na literatura que tenham sido testadas em outros estudos, se bem que algumas tiveram de sofrer se adaptar contexto da dissertação, o futebol. 

As escalas originais referentes à confiança, satisfação e compromisso à marca encontravam-se integralmente na língua inglesa e o inquérito por questionário aplicado em língua portuguesa, foi necessário proceder-se a tradução das escalas. A tradução reversa das escalas foi realizada pela autora, nativa da língua portuguesa e posteriormente um nativo da língua inglesa realizou a tradução inversa. Este processo foi repetido algumas vezes para que fosse possível a tradução mais próxima das escalas originais. Esse processo de tradução designa-se por tradução reversa e permite a validação preliminar das escalas (Douglas & Craig, 2007). 
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Posteriormente a tradução das escalas para a língua portuguesa, foi necessário fazer a adaptação destas para o contexto em que a dissertação está inserida, o caso do futebol português.  
As traduções e adaptações das escalas encontram-se em anexo desta dissertação (Anexo 2). 
Seguidamente serão apresentadas as definições operacionais das variáveis do estudo que se referem às métricas adotadas para quantificação (Richardson, Peres, Wanderley, Correia, & Peres, 1999). 
 
Variável Confiança ao clube de futebol 
A escala de Confiança à Marca utilizada no presente estudo foi baseada na de Chaudhuri & Holbrook (2001). A escala teve de ser adaptada para o contexto do futebol. 
 

Tabela 1 - Escala da Confiança à Marca adaptada ao contexto do futebol  Confiança ao clube de futebol 
1. Eu confio no meu clube de futebol. 2. Eu dependo do meu clube de futebol. 3. O meu clube de futebol é honesto. 4. O meu clube de futebol é seguro. 

Fonte: (Chaudhuri & Holbrook, 2001)    Apego ao clube de futebol  
A escala de Apego à marca, no qual este estudo se baseia, é a de Louis & Lombart (2010). Para esta escala, não foi necessária realizar a tradução reversa, pois já se encontrava na língua portuguesa. Foi necessário unicamente adaptar a escala original para o contexto do futebol. 
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Tabela 2 - Escala do Apego à Marca adaptada ao contexto do futebol  Apego ao clube de futebol 

1. Sinto-me ligado/apegado ao meu clube de futebol. 2. Tenho muita consideração pelo meu clube de futebol. 3. Quando penso no meu clube de futebol sinto sensações agradáveis. 4. O meu clube de futebol traz me muita alegria e prazer. 
Fonte: (Louis & Lombart, 2010)  Satisfação ao clube de futebol  

A escala de Satisfação à Marca utilizada para este estudo foi a de Sahin, Zehir, & Kitapçı (2011). Para esta escala, teve-se que realizar a tradução reversa, pois a original encontrava-se em língua inglesa. E posteriormente teve-se que adaptar os itens da escala ao contexto do futebol. 
 

Tabela 3 - Escala da Satisfação à Marca adaptada ao contexto do futebol.  Satisfação ao clube de futebol 
1. Estou muito satisfeito(a) com os serviços prestados com o meu clube de futebol. 2. Estou muito satisfeito(a) com o meu clube de futebol. 3. Estou muito feliz com o meu clube de futebol. 4. O meu clube de futebol satisfaz as minhas necessidades. 5. De alguma forma sou viciado(a) neste clube de futebol. 6. Os jogos realizados pelo meu clube de futebol são muito satisfatórios. 7. Eu acredito que ser deste clube de futebol é uma experiência muito gratificante. 8. Eu tomei a decisão certa em ser adepto(a) deste clube de futebol 

Fonte : (Sahin et al., 2011)  Compromisso ao clube de futebol 
A escala do compromisso à marca foi baseada na métrica apresentada por Shuv-Ami (2010). Esta escala é a única que está inserida no contexto da dissertação, o futebol. Por isso, a escala só foi traduzida para a língua portuguesa. 
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Tabela 4 - Escala Compromisso à Marca  Compromisso ao clube de futebol 

1. Estou conectado e emocionalmente envolvida com o meu clube de futebol. 2. O meu clube de futebol é importante para mim. 3. Eu estou envolvido e interessado no meu clube de futebol. 4. Eu estou satisfeito como o meu clube de futebol atende as minhas expectativas. 5. Eu estou satisfeito com o meu clube de futebol. 6. Eu estou satisfeito com a maneira que a meu clube se adapta as minhas necessidades. 7. O meu clube de futebol tem uma qualidade superior em relação às concorrentes. 8. O meu clube de futebol tem vantagens que outras equipas não têm. 9. Na maioria dos aspetos, a minha equipa é melhor que as outras. 10. Eu não vou parar de ser um fã da minha equipe de futebol, mesmo se eles perderem todos os jogos nesta temporada 11. Eu não vou ser um fã de outra equipe de futebol se a equipe de futebol perde todos os jogos nesta temporada 12. Eu considero-me leal a minha equipa de futebol. 
Fonte: (Shuv-Ami, 2010)  Lealdade à Marca 

A operacionalização da variável Lealdade à Marca, deu-se através de uma escala adaptada de Yoo & Donthu (1997). Esta escala foi utilizada em estudos portugueses o que não necessitou de tradução, mas precisou de uma adaptação para o contexto do futebol. 
 Tabela 5 - Escala Lealdade à Marca adaptada ao contexto do futebol  Lealdade à Marca 

1. Eu considero-me leal ao meu clube de futebol. 2. Quando vou assistir futebol, o meu clube é sempre a minha primeira escolha. 3. Eu não trocaria o meu clube de futebol por outro clube qualquer. 
Fonte: (Yoo & Donthu, 1997)  
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3.5. Método de recolha de dados  Para a recolha de dados desta investigação foi realizado o inquérito por questionário. Na investigação empírica, o questionário é fundamental para a verificação das hipóteses previamente formuladas. Neste trabalho optou-se por um questionário estruturado, para garantir que os inquiridos respondam a todas as questões. Todas as questões do questionário, com exceção das que se referem a caracterização sociodemográfica, foram mensuradas com escalas de Likert. A escala de Likert é o modelo mais utilizado entre os pesquisadores e foi desenvolvido por Likert (1932) para medir atitudes referentes às ciências comportamentais, assim a escala permite medir as atitudes e conhecer o grau de conformidade do inquirido com qualquer afirmação proposta. Utilizou-se para a mensuração das variáveis deste estudo a escala original de Likert, ou seja, uma escala de cinco pontos, variando de discordo totalmente a concordo totalmente. O questionário encontra-se dividido em três partes, a primeira refere-se a uma questão introdutória que pede ao inquirido que diga qual o seu clube de futebol. A segunda parte contém questões relacionadas com os objetivos da investigação e a ultima parte contém informação relativa a caracterização dos indivíduos. O questionário encontra-se anexado a este trabalho (Anexo I).   Tabela 6 - Distribuição das questões do inquérito por questionário  Questão Introdutória 1 questão   Confiança ao clube de futebol 4 questões Apego ao clube de futebol 4 questões Satisfação ao clube de futebol 8 questões Compromisso ao clube de futebol 12 questões Lealdade ao clube de futebol 3 questões   Perfil do inquirido 6 questões Fonte: Elaboração própria  
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Foi realizado um pré-teste a uma pequena amostra de 10 indivíduos com características diferentes (idade, género, ocupação profissional, entre outras) com o objetivo da validação do questionário em relação à compreensão e clareza das questões. Através do pré-teste o questionário foi validado e pôde-se contabilizar o tempo médio de preenchimento em 5 minutos.  Uma vez que interrogar a população não era exequível optou-se por recolher a informação através de um inquérito por questionário foi disponibilizado em formato digital no site www.docs.google.com, que é uma plataforma gratuita do Google de aplicação de inquéritos online. A amostra da pesquisa é então não probabilística por conveniência, dado que foi distribuído pelos endereços eletrónicos conhecidos e através da rede social Facebook.  A recolha de dados recorreu no período do mês de maio de 2017, tempo suficiente para a recolha dos dados dos 477 inquéritos considerados válidos dado que, a formatação digital obrigada ao inquirido a não deixar respostas em branco.   

http://www.docs.google.com/
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Capítulo IV – Caso do futebol Português 
Neste capítulo apresenta-se o caso de estudo desta dissertação: o futebol português. Na sociedade portuguesa não existe outra atividade desportiva com tamanha relevância na comunicação social, na atenção e nas preferências das pessoas como o futebol. 
Ao longo deste capítulo será abordado o aparecimento do futebol e dos primeiros clubes que surgiram, as grandes competições que existem em Portugal e os grandes clubes que mais impacto têm nos adeptos.  
Outro dos aspetos abordados será a caraterização dos adeptos de futebol em Portugal e a seleção nacional de futebol, que movimentam milhões. 
 

4.1. A origem do futebol 
 Segundo indicadores validados pela Féderation Internacionale de Football Association (FIFA), o futebol começou a praticar-se, da forma como é conhecido hoje em dia, em meados do século XIX na Grã-Bretanha. Em 1863 o futebol terá oficialmente surgido na Inglaterra. 

Em 1872 foi realizado o primeiro jogo internacional entre a Inglaterra e a Escócia, sendo o futebol desconhecido em alguns países da Europa.  
A FIFA nasce em maio de 1904 em Paris, constituída por sete membros fundadores: França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Espanha, Suécia e a Suíça. Ao longo dos anos, muitos foram as associações que também se filiaram à FIFA, atualmente a FIFA é constituída por 204 associações-membro de todo o Mundo. 
Em Portugal o futebol começou a divulgar-se nos finais do seculo XIX, através de estudantes portugueses da alta burguesia e aristocracia regressados de Inglaterra. Olhando para a nossa sociedade, é quase impensável imaginar que o futebol não foi logo um desporto popular, que as classes mais baixas não queriam nada com as novidades trazidas dos Ingleses, devido a rivalidade que existia entre portugueses e os Ingleses. Mas a alta sociedade portuguesa interessou-se logo pelo o futebol, talvez por perceberem que aquele desporto poderia criar uma nova via para derrotarem os Ingleses nem que fosse em campo (Silveira,  2014). 
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O primeiro responsável pela sua implantação foi Guilherme Pinto Bastos. Este foi o responsável pela exibição do novo jogo, em outubro de 1888, e posteriormente, em janeiro de 1889 organizou o primeiro jogo. A partida teve lugar onde se encontra atualmente a praça de touros do Campo Pequeno em Lisboa (Silveira,  2014). 
Não demorou muito, para o futebol se espalhar de norte a sul de Portugal, até ao final do século criaram-se associações como o Clube Lisbonense, o Carcavelos, o Braço de Prata, o Real Ginásio Clube Português, o Estrela Futebol Clube, o Futebol Académico, o Campo de Ourique, o Oporto Cricket, o Sport Clube Vianense e o Ginásio Clube Português para praticar este novo desporto, o futebol.  
Hoje em dia, dos grandes clubes que existem nesta modalidade, o FC Porto foi dos primeiros clubes a nascer, corria o ano de 1893 quando este foi fundado. Posteriormente, em 1904 no Porto nascia o Boavista Fotballers, onde mais tarde se designou por Boavista FC. 
Em 1905 nascia o Sport Lisboa, fundado por vinte e quatro rapazes que frequentaram a Casa Pia, entre eles Cosme Damião. Em 1908 após a fusão com o GS Benfica, nasceria o nome Sport Lisboa Benfica. O Visconde de Alvalade e o seu neto José Alvalade fundaram em 1906 o Sporting Clube de Portugal também em Lisboa. 
As rivalidades entre os clubes começaram a ganhar força, e os adeptos começaram a crescer e a apaixonarem-se pelos seus clubes. As primeiras competições apareceram em primeiro em Lisboa, depois no Porto, organizados pelas associações locais. 
 

4.2. A Federação Portuguesa de Futebol  
As associações de Lisboa, do Porto e de Portalegre perceberam que esta modalidade poderia crescer a todo o nível territorial, e fundaram a União Portuguesa de Futebol. Esta entidade asseguraria a organização e gestão do futebol português de norte a sul de Portugal. O seu principal objetivo foi criar uma prova de âmbito nacional. A União Portuguesa de Futebol, em 1926, viria a se chamar Federação Portuguesa de Futebol, como ainda hoje é denominada. 
Só em 1934 a Federação Portuguesa de Futebol consegui atingir o seu objetivo, organizar uma competição de Campeonato, em que todas as equipas da liga jogariam umas contra as outras, e 
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seriam duas voltas. O primeiro campeonato viria a ser ganho pelo FC Porto em 1938 e também a taça de Portugal onde a Académica saiu vitorioso. 
Atualmente em Portugal o futebol é gerido pela Federação Portuguesa de Futebol, órgão máximo responsável pela modalidade no país, e destaca-se pela seleção nacional e por clubes como o Sport Lisboa e Benfica, o Futebol Clube do Porto, o Sporting Clube de Portugal, o Sporting Clube de Braga e o Vitória Sport Clube. 
As competições que mais adeptos atraem em Portugal são naturalmente a Primeira Liga, a Taça de Portugal, a Taça da Liga, a Supertaça Cândido de Oliveira e aquelas que envolvem a seleção nacional. Para além destes, existe também o Campeonato Nacional de Futebol Feminino, as divisões de futebol masculino abaixo da Primeira Liga e outras tantas competições nacionais entre clubes. 
 

4.3. Primeira Liga  
Esta é sem dúvida a competição rainha, aquela que todos os clubes lutam para a conquistar. A primeira Liga devido a uma questão de patrocínios, também é designada por Liga NOS até 2018.  
As equipas que terminam em 17º e 18º lugar são despromovidas à Segunda Liga, enquanto as equipas mais bem classificadas se qualificam para as competições da UEFA, nomeadamente, a Liga dos Campeões e a Liga Europa. As equipas da Primeira Liga também participam na Taça da Liga e na Taça de Portugal. 
Nesta temporada que acabou, 20016-20017, as equipas que estiveram presentes nesta competição estão apresentadas na tabela abaixo. 
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Tabela 7 - Equipas presentas na 1º Liga da temporada 2016/2017  Equipas Cidade Estádio Capacidade do estádio Arouca Arouca Estádio Municipal de Arouca 5,000 Belenenses Lisboa Estádio do Restelo 19,980 Boavista Porto Estádio do Bessa 30,000 Chaves Chaves Estádio Municipal de Chaves 12,000 
Estoril Estoril Estádio António Coimbra da Mota 8,000 
FC Porto Porto Estádio do Dragão 50,035 
Feirense Santa Maria da Feira Estádio Marcolino de Castro 6,600 
Marítimo Funchal Estádio do Marítimo 10,600 
Moreirense Moreira de Cónegos Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas 6,153 
Nacional Funchal Estádio da Choupana 5,132 Paços de Ferreira Paços de Ferreira Estádio da Mata Real 6,404 
Rio Ave Vila do Conde Estádio dos Arcos 9,065 SC Braga Braga Estádio Municipal de Braga 30,154 SL Benfica Lisboa Estádio da Luz 65,147 Sporting CP Lisboa Estádio José Alvalade 50,095 Tondela Tondela Estádio João Cardoso 5,000 Vitória FC Setúbal Estádio do Bonfim 17.000,000 Vitória SC Guimarães Estádio D. Afonso Henriques 30,000 Fonte: Elaboração própria  

4.4. Os três grandes   Quando falamos em futebol em Portugal, são três as equipas que se destacam das restantes, considerados por muitos os três grandes clubes do futebol português. Que são eles o Sport Lisboa e Benfica, o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal (Araújo & Gouveia, 2015).  
Um estudo realizado em 2016 pela empresa FS Consulting sobre os números de sócios dos clubes a nível mundial, conclui que há três clubes portugueses entre os dez emblemas mundiais 
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com mais sócios. Como podemos verificar na seguinte tabela, são eles, o Benfica, o Sporting e o FC Porto, todos acima dos 100 mil associados. 
Por exemplo, o Benfica atingiu em 2016 um número de sócios de 157.000 sócios. Um número tão elevado, para um país tão pequeno como Portugal, demonstra bem o poder que tem a 
marca “Benfica”. 

Tabela 8 - Nº de sócios dos grandes clubes da Europa  Posição Clube Pais Sócios 1. Bayern Munique Alemanha 258.000 2. Arsenal Inglaterra 225.000 3. Benfica Portugal 157.000 4. Barcelona Espanha 150.000 5. Sporting Portugal 136.389 6. Corinthians Brasil 132.481 7. Borussia Dortmund Alemanha 130.000 8. Palmeiras Brasil 126.903 9. Internacional Brasil 112.756 10. FC Porto Portugal 110.000 Fonte: Jornal Mais Futebol  
Sport Lisboa e Benfica  

A fundação Sport Lisboa e Benfica nasceu a 28 de fevereiro de 1904, sendo Cosme Damião o pilar fundamental do clube, o seu amor ao clube e sua devoção faziam no destacar-se entre os demais. O Sport Lisboa e Benfica, para além das diversas modalidades que o compõe, está presente igualmente nas filiais e delegações do clube como também nas Casas do Benfica. Estas últimas são associações culturais, desportivas e recreativas sem fins lucrativos. (SLB, 2011). 
Figura 6 - Emblema do Sport Lisboa Benfica Fonte: www.slbenfica.pt/ 
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GRUPO BENFICA - FUTEBOL, SAD
Benfica Estádio, SA Benfica TV, SA Clinica do SLB, Lda Benfica Seguros, Lda

O emblema do Benfica é sem dúvida nenhuma, a sua marca de imagem, «o tom, a vivacidade e a alegria da cor das suas camisolas, a águia como símbolo da sua independência, autoridade e nobreza, uma roda da bicicleta que representa o ciclismo como uma das primeiras modalidades do clube, a bola de futebol e a legenda de união e força conjunta - E Pluribus Unum (de todos um)». (http://www.slbenfica.pt)  
Na década de sessenta foi a de maior sucesso do clube, onde ganhou duas taças dos campeões europeus, oito campeonatos nacionais e três Taças de Portugal, ainda chegou a final de mais três Taças dos Campeões Europeus e infelizmente saiu derrotado. Em 1968 a France Football 
classificou o clube como “Melhor Clube do Mundo”.  
Já nos anos 90 o Benfica enfrentou um dos seus piores momentos desportivos. As grandes vitórias do passado tornaram-se em grandes derrotas, devido à má gestão desportiva e financeira o que levou à falência o maior clube desportivo português.  
Hoje em dia, o Benfica voltou a reerguer-se, e muito devido ao seu atual presidente, Luís Filipe Vieira. Com uma visão inovadora e uma nova gestão o presidente consegui o Benfica num caso de estudo para associações desportivas de todo o mundo. O clube que não venceu um único trofeu durante dez anos, é agora uma referência mundial.  
A Benfica SAD é a empresa-mãe de um conjunto de empresas, conforme indicado no organograma a seguir, designado por Grupo Benfica SAD. 
O Benfica aposta em diversas áreas de forma a garantir aos seus sócios e adeptos oferta diferenciada, através de parcerias com outras organizações.  
 
 
 

Figura 7 - Organograma do Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD  Fonte: Relatório de Gestão – Benfica, SAD  

http://www.slbenfica.pt/
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FCP Porto    Em 28 de Setembro de 1893 nascia o FC Porto através de António Nicolau de Almeida, fervoroso desportista, negociante de Vinho do Porto que descobriu o futebol nas suas viagens de negócios a Inglaterra. São conhecidos por "dragões", nome da criatura mitológica que se pode ver no topo do brasão do clube, as cores adotadas são o azul e o branco, tal como na bandeira nacional da época. O FC Porto começou a afirmar-se competitivamente a nível nacional conquistando consecutivamente o campeonato da época em 1977/1978 e 1978/1979, conquista atrás de conquista, tornando-se nuns dos maiores clubes de Portugal. Na década de 80 o clube passava por uma das suas melhores fases, ganhando por duas vezes a Taça dos Campeões, uma Taça Intercontinental e uma Supertaça Europeia. Foi também o primeiro clube a alcançar o tão procurado penta campeonato em Portugal, coisa que mais nenhum clube ainda consegui. O FC Porto evolui ao longo destes anos, e hoje em dia é uma SAD por imposição competitiva do mercado. Mas tem conseguido responder vem as dificuldades. No século XXI, o FC Porto voltou a impor-se a nível internacional, com a conquista da Taça UEFA em Sevilha na época 2002/2003, e com a conquista da Liga dos Campeões em Gelsenkirchen na época de 2003/2004, a que se seguiu a conquista da Taça Intercontinental na época 2004/2005.  Na seguinte figura, está representado o organograma do grupo FC Porto.   

Figura 8 -  Emblema do FC Porto Fonte: www.fcporto.pt  
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 Figura 9 - Organograma do Grupo FC Porto Fonte: www.fcporto.pt  
Sporting CP 
 Com o desejo de transformar o seu clube num dos grandes como os da europa, José Alvalade em 1906 começou a fundar juntamente com o seu avô o Visconde de Alvalade, o Sporting Clube de Portugal. 

O seu emblema é representado por um leão de cor dourada, sobre 
fundo verde, as cores desde sempre utilizadas e que representam o clube é o verde e o branco. O verde simboliza a 
esperança do novo clube. O lema do clube é “Esforço, 

Dedicação, Devoção e Glória. Eis o Sporting”. 
Foram os pioneiros ao inaugurarem a Académia do Sporting, em Alcochete, a primeira do género em Portugal. É o resultado do esforço na aposta jovem, o que não demorou a que os seus rivais lhe seguissem o caminho. Da académia saíram grandes talentos, grandes referências para o desporto mundial, como o Luís Figo, o Cristiano Ronaldo, o Nani ou o Rui Patrício. 
Em 2009 a empresa Sporting passou a ser uma SAD, designada por Sporting- Sociedade Desportiva de Futebol, S.A.D. A Sporting S.A.D. é uma das entidades que constituem o Grupo Sporting, formado pelo Sporting, pela Sporting SGPS e pelas sociedades que com ela se 

FC PortoHolding

FC PortoDesporto FC PortoComercial FC PortoOperacional

FC PortoServiços Partilhados e corporativos

Figura 10 - Emblema do Sporting CP Fonte: www.sporting.pt 
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encontram em relação de domínio ou de grupo. Na imagem a seguir podemos ver o organograma atual do grupo Sporting, S.A.D. 
 

 
Figura 11 - Organograma do grupo Sporting FC, S.A.D   Fonte: Elaboração própria   

As contas dos três grandes  
As contas dos três grandes são caraterizadas por prejuízos, excessivos endividamentos, sem dinheiro próprio e salários descontrolados. Para poderem competir com os grandes clubes da Europa, eles vêm-se obrigados a viver acima das suas possibilidades. Na tabla a seguir, encontramos as contas destes clubes referentes ao primeiro semestre da época 2016-2017. 

Tabela 9 - As contas dos três grandes   Benfica FC Porto Sporting Lucro 2.606 € -29.580 € 46.521 € Receitas 69.415 € 58.769 € 49.065 € Despesas 51.297 € 63.737 € 50.438 € Salários 30.363 € 38.909 € 34.573 € Passivo 434.958 € 377.527 € 265.366 € Fonte: (Dias, 2017)  

Grupo Sporting CP, S.A.D.
Sporting, S.A.D. Sporting, SGPS Holdismo Outros
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O Benfica e o Sporting registaram lucros, sobretudo através das transferências de jogadores já o Porto agravou consideravelmente a sua situação financeira sendo que obteve prejuízos de quase trinta milhões. 
O Benfica é o clube nacional com maior capacidade para faturar. Os encarnados realizaram quase 70 milhões em volume de negócios. Mas o Porto e o Sporting também viram as suas receitas a aumentarem consideravelmente, devido ás participações nas competições europeias.  As despesas do Sporting aumentaram consideravelmente em comparação com o semestre passado, isso deve-se ao aumento de salários. Mas dos três, é o FC Porto que tem mais despesas com o valor de quase 64 milhões. 
Sendo o FC Porto a ter maior despesas, seria de esperar que este é que o tem maior despesas com o salário do pessoal. O Benfica é dos três aquele que tem a folha salarial mais baixa, já o Sporting teve um aumento de quase 35% relativamente ao ultimo semestre. Analisando esses valores com o limite sustentável de 70% imposto pela a UEFA, o Benfica tem um nível de 44%, o FC Porto de 66% e o Sporting de 64%. 
No que se refere ao passivo dos clubes, os três apresentam enormes passivos, de uma forma clara estão engolidos pela divida. O Benfica é que tem o passivo maior cerca de 435 milhões de euros, valor que diminui cerca de 5% relativamente ao semestre passado. Seguidamente o FC Porto apresenta um passivo de aproximadamente de 378 milhões de euros e por ultimo o Sporting com um passivo a rondar os 265 milhões de euros (Dias, 2017). 
 

Valor da Marca dos três grandes 
 Um estudo sobre o valor da marca dos três grandes clubes de futebol em Portugal, realizado a partir dos dados das demonstrações financeiras dos clubes compreendido entre as épocas de 2005/2006 e 2009/2010 obteve os resultados apresentados na seguinte tabela referentes ao valor da marca de cada clube. 
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Tabela 10 - Valor da marca  Clube Valor da Marca 
FC Porto 54.658,80 Sporting CP 39.507,84 SL Benfica 50.596,80 Fonte: Lucena e Casaca (2013)  Conclui-se que o FC Porto é o que apresentava a marca mais valiosa com cerca de 55 milhões seguido pelo Benfica com cerca de 51 milhões e por ultimo o Sporting com cerca de 40 milhões de euros. 
Neste estudo também se conclui que para equipas de futebol profissional criarem valor a gestão desportiva contribuiu com cerca de 63%, a gestão da marca e a gestão financeira em 16% cada um e outros fatores em 5% (Lucena e Casaca, 2013). 
 

As Conquistas dos três grandes  
Analisando as competições nacionais, o Sporting Lisboa Benfica é o clube que mais tem ganho ao longo destes anos. Sendo a primeira liga a competição mais importante o Benfica já a conquistou trinta e seis vezes, estando o FC Porto atrás de si com vinte e sete conquistas e em ultimo o Sporting CP que só conquistou dezoito vezes.  
Em relação às outras competições o Benfica é o clube que também mais ganhou em comparação com os seus rivais, à exceção da Supertaça Cândido de Oliveira que o FC Porto tem maior domínio, pois já a conquistou vinte vezes. 
A nível nacional o Benfica é o clube que mais ganhou, tendo até aos dias de hoje, um total de setenta e oito títulos, já o seu rival FC Porto conquistou sessenta e sete e o Sporting conquistou quarente e seis títulos. 
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Tabela 11 - Títulos conquistados pelos três grandes em competições nacionais  Competições Nacionais Benfica FC Porto Sporting 
Primeira Liga 36 27 18 Taça de Portugal 26 16 16 Campeonato de Portugal 3 4 4 Taça da Liga 7 - - Supertaça Cândido de Oliveira 6 20 8 Total Nacional 78 67 46 Fonte: Elaboração própria  
O mesmo não se pode dizer a nível internacional do Benfica, uma vez que é o FC Porto que lidera com alguma vantagem para os seus rivais. O FC Porto já conquistou duas ligas de campeões, duas ligas da europa e duas taças intercontinental, e uma supertaça europeia. O que nenhum dos seus rivais ainda consegui alcançar. 
O Benfica internacionalmente conquistou duas ligas dos Campeões e o Sporting conquistou uma taça das taças. 
 

Tabela 12 - Títulos conquistados pelos três grandes em competições internacionais  Competições Internacionais Benfica FC Porto Sporting 
Liga dos Campeões 2 2 - Liga Europa - 2 - Taça das Taças - - 1 Supertaça Europeia - 1 - Taça Intercontinental - 2 - Total Internacional 2 7 1 Fonte: Elaboração própria 
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4.5. A Seleção Nacional Portuguesa de Futebol   
Decorria o ano de 1921 e a seleção Nacional portuguesa faria o seu primeiro jogo em Espanha e também teria a sua primeira derrota. Só sete anos depois a seleção participou em grandes competições, chegando aos quartas-de-final do Torneio Olímpico. 
A seleção só se qualificaria para uma grande competição, mundial da FIFA, em 1966 na Inglaterra, onde conquistou o terceiro lugar, essa marca é o melhor lugar que a seleção chegou até hoje na competição. A primeira participação no Euro foi em 1984, e em 2004 Portugal organizou a competição e chegaria à final, perdendo para a Grécia.  
A evolução da seleção nacional portuguesa, nos últimos tempos, pode ser interpretada como uma história de sucesso com alguns fracassos. Sucesso principal a conquista em 2016 pela primeira vez na história portuguesa, o titulo de campeões da Europa frente á França. Mas também sucesso no aumento de praticantes federados, ultrapassando os 400 000. 
A seleção é a equipa de todos os portugueses, se é verdade que existe uma grande rivalidade entre os adeptos dos três grandes clubes, também é verdade que quando joga a seleção somos todos um.  
A equipa portuguesa conta com inúmeros jogadores de classe mundial que representam os principais clubes europeus, assim como o melhor jogador do mundo, o Cristiano Ronaldo. 
 

4.6. Os adeptos 
 O adepto é o alvo mais importante para o clube de futebol. Conquistar os adeptos é uma prioridade para os clubes, mas é necessário compreender como são os adeptos portugueses. 
A grande maioria dos adeptos portugueses apoiam um dos três grandes (Benfica, Sporting, FC Porto) relegando a equipa local para segundo lugar. 

Figura 12 - Emblema da Seleção Portuguesa de Futebol Fonte: www.fpf.pt 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
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Assim, os três grandes são os clubes que apresentam uma maior audiência média de público em cada temporada na Primeira Liga, enquanto que as outras equipas, sem o apoio da população local, têm sofrido com fracas assistências. Sendo o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga uma exceção, pois são a quarta e a quinta equipa com mais assistência. 
Apesar das boas assistências nos jogos dos do Benfica, Sporting e FC Porto, os restantes estádios estão cada vez mais vazios. Na seguinte tabela podemos ver o top 10 dos clubes com mais espetadores nos jogos da 1º Liga na época 2016/2017. 

 Tabela 13 - Top 10 do painel de espetadores na 1º Liga na época 2016/2017  
RANKING CLUBE MÉDIA ESPECTADORES JOGO % MÉDIA OCUPAÇÃO ACUMULADO DA ÉPOCA 
1º SL Benfica 52.768 81.63 % 1.002.601 2º Sporting CP 40.135 80.19 % 762.571 3º FC Porto 36.144 72.24 % 686.735 4º Vitória SC 17.788 59.28 % 337.969 5º SC Braga 10.626 35.11 % 212.510 6º Marítimo M. 7.611 76.38 % 152.224 7º Boavista FC 5.899 21.56 % 106.181 8º Vitória FC 3.628 27.89 % 76.183 9º Os Belenenses 3.885 24.55 % 69.931 10º Rio Ave FC 3.653 40.78 % 69.398 Fonte:  www.ligaportugal.pt  

O Benfica é o clube que maior assistência teve nesta época nos jogos da 1º Liga, com um total acumulado de um milhão e duas mil sessentas e um espetador no seu estádio. Em segundo encontra-se o Sporting com setecentos e sessenta e dois mil e quinhentos e setenta e um espetadores no seu estádio. Em décimo lugar encontramos o Rio Ave que acumulou ao longo da época uma assistência de sessenta e nove mil e trezentos e noventa e oito espetadores. 
Um estudo realizado pela Mastercard, patrocinadora da UEFA Champions League a dez mil e quinhentos adeptos de futebol da europa, conclui que os portugueses são os adeptos de futebol da Europa que mais cedo escolhem o clube.  A média europeia é de treze anos, mas os portugueses até aos dez anos já têm preferência clubística. As conclusões revelam que os portugueses começam a sentir a paixão pelo futebol muito mais cedo do que qualquer outro país do continente (Borrego, 2017). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Liga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vitória_Sport_Clube
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sporting_Clube_de_Braga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sporting_Clube_de_Braga
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Nesse estudo também se revela que cerca de 36% dos adeptos portugueses viajaria para fora, com o único propósito de ir ver a sua equipa jogar e 46% dos portugueses estariam dispostos a fazer uma viagem com duração de duas a cinco horas para assistir a um jogo da sua equipa. Também os adeptos portugueses estariam dispostos a gastar cerca de 115 euros para assistir ao jogo de futebol, apesar dos britânicos serem considerados os mais apaixonados, não estariam dispostos a gastar tanto. 
Os adeptos portugueses são apaixonados pelos seus clubes de futebol e pela seleção nacional. Prova disso é ver a festa que os adeptos do Benfica fizeram no Marquês de Pombal, quando o Benfica se tornou tetracampeão nacional. São milhares as pessoas que saem à rua para festejar o titulo. 
Quando Portugal foi campeão europeu, Lisboa em plena segunda-feira, parou para receber os heróis portugueses, os jogadores. Não foram só eles que ganharam, todos nós sentimos orgulhos de ser português. Não foi só em Portugal, mas nós quatro cantos do mundo. 
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Capítulo V – Análise e discussão dos resultados 
Este capítulo tem como objetivo principal analisar os dados obtidos através da recolha de dados que teve por base um inquérito por questionário online, tendo-se obtido um total de 477 respostas válidas. 
Numa primeira fase é dado a conhecer o perfil sociodemográfico dos inquiridos, onde serão apresentados todos os dados referentes à idade, género, habilitações literárias, situação profissional, estado civil e escalão de rendimento mensal da família dos inquiridos. 
Após esta caraterização serão apresentados todos os resultados obtidos, onde será feito o estudo e descrição do comportamento das variáveis em questão, utilizando o software IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Posteriormente, serão feitos teste de associações tendo por base o coeficiente de correlação de Spearman, onde o objetivo será avaliar se duas ou mais variáveis têm alguma relação entre si.  
Para finalizar iremos testar, e confirmar ou não, as hipóteses de estudo. 
 

5.1. Perfil sociodemográfico dos inquiridos 
 A presente pesquisa é composta por uma amostra de 477 inquiridos e todas foram consideradas válidas. Esta amostra foi recolhida através de um inquérito por questionário online, tal como já referido anteriormente.  

Dos 477 inquiridos, 51% são do género masculino, enquanto que 49% são do género masculino. Esta distribuição foi bastante equilibrada, pois obteve-se respostas de ambos os géneros quase de forma igualitária. 
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 Figura 13 - Distribuição dos inqueridos por género  No que diz respeito à faixa etária dos inquiridos, esta foi bastante abrangente, incluindo as camadas mais jovens, bem como as mais adultas. A faixa etária com maiores respondentes foi a dos 16 aos 24 anos com 46%, e seguidamente a faixa etária dos 25 aos 34 anos com 29%, a faixa dos 35 aos 44 anos com 12%, a faixa dos 45 aos 64 anos com 10%, a faixa dos mais de 65 anos com 2% e a faixa dos menos de 16 anos com 1%. 

 
Figura 14 - Distribuição dos inquiridos por idade  Dos 477 inquiridos, 69% são solteiros enquanto que 28 % são casados ou têm uma união de fato. Com números menos significativos, 2% dos inquiridos estão divorciados e 1% da amostra é viúvo. 
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Figura 15 - Distribuição dos inquiridos por estado civil  Em termos de habilitações literárias, 37% da amostra possuem uma licenciatura, seguidamente o Ensino Secundário obteve 34% de resposta. A opção Mestrado obteve 17% das respostas e 6% para o Ensino Básico. Com números menos significativos, foram o Doutoramento e o Pós-Doutoramento, com uma percentagem de respostas respetivamente de 4% e 2%. 

 

 
Figura 16 - Distribuição dos inquiridos por habilitações literárias  Outro dos parâmetros que permite caraterizar a amostra é a situação profissional dos inquiridos. Deste modo, segundo os resultados, 46% dos inquiridos estão atualmente empregados, e 45% 
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são estudantes. Em relação às outras duas situações, obtiveram-se respostas de 6 % desempregados e 2% de reformados. 
 

 
Figura 17 - Distribuição dos inquiridos por situação profissional  

 
Relativamente ao escalão de rendimento mensal da família, 45% dos inquiridos afirmou ter um escalão entre 1001 a 2000€ por mês, e 36% afirmou que o seu escalão é inferior a 1000€ por mês. No seguimento disto, 11% dos inquiridos afirmou ter um escalão entre 2001 a 3000€ por mês e 8% dos inquiridos têm um escalão superior a 3000€ por mês. 
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Figura 18 - Distribuição dos inquiridos pelo escalão de rendimento mensal da família  

Em suma, a amostra do estudo encontra-se igualmente dividida pelos dois géneros, maioritariamente o estado civil dos inquiridos é solteiro, provém das diversas faixas etárias, possui na sua maioria o ensino secundário ou o grau de licenciatura, encontra-se empregada no que se refere a sua situação profissional e possui um escalão de rendimento mensal familiar relativamente equilibrado. 
Para além da análise do perfil dos inquiridos, também se procurou perceber qual o clube de futebol que os inquiridos estão mais apegados. Os inquiridos foram deparados com uma questão que lhes pedia para indicar qual o seu clube de futebol. Entre as possíveis respostas estavam todos os clubes de futebol nacionais presentes na 1º liga de futebol português, o Académica de 
Coimbra e a opção “Outro”. 
Posto isto, e analisando os dados, concluímos que a maioria dos inquiridos são do SL Benfica com 34,6%. Seguidamente vem o FC Porto com 30,2% dos inquiridos, o Vitória SC com 11,1% dos inquiridos, com 10.9 % dos inquiridos o Sporting CP, o SC Braga com 7,9% e com a opção 
“Outro” 3,1% dos inquiridos. Quanto aos restantes clubes que obtiveram resposta menos significativas, temos o Académica de Coimbra, o Boavista FC, o CD Nacional, o FC Paços de Ferreira, o CD Chaves, o GD Estoril Praia e o Rio Ave FC. 
Os restantes clubes que pertencem à primeira liga e que não foram aqui mencionados, foram opções que não obtiveram nenhuma resposta. Dentro dos 3,1% dos inquiridos ao qual 
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responderam ser outro o seu clube que não aquele que poderia selecionar, os clubes que foram mencionados foram: o Paris Saint Germain, o Varzim SC, o FC Famalicão, a Federação Desportiva de Portimão, o AD OsLimianos, o SC Mirandela, a Seleção Nacional, o Fafe e o GD Valinha. 
Tabela 14 - Distribuição dos inquiridos por clube de futebol  Clube Frequência Percentagem A Académica de Coimbra 1 0,20% Boavista FC 2 0,40% CF Belenenses 0 0,00% CD Feirense 0 0,00% CD Nacional 1 0,20% CD Tondela 0 0,00% CS Marítimo 0 0,00% FC Arouca 0 0,00% FC Paços de Ferreira 1 0,20% FC Porto 144 30,20% CD Chaves 3 0,60% GD Estoril Praia 1 0,20% Moreirense FC 0 0,00% Rio Ave FC 1 0,20% SL Benfica 165 34,60% SC Braga 37 7,80% Sporting CP 52 10,90% Vitória FC 1 0,20% Vitória SC 53 11,10% Outro 15 3,10%  

 
5.2. Análise Descritiva das variáveis do modelo As medidas de tendência central e de dispersão, descrevem de forma geral e eficaz um conjunto de dados recolhidos. As medidas de tendência central mais utilizados são a moda, a mediana e a média. Por sua vez, as medidas de dispersão mais conhecidas são as frequências, o intervalo interquartílico e o desvio-padrão. 

Para a análise descritiva do estudo, visto que as variáveis são ordinais, foram consideradas todas as medianas, as modas e frequências de cada um dos itens que constituem as escalas referentes aos construtos presentes neste estudo e que foram utilizados no questionário. 
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Confiança à marca 
 
A variável confiança à marca foi avaliada por meio de 4 itens, que analisando a tabela - 15, verificamos que existiu na maioria um grau de concordância positiva entre os inquiridos estando a mediana entre 3 e 4. Há exceção do item referente à dependência do inquirido ao clube, onde a maioria dos inquiridos, 27%, não concordou e deu um valor de escala de 2.  
Relativamente à moda, esta veio confirmar que no item da dependência do inquirido com o clube, a grande maioria dos inquiridos, 41,3%, deram o valar 1 (Descordo totalmente) na escala de Likert. 
Podemos verificar que os adeptos confiam no seu clube de uma forma mais moderada.  
Tabela 15 - Número de inquiridos, frequências absoluta, mediana e moda do grau de concordância dos itens da escala de Confiança  

Item N Grau de Concordância Mediana Moda 1 2 3 4 5   Eu confio no meu clube completamente 477 2,7% 4,2% 19,9% 38,2% 35% 4,0 4,0 Eu dependo do meu clube de futebol 477 41,3% 27% 14,5% 10,5% 6,7% 2,0 1,0 O meu clube de futebol é honesto 477 3,1% 8,8% 40,3% 31,2% 16,6% 3,00 3,0 O meu clube de futebol é seguro 477 2,3% 6,5% 30,8% 37,9% 22,4% 4,0 4,0 Fonte: Elaboração própria tendo por base dados gerados pelo SPSS 
 
Apego à marca 
 
Relativamente à variável do Apego à marca foi avaliada por meio de quatro itens, revelando que, através dos cálculos da mediana e da moda, todos os itens têm um impacto muito positivo sobre os inquiridos uma vez que apresentam medianas de valor 4 (Concordo). 
Analisando a moda, verificamos que os itens referentes a ligação e consideração que os inquiridos têm pelo clube, a grande maioria dos inquiridos deram o valor máximo, 5 (Concordo totalmente). 
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Em termos gerais, podemos afirmar que os inquiridos sentem uma forte ligação com o seu clube. 
Tabela 16 - Número de inquiridos, frequências absoluta, mediana e moda do grau de concordância dos itens da escala do Apego  

Item N Grau de Concordância Mediana Moda 1 2 3 4 5 
Sinto-me ligado(a)/apegado(a) ao meu clube de futebol 477 3,4% 6,7% 9,9% 37,5% 42,6% 4,0 5,0 
Tenho muita consideração pelo meu clube de futebol 477 2,3% 3,1% 10,7% 36,7% 47,2% 4,0 5,0 
Quando penso no meu clube de futebol sinto sensações agradáveis 477 3,4% 4,4% 11,1% 41,5% 39,6% 4,0 4,0 
O meu clube de futebol dá-me muita alegria e prazer 477 3,1% 4,2% 13,2% 40,7% 38,8% 4,0 4,0 

Fonte: Elaboração própria tendo por base dados gerados pelo SPSS 
 
Satisfação à marca 
A variável Satisfação à marca foi avaliada por meio de oito itens, revelando valores de mediana entre 3 e 5, sendo que o item da escala com valor mais diz respeito a forma que o clube satisfaz as necessidades do adepto e a moda nestes itens foi de 3, o que se conclui que 34,6% dos inquiridos, a maioria nem concorda nem discordam, e os valores mais altos para afirmações ligadas à certeza de pertencerem aquele clube de futebol.  
O item da escala que se refere a ter certeza que escolheu bem o seu clube de futebol, apresenta uma moda de 5, pois 56,2% concordam totalmente com a afirmação. 
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 Fonte: Elaboração própria tendo por base dados gerados pelo SPSS  Compromisso à marca 
A variável compromisso à marca foi avaliada por meio de doze itens, onde através da mediana, da frequência absoluta e da moda podemos concluir que a mediana da maioria dos itens da escala é acima de 4, são as afirmações ligadas a lealdade ao clube de futebol que apresentam uma moda de 5 (Concordo totalmente). 

Tabela 17 - Número de inquiridos, frequências absoluta, mediana e moda do grau de concordância dos itens da escala de Satisfação  
Item N Grau de Concordância Mediana Moda 1 2 3 4 5 

Eu estou muito satisfeito(a) com os serviços prestados pelo meu clube de futebol 
477 2,9% 10,5% 23,1% 42,6% 21,0% 4,0 4,0 

Eu estou satisfeito(a) com o meu clube de futebol 477 1,7% 11,1% 16,8% 42,1% 28,3% 4,0 4,0 
Estou muito feliz com o meu clube de futebol 477 2,1% 9,2% 18,2% 37,5% 32,9% 4,0 4,0 
O meu clube de futebol satisfaz as minhas necessidades 477 9,0% 11,7% 34,6% 28,3% 16,4% 3,0 3,0 
De alguma forma sou viciado(a) neste clube de futebol 477 15,9% 15,7% 23,1% 23,3% 22,0% 3,0 4,0 
Os jogos realizados pelo meu clube de futebol são muito satisfatórios 477 3,1% 10,9% 29,8% 44,7% 11,5% 4,0 4,0 
Eu acredito que ser deste clube de futebol é uma experiência muito gratificante 

477 2,7% 2,9% 18,0% 35,6% 40,7% 4,0 5,0 
Eu tomei a decisão certa em ser adepto(a) deste clube de futebol 477 1,0% 1,9% 14,5% 26,4% 56,2% 5,0 5,0 
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Os valores mais baixos, que apresentam uma mediana de 3 (Não concordo nem discordo) com uma frequência absoluta de 38,8%, são referentes a forma que o clube de futebol corresponde as expectativas e necessidades dos adeptos.  
Podemos afirmar, que os inquiridos estão comprometidos com o seu clube de futebol. 
Tabela 18 - Número de inquiridos, frequências absoluta, mediana e moda do grau de concordância dos itens da escala de Compromisso 

Fonte: Elaboração própria tendo por base dados gerados pelo SPSS 

Item N Grau de Concordância Mediana Moda 1 2 3 4 5   Estou ligado(a) e emocionalmente envolvido(a) com o meu clube de futebol 477 4,8% 8,2% 15,7% 37,7% 33,5% 4,0 4,0 
O meu clube de futebol é importante para mim 477 3,1% 6,1% 17,8% 41,5% 31,4% 4,0 4,0 Eu estou envolvido(a) e interessado(a) no meu clube de futebol 477 4,0% 6,3% 17,8% 42,1% 29,8% 4,0 4,0 
Eu estou satisfeito(a) como o meu clube de futebol atende às minhas expectativas 477 3,1% 11,9% 24,3% 42,6% 18,0% 4,0 4,0 
Eu estou satisfeito(a) com o meu clube de futebol 477 2,1% 9,2% 14,7% 47,8% 26,2% 4,0 4,0 Eu estou satisfeito(a) com a maneira que o meu clube de futebol se adapta as minhas necessidades 477 4,0% 9,2% 38,8% 31,7% 16,4% 3,0 3,0 
O meu clube de futebol tem uma qualidade superior em relação aos concorrentes 477 2,9% 7,5% 23,7% 32,7% 33,1% 4,0 5,0 
O meu clube de futebol tem vantagens que os outros clubes de futebol não têm 477 4,0% 9,0% 28,3% 32,5% 26,2% 4,0 4,0 
No geral, o meu clube de futebol é melhor que as outras 477 2,7% 8,4% 22,4% 29,1% 37,3% 4,0 5,0 
Eu não vou deixar de ser adepto(a) do meu clube, mesmo que eles percam todos os jogos da temporada 477 1,5% 0,8% 5,0% 21,2% 71,5% 5,0 5,0 
Eu não vou apoiar outro clube de futebol se o meu clube de futebol perder todos os jogos da temporada 477 3,8% 2,5% 6,7% 19,9% 67,1% 5,0 5,0 
Eu considero-me leal ao meu clube de futebol 477 1,3% 1,5% 5,7% 21,6% 70,0% 5,0 5,0 
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Lealdade à marca 
A variável lealdade à marca foi avaliada por meio de três itens. Todos elas apresentam uma mediana e uma moda de valor 5(Concordo totalmente). Isto significa que a maioria dos inquiridos, considerou todos os itens da desta escala com um grau de concordância máximo na escala de Likert. 
O item que mais concordância teve entre os inquiridos com 73,1% de respostas no grau de concordância máximo, 5 (Concordo totalmente), foi o que o adepto nunca trocaria o seu clube. 
Isto significa que os inquiridos são na sua grande maioria bastante leais aos seus clubes de futebol. 
Tabela 19 - Número de inquiridos, frequências absoluta, mediana e moda do grau de concordância dos itens da escala de Lealdade  

Item N Grau de Concordância Mediana Moda 1 2 3 4 5   Eu considero-me leal ao meu clube de futebol 477 1,9% 1,1% 6,7% 25,8% 64,5% 5,0 5,0 Quando vou assistir ao futebol, o meu clube é sempre a minha primeira escolha 477 2,5% 2,7% 8,6% 23,1% 63,0% 5,0 5,0 
Eu não trocaria o meu clube de futebol por outro clube qualquer 477 1,1% 0,8% 5,0% 20,0% 73,1% 5,0 5,0 

Fonte: Elaboração própria tendo por base dados gerados pelo SPSS 
 

5.3. Confiabilidade das escalas 
 É necessário verificar a confiabilidade e fiabilidade das escalas utilizadas para medir estas variáveis. Esta etapa é fundamental, para garantir a validade das variáveis do estudo. 

 O Coeficiente Alpha de Cronbach é o indicador que se define como a correlação que se espera obter entre a escala usada e outras escalas imaginárias do mesmo universo, com igual número de itens e que estudem a mesma característica.  
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 Tabela 20 - Interpretação dos valores do coeficiente Alfa de Cronbach  Coeficiente Alfa de Cronbach Interpretação do valor 
≥ 0,9 Excelente Entre 0,9 e 0,8 Bons Entre 0,8 e 0,7 Aceitáveis Entre 0,7 e 0,6 Questionáveis Entre 0,6 e 0,5 Pobres >0,5 Inaceitáveis Fonte: (Gliem & Gliem) 
A tabela 20 apresenta os valores do coeficiente Alfa de Cronbach, referentes às escalas utilizadas para a mensuração das variáveis utilizadas neste estudo, sendo elas: a confiança, o apego, a satisfação, o compromisso e a lealdade. 
Analisando os valores dos coeficientes concluímos que, as escalas do apego e do compromisso à marca apresentam um valor acimo de 0,9, o que significa uma fiabilidade de escala excelente. 
No que respeito às escalas da confiança, da satisfação e da lealdade à marca o valor do coeficiente está entre os 0,8 e os 0,9, logo as três escalas têm uma fiabilidade boa. 

 Tabela 21 - Confiabilidade das Escalas  Variável Nº de itens Coeficiente Alfa de Cronbach Confiança à marca 4 0,803 Apego à marca 4 0,918 Satisfação à marca 8 0,894 Compromisso à marca 12 0,907 Lealdade à marca 3 0,869 Fonte: Elaboração própria através de dados gerados pelo SPSS 
 

5.4. Avaliação do modelo concetual e teste de hipóteses  
A estatística inferencial permite tirar conclusões acerca da população-alvo usando informação de uma amostra, com base nos resultados obtidos da amostra através de um processo chamado de inferência estatística. 
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Segundo Huot & Figueiredo (2002) a estatística inferencial permite a recolha de informações generalizados sobre uma população, obtidas de uma amostra representativa. 
O ramo da estatística inferencial engloba todos os testes estatísticos de associação. O objetivo desse tipo de testes é avaliar se duas ou mais variáveis têm alguma relação entre si. Nesta dissertação para compreendermos as relações existente entre as cinco variáveis deste estudo - apego à marca, satisfação à marca, compromisso à marca, confiança à marca e lealdade à marca – foi utilizado o teste de associação do coeficiente de correlação de Spearman, uma vez que as variáveis são ordinais. 
O coeficiente de correlação de Spearman permite a avaliação da força e direção dessa associação, variando entre +1 e -1. Uma correlação de +1 significa que há uma correlação positiva perfeita entre duas variáveis, em contraste, uma relação correlação -1 significa que há uma correlação negativa perfeita. E uma correlação que apresenta um valor de zero ou muito próxima a zero, significa que não existe nenhuma relação entre as variáveis estudadas. 
Com o auxilio do programa IBM SPSS foram realizados os testes de associação entre as variáveis do modelo concetual, estudando assim as relações que existem entre elas. 

Tabela 22 - Correlações entre variáveis  Variável Apego Confiança Lealdade Compromisso Satisfação Apego 1,000     Confiança 0,669 1,000    Lealdade 0,633 0,481 1,000   Compromisso 0,816 0,679 ,661 1,000  Satisfação 0,766 0,690 ,538 ,815 1,000 Fonte: Elaboração própria com dados gerados através do SPSS 
 
Analisando a correlação que apresenta um valor mais alto, corresponde à associação do variável compromisso à marca com a variável apego à marca: rs=0,816; p≤0,01, onde o rs é o coeficiente de correlação de Spearman e o p corresponde ao valor de significância. O apego que os adeptos têm com o seu clube de futebol está fortemente associado ao compromisso destes com o seu clube.  
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A correlação que apresenta um valor mais baixo corresponde à associação da variável lealdade à 
marca com a variável confiança à marca: rs=0,481; p≤0,01, onde o rs é o coeficiente de correlação de Spearman e o p corresponde ao valor de significância. 
 A confiança que um adepto de futebol tem pelo o seu clube, influencia positivamente o adepto a nutrir um sentimento de lealdade pelo o clube, possui menos força em relação às restantes correlações. Mas o valor do coeficiente apresenta valores positivos significativos, logo a variável confiança à marca está associada positivamente à variável lealdade à marca. 
 As variáveis apego à marca e satisfação à marca, por sua vez, apresentam uma associação, positiva e bastante significativa: rs=0,766; p≤0,01, onde o rs é o coeficiente de correlação de Spearman e o p corresponde ao valor de significância. Isto significa que o apego dos adeptos ao clube influencia positivamente e fortemente a que os adeptos estejam satisfeitos com o seu clube.  
No que diz respeito à variável apego à marca e à variável confiança à marca, estas apresentaram uma correlação também positiva e significativa: rs=0,669; p≤0,01, onde o rs é o coeficiente de correlação de Spearman e o p corresponde ao valor de significância. Significa isto que, o apego que o adepto tem pelo seu clube tem uma relação direta com a confiança que o adepto deposita nele.  
As variáveis apego à marca e lealdade à marca possuem uma correlação com um valor positivo e significativo: rs=0,633; p≤0,01, onde o rs é o coeficiente de correlação de Spearman e o p corresponde ao valor de significância. Esta associação prova a relação positiva que existe entre as variáveis, podemos afirmar que o apego que o adepto tem pelo clube influência positivamente a lealdade que este tem por ele.  
A variável satisfação à marca apresenta uma correlação razoável com a variável lealdade à marca, com o seguinte valor: rs=0,538; p≤0,01, onde o rs é o coeficiente de correlação de Spearman e o p corresponde ao valor de significância. Podemos concluir que o adepto de futebol será mais leal ao seu clube se este o manter satisfeito. 
Por ultimo, as variáveis compromisso à marca e lealdade à marca apresentaram uma correlação positiva e valor significativo: rs=0,661; p≤0,01, onde o rs é o coeficiente de correlação de Spearman e o p corresponde ao valor de significância. Este valor demonstra que se o adepto 
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apresentar um grande compromisso com o seu clube, a lealdade deste para com o clube será mais significativa. 
As correlações realizadas entre as cinco variáveis de estudo e os resultados obtidos, foi possível confirmar na totalidade que as sete hipóteses com base no modelo concetual proposto são positivas e que se conseguem explicar. 
 

 Tabela 23 - Teste das hipóteses de estudo com base no coeficiente de correlação de Spearman  Hipótese Valor da correlação Hipótese confirmada H1: O apego à marca está positivamente relacionado com a satisfação à marca. 0.766 Sim 
H2: O apego à marca está positivamente relacionado com o compromisso à marca. 0,816 Sim 
H3: O apego à marca está positivamente relacionado com a confiança à marca. 0,669 Sim 
H4: A satisfação à marca está positivamente relacionada com a lealdade à marca. 0,538 Sim 
H5: O compromisso à marca está positivamente relacionado com a lealdade à marca. 0,661 Sim 
H6: A confiança à marca está positivamente relacionada com a lealdade à marca. 0,481 Sim 
H7: O apego à marca está positivamente relacionado com a lealdade à marca. 0,633 Sim 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados gerados pelo SPSS 
 
Na figura que se segue apresenta-se o modelo concetual proposto, na sua versão final onde se apresentam as correlações entre as cinco variáveis – apego à marca, satisfação à marca, compromisso à marca, confiança à marca e lealdade à marca – através das sete hipóteses do estudo, utilizando o coeficiente de correlação de Spearman. 
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Figura 19 - Modelo concetual final composto pelas correlações entre as variáveis de estudo Fonte: Elaboração própria tendo por base dados gerados pelo SPSS 

 
Concluímos afirmando que todas as hipóteses de estudo que formaram a base de investigação desta pesquisa foram confirmadas. O apego à marca influencia os adeptos de futebol a estarem mais confiantes, comprometidos, satisfeitos e consecutivamente mais leais ao seu clube de coração. 
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Capítulo VI – Conclusão 
Neste capítulo serão apresentadas as conclusões finais da dissertação através da exposição e discussão sobre os objetivos propostos para a investigação do problema em causa. Posteriormente serão apresentadas as contribuições académicas, consequentes da pesquisa, bem como as limitações presentes neste estudo e por fim serão expostas possíveis sugestões para estudos futuros. 
A presente investigação pretende contribuir para o conhecimento dos adeptos de futebol em Portugal. Através da caracterização dos adeptos é possível produzir informação que possa ser aproveitada pelos gestores de marketing dos clubes de futebol em Portugal para atingir os objetivos destes. 
Nos dias de hoje, as marcas cada vez mais caraterizam-se pela sua capacidade de se relacionarem com os consumidores, e no futebol não é diferente. As relações entre os adeptos e os clubes são cada vez mais fortes conseguindo fidelizar os adeptos mais rapidamente.  Mas os adeptos são cada vez mais exigentes, e devido à grande variedade de produtos desportivos que o mercado apresenta, os clubes de futebol veem se obrigados a apostar em ferramentas de Marketing corresponder as necessidades e desejos dos adeptos. 
A revisão de literatura referente a marketing desportivo, comportamento do consumidor, apego à marca, lealdade à marca, confiança à marca, compromisso à marca e satisfação à marca, permitiu um conhecimento a fundamentação dos conceitos necessários para esta investigação, afirmando e fundamentando já algumas respostas ao nosso problema inicial. 
 
6.1. Resposta aos objetivos estabelecidos 
 O problema que esta dissertação pretendeu solucionar assenta na sua questão base: O apego à marca relaciona-se com outras variáveis pertinentes ao comportamento do consumidor, sob a ótica adeptos de futebol em Portugal? Através de uma abordagem quantitativa determinou-se que o apego à marca tem influência com outras variáveis (confiança à 
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marca, satisfação à marca, compromisso à marca, e lealdade à marca) tendo como base o comportamento dos adeptos de futebol em Portugal em relação aos seus clubes.  
Foram propostos dez objetivos, um geral e nove secundários. O objetivo geral do estudo era investigar o papel do apego nas relações de marca do consumidor e mostrar os vínculos entre construtos como a satisfação, confiança, compromisso e lealdade dos adeptos de futebol, em Portugal. Todos os objetivos deste estudo, foram atingidos através da análise das hipóteses do estudo. Todas as hipóteses do modelo foram testadas e confirmadas. 
 
Através da análise dos dados, conclui-se que os adeptos de futebol em Portugal estão bastante apegados aos seus clubes e não poderiam ser mais leais. Tais conclusões demonstram a necessidade de os gestores de marketing desportivo trabalharem no grau de apego que os consumidores demonstram pelo clube, porque quanto maior o grau ao clube, maior a confiança, a lealdade o compromisso e a satisfação deste para com o seu clube.  
O apego à marca de um clube de futebol influência positivamente todas as variáveis que compõem o modelo concetual da investigação. Desde modo o grau de apego do adepto ao clube influencia positivamente as outras variáveis. 
Verificou-se também que as variáveis apego à marca, compromisso à marca, confiança à marca e satisfação à marca influenciam positivamente a lealdade à marca. Isto significa que um adepto com um grau elevado de apego tende a estar mais satisfeito, confiante e comprometido com o seu clube e consequentemente o seu grau de lealdade torna-se mais elevado pelo seu clube. 
 
6.2. Contribuições académicas 
 A presente investigação contribui para analisar uma área de estudo relativamente recente na literatura do Marketing e da Gestão. Encontramos alguns estudos sobre o tema, não possui muitas investigações que envolvam o estudo no setor desportivo. Contribuindo também ao conhecimento acrescido para as pesquisas do apego à marca, que merece continua atenção e exploração, por se encontrar longe da sua explicação total.  
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Os resultados desta investigação fornecem aos gestores de marketing desportivos dos clubes de futebol em Portugal algumas ideias úteis sobre a relação do consumo dos adeptos com o clube. O apego à marca pode ser uma variável de bastante relevo para desenvolver uma estratégia de marketing com o objetivo de melhorar ou manter uma relação entre os adeptos e os clubes. 
Em suma, espera-se que os resultados encontrados sirvam de motivação para o desenvolvimento de trabalhos que aprimorem o método utilizado e avaliem pontos pouco explorados, proporcionando evolução importante para acadêmicos e profissionais do marketing. 
 
6.3. Limitações do estudo Mesmo com as grandes contribuições oferecidas pelos resultados, tanto do ponto de vista dos gestores de marketing desportivos como académico, o estudo possui algumas limitações que tem de ser consideradas. 
Primeiramente, não foi utilizado uma amostra de caracter probabilístico, logo não existe uma generalização dos resultados para a população. Sendo a metodologia do estudo quantitativo utilizado o questionário estruturado, os inquiridos não tiveram oportunidade de justificar as suas respostas, limitando-se os achados obtidos às questões impostas pelo o autor, de forma numérica, o que limitou a interpretação de alguns dados. 
Todas as variáveis foram mensuradas em um único intervalo de tempo no fim do campeonato, provavelmente influenciou de alguma forma os dados.  
 
6.4. Sugestões para futuros trabalhos  
Seria interessante tentar colmatar as limitações referidas. Este estudo centrou-se no produto desportivo que tem grande peso emocional. Sugere-se a replicação do estudo usando outro tipos e categorias de produtos como por exemplo, produtos utilitários e perceber as diferenças entre eles. 
Neste estudo apenas a variável do apego à marca é que foi analisada e mensurada. Pesquisas futuras poderiam se centrar nos antecedentes do apego à marca, para determinar outros fatores 
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importantes no entendimento dessa variável como a família, a personalidade da marca, a nostalgia, entre outros. 
Replicar este estudo a diferentes padrões culturais, pois pode contribuir para a compreensão das diferenças culturais no desenvolvimento do apego à marca. 
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ANEXO I - Questionário 

  
O presente estudo enquadra-se numa investigação de Mestrado em Estudos de Gestão (Universidades do Minho), tendo como objetivo estudar as relações que os adeptos de futebol têm com os seus clubes. O questionário é anónimo e tem uma duração aproximada de 5 minutos. Os resultados serão analisados de forma agregada, sendo garantida a confidencialidade. Agradeço desde já a sua colaboração. 
 Carla Vieira 
 

Compreender os adeptos de futebol em Portugal 
 
Por favor, responda ao questionário considerando o seu clube de futebol. Obrigado pela sua colaboração. 
1. Qual o seu clube de futebol? 
(Por favor, coloque    na opção que melhor descreve a sua situação) 
 
A Académica de Coimbra                  FC Arouca                                              Rio Ave FC                             
Boavista FC                                           FC Paços de Ferreira                           SC Braga                                 
CD Feirense                                           FC Porto                                                SL Benfica                              
CD Nacional                                           GD Chaves                                           Sporting CP                          
CD Tondela                                       GD Estoril Praia                                         Vitória FC                               
CS Marítimo                                   Moreirense FC                                                   Vitória SC  
 
 Outro   (por favor, especifique) ___________________ 
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I –  Confiança ao clube de futebol 
 
2. Por favor, indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações, face aos seus sentimentos em relação ao seu clube. Coloque    na opção que melhor descreve a sua opinião (para cada uma), numa escala de 5 pontos. Os valores variam de 1 = Discordo 
Totalmente  a 5 = Concordo Totalmente , onde: 
 

1 = Discordo Totalmente   2 = Discordo  3 = Não Concordo nem Discordo  4 = concordo  5 = Concordo Totalmente 
 

Eu confio no meu clube de futebol 1 2 3 4 5 
Eu dependo do meu clube de futebol 1 2 3 4 5 

O meu clube de futebol é honesto 1 2 3 4 5 
O meu clube de futebol é seguro 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
II –  Ligação/Apego ao clube de futebol 
 
3. Por favor, indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações, face aos seus sentimentos em relação ao seu clube. Coloque    na opção que melhor descreve a sua opinião (para cada uma), numa escala de 5 pontos. Os valores variam de 1 = Discordo 
Totalmente  a 5 = Concordo Totalmente , onde: 
 

1 = Discordo Totalmente   2 = Discordo  3 = Não Concordo nem Discordo  4 = concordo  5 = Concordo Totalmente 
 

Sinto-me ligado(a)/apegado(a) ao meu clube de futebol 1 2 3 4 5 
Tenho muita consideração pelo meu clube de futebol 1 2 3 4 5 

Quando penso no meu clube de futebol sinto sensações agradáveis 1 2 3 4 5 
O meu clube de futebol dá-me muita alegria e prazer 1 2 3 4 5 
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III –  Satisfação ao clube de futebol 
 
 
4. Por favor, indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações, face aos seus sentimentos em relação ao seu clube. Coloque    na opção que melhor descreve a sua opinião (para cada uma), numa escala de 5 pontos. Os valores variam de 1 = Discordo 
Totalmente  a 5 = Concordo Totalmente , onde: 
 

1 = Discordo Totalmente   2 = Discordo  3 = Não Concordo nem Discordo  4 = concordo  5 = Concordo Totalmente 
 
 

Eu estou muito satisfeito(a) com os serviços prestados pelo meu clube de futebol 1 2 3 4 5 
Estou muito satisfeito(a) com o meu clube de futebol 1 2 3 4 5 

Estou muito feliz com o meu clube de futebol 1 2 3 4 5 
O meu clube de futebol satisfaz as minhas necessidades 1 2 3 4 5 
De alguma forma sou viciado(a) neste clube de futebol 1 2 3 4 5 

Os jogos realizados pelo meu clube de futebol são muito satisfatórios 1 2 3 4 5 
Eu acredito que ser deste clube de futebol é uma experiência muito gratificante 1 2 3 4 5 

Eu tomei a decisão certa em ser adepto(a) deste clube de futebol 1 2 3 4 5 
 
 
 
IV –  Compromisso ao clube de futebol 
 
 
5. Por favor, indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações, face aos seus sentimentos em relação ao seu clube. Coloque    na opção que melhor descreve a sua opinião (para cada uma), numa escala de 5 pontos. Os valores variam de 1 = Discordo 
Totalmente  a 5 = Concordo Totalmente , onde: 
 

1 = Discordo Totalmente   2 = Discordo  3 = Não Concordo nem Discordo  4 = concordo  5 = Concordo Totalmente 
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Estou ligado(a) e emocionalmente envolvido(a) com o meu clube de futebol 1 2 3 4 5 
O meu clube de futebol é importante para mim 1 2 3 4 5 

Eu estou envolvido(a) e interessado(a) no meu clube de futebol 1 2 3 4 5 
Eu estou satisfeito(a) como o meu clube de futebol atende às minhas expectativas 1 2 3 4 5 

Eu estou satisfeito(a) com o meu clube de futebol 1 2 3 4 5 
Eu estou satisfeito(a) com a maneira que o meu clube de futebol se adapta as minhas necessidades 1 2 3 4 5 

O meu clube de futebol tem uma qualidade superior em relação aos concorrentes 1 2 3 4 5 
O meu clube de futebol tem vantagens que os outros clubes de futebol não têm 1 2 3 4 5 

No geral, o meu clube de futebol é melhor que as outras 1 2 3 4 5 
Eu não vou deixar de ser adepto(a) do meu clube, mesmo que eles percam todos os jogos da temporada 1 2 3 4 5 
Eu não vou apoiar outro clube de futebol se o meu clube de futebol perder todos os jogos da temporada  1 2 3 4 5 

Eu considero-me leal ao meu clube de futebol 1 2 3 4 5 
 
 
V –  Lealdade ao clube de futebol  
 
6. Por favor, indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações, face aos seus sentimentos em relação ao seu clube. Coloque    na opção que melhor descreve a sua opinião (para cada uma), numa escala de 5 pontos. Os valores variam de 1 = Discordo 
Totalmente  a 5 = Concordo Totalmente , onde: 
 

1 = Discordo Totalmente   2 = Discordo  3 = Não Concordo nem Discordo  4 = concordo  5 = Concordo Totalmente 
 

Eu considero-me leal ao meu clube de futebol 1 2 3 4 5 
Quando vou assistir futebol, o meu clube é sempre a minha primeira escolha 1 2 3 4 5 

Eu não trocaria o meu clube de futebol por outro clube qualquer 1 2 3 4 5  
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VI –  Dados Demográficos  
 
 
7. Dados demográficos:    
a) Género:  Masculino        Feminino     
 
c) Idade:    18-24 anos                   25-34 anos     35-44 anos    

45-54 anos         55-64 anos                   65 anos ou mais     
 
d) Educação:  
Ensino Básico                   Ensino Secundário                      Licenciatura   Mestrado   Doutoramento       Pós-Doutoramento  
 
e) Ocupação:  
Empregado   Estudante   Reformado   Desempregado  
 
f) Estado Civil:   
      Solteiro(a)              Casado(a)/União de Facto             Divorciado               Viúvo(a)  
 
 
f) Escalão de Rendimento Mensal da Família: Inferior a . €     de 1.001€ a 2.0 €   de 2.001€ a 3. €     Superior a 4. €  
 
 
 

Chegou ao final do preenchimento do inquérito. A sua colaboração é muito apreciada.  
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ANEXO II – Escalas Traduzidas e Adaptadas ao Contexto 
 

Variável Escala Original Escala traduzida Autor 

 
Brand Satisfaction 

 
1. I am very satisfied with the service provided by this brand. 2. I am very satisfied with this brand. 3. I am very happy with this brand. 4. This brand does a good job of satisfying my needs. 5. The service-products provided by this brand is very satisfactory 6. I believe that using this brand is usually a very satisfying experience. 7. I made the right decision when I decided to use this brand. 8. I am addicted to this brand in some way. 

 1. Estou muito satisfeito com o serviço prestado por esta Marca. 2. Estou muito satisfeito com esta Marca. 3. Estou muito feliz com esta Marca. 4. Esta Marca satisfaz as minhas necessidades. 5. Os produtos de serviço fornecidos por esta marca são muito satisfatórios. 6. Eu acredito que usar esta marca é geralmente uma experiência muito gratificante. 7. Eu tomei a decisão certa quando decidi usar esta Marca. 8. De alguma forma sou viciado nesta Marca. 
 

 
Sahina, Zehir and Kitapç (2011) 

 
Brand Trust 

 
1. I trust this brand. 2. I rely on this brand. 3. This is an honest brand. 4. This brand is safe. 

 

1. Eu confio nesta Marca. 1. Eu dependo desta Marca. 2. Esta Marca é honesta. 3. Esta Marca é segura. 
 
Chaudhuri and Holbrook, 2001 
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Variável Escala Original Escala traduzida Autor 

 
Brand Commitment 

 1. I am connected and emotionally involved with my football team. 2. My football team is important for me 3. I am involved and interested in my football team 4. I am satisfied with the way my football team meets my expectations 5. I am satisfied with my football team 6. I am satisfied with the way my football team suited my needs 
 

7. My football team has higher quality than other competing teams 
 

8. My football team has advantages that other competing teams don't 9. In most aspects, my football team is better than other competing teams. 10. I will not stop being a fan of my football team even if they loses every game this season 11. I will not be a fan of another football team if the football team loses every game this season 12. I consider myself loyal to my football team 
 
 
 

1. Estou conectado e emocionalmente envolvida com o meu clube de futebol. 1. O meu clube de futebol é importante para mim. 2. Eu estou envolvido e interessado no meu clube de futebol. 3. Eu estou satisfeito como o meu clube de futebol atende as minhas expectativas. 4. Eu estou satisfeito com o meu clube de futebol. 5. Eu estou satisfeito com a maneira que a meu clube se adapta as minhas necessidades. 6. O meu clube de futebol tem uma qualidade superior em relação às concorrentes. 7. O meu clube de futebol tem vantagens que outras equipas não têm. 8. Na maioria dos aspetos, a minha equipa é melhor que as outras. 9. Eu não vou parar de ser um fã da minha equipe de futebol, mesmo se eles perderem todos os jogos nesta temporada 10. Eu não vou ser um fã de outra equipe de futebol se a equipe de futebol perde todos os jogos nesta temporada 11. Eu considero-me leal a minha equipa de futebol. 
 

 
Avichai Shuv-Ami (2010) 
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Adaptando ao contexto desportivo 
 

Construto Escala traduzida Escala adaptada ao contexto desportivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brand Satisfaction 

 1. Estou muito satisfeito com o serviço prestado por esta Marca. 2. Estou muito satisfeito com esta Marca. 3. Estou muito feliz com esta Marca. 4. Esta Marca satisfaz as minhas necessidades. 5. Os produtos de serviço fornecidos por esta marca são muito satisfatórios. 6. Eu acredito que usar esta marca é geralmente uma experiência muito gratificante. 7. Eu tomei a decisão certa quando decidi usar esta Marca. 8. De alguma forma sou viciado nesta Marca.  

 
1. Estou muito satisfeito com os serviços prestados com o meu clube de futebol. 2. Estou muito satisfeito com o meu clube de futebol. 3. Estou muito feliz com o meu clube de futebol. 4. O meu clube de futebol satisfaz as minhas necessidades. 5. Os jogos realizados por o meu clube são muito satisfatórios. 6. Eu acredito que ser deste clube de futebol é geralmente uma experiência muito gratificante. 7. Eu tomei a decisão certa quando escolhi ser adepta deste clube de futebol.  8. De alguma forma são viciadas neste clube. 

 
Brand Trust 

 1. Eu confio nesta Marca. 2. Eu dependo desta Marca. 3. Esta Marca é honesta. 4. Esta Marca é segura. 

 1. Eu confio neste clube de futebol. 2. Eu dependo deste clube de futebol. 3. Este clube de futebol é honesto. 4. Este clube de futebol é seguro.  
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Construto Escala traduzida Escala adaptada ao contexto desportivo 

 
 
Brand Attachment 

 1. Estou fortemente apaixonado por esta Marca. 1. Esta Marca incita uma forte paixão em mim. 2. Anseio por ter esta Marca. 3. Posso fazer sacrifícios necessários para adquiri a Marca.  

1. Estou fortemente apaixonado por este clube de futebol. 1. Este clube de futebol incita uma forte paixão em mim. 2. Anseio por ver todos os jogos deste clube de futebol. 3. Posso fazer sacrifícios necessários para poder assistir aos jogos deste clube de futebol. 

 
Brand Loyalty 

1. Eu considero-me leal a esta marca. 2. Quando vou às compras esta marca será a minha primeira escolha. 3. Eu não compraria outras marcas se esta marca estivesse disponível na loja. 

  1. Eu considero-me leal a esta clube de futebol. 2. Quando vou assistir futebol, o meu clube é sempre a minha primeira escolha. 3. Eu não trocaria o meu clube por outro clube qualquer.  
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