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Resumo 

O endorsement de celebridades desportivas constitui para diversas marcas de renome, 

uma percentagem significativa de investimento de comunicação. Estas procuram obter 

diversos benefícios, tais como o aumento do reconhecimento do produto e marca. 

Este estudo incide na forma como os consumidores da geração Y, avaliam a influência 

do endorsement de celebridades desportivas no seu comportamento de compra. Explora 

também os elementos fundamentais que a celebridade deverá possuir num processo de 

endorsement, realça a importância de existir congruência entre a figura desportiva com 

a marca ou produto e introduz as quatro fases do processo de compra de um produto.  

Para o estudo recorreu-se a uma metodologia quantitativa, com recurso a uma técnica de 

amostragem não probabilística, em que se recolheu um total de 220 questionários 

válidos a partir da base de dados de alunos do Instituto Superior de Economia e Gestão 

(ISEG). Através de uma análise multivariada os resultados obtidos confirmaram que 

todos os elementos fundamentais para o sucesso da celebridade desportiva num 

endorsement são percepcionados como influentes no processo de compra, com especial 

destaque para a característica “Respeito”. Concluiu-se que, ao existir consonância entre 

a celebridade desportiva e a marca ou produto, é um factor influente no comportamento 

de compra neste grupo de consumidores. No que diz respeito ao processo de compra, o 

endorsement de celebridades desportivas desperta a atenção do consumidor para o 

produto. No entanto, este tipo de comunicação não é suficiente para estimular o 

interesse, desejo ou determinação para a compra. 

Palavras-chave: Endorsement de celebridades, Comportamento de Compra, 

Geração Y, Match-up de Congruência, Modelo TEARS, Modelo AIDA. 



Abstract 

Sports celebrity endorsement represents a significant investment in communication for 

several important brands. These Brands seek several benefits, including brand and 

product awareness. This study focuses on the evaluation of the influence of sports 

celebrity endorsement in the purchasing behavior of the Generation Y consumers.  The 

study explores the key elements required from a celebrity endorser and highlights the 

importance of congruence between a sports celebrity with a brand or product. It also 

presents all four stages of the process of purchasing a product.  For this purpose a 

quantitative methodology was used, applying a non-probabilistic sampling technique 

which collected data of a total of 220 valid questionnaires, answered via internet, 

through a dedicated link that was up for 14 days. The database used for this survey 

encompasses the whole students from Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). 

The idea that all key elements, to achieve success in a sport celebrity endorsement, are 

perceived as influential in the purchasing process was confirmed through a multivariate 

analysis, giving particular emphasis on the characteristic "Respect." It was concluded 

that, when there is consonance between the celebrity and the sports brand or product, 

this represents an important factor in the buying behavior. Regarding the purchase 

process, it was confirmed that the sports celebrity endorser has the power to capture the 

attention of the consumer over the product. However, this type of communication is not 

sufficient to unlock the interest, desire or the actual purchase of the product. 

Keywords: Celebrity Endorsement, Purchasing Behavior, Generation Y, 

Congruence Match-up, TEARS Model, AIDA Model.  
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1. Introdução 

Introdução 

Neste primeiro capítulo é apresentado o tema a investigar, tendo por base a revisão de 

literatura efectuada, sendo também justificada a escolha do tema pelo autor. Após 

definida a questão central de investigação, são expostos os objectivos do presente 

estudo e, por fim, apresenta-se uma breve perspectiva da estrutura da tese.  

1.1. Enquadramento do tema   

Recorrer a uma celebridade como porta-voz de uma marca deriva de uma crença, que o 

emparelhamento de um produto com uma celebridade bem conceituada melhora a 

percepção dos consumidores relativamente ao produto ou serviço (Kamins & Gupta, 

1994). Diversos estudos foram desenvolvidos sobre este tema, no entanto alguns autores 

contestam que “os resultados de pesquisas académicas são ainda imprecisos sobre o que 

são as dimensões importantes do endorsement de celebridades”, nomeadamente 

Erdogan & Kitchen (1998). Estes apontam que ” (…) uma fonte de credibilidade, poder 

de atracção ou a experiência, não são suficientes” (…) e reforçam que “ não se pode 

ignorar o significado da interacção entre a celebridade e a marca. Não haver interacção 

entre ambos, poderá fazer com que o endossante seja impróprio para certos produtos, 

independentemente da sua credibilidade ou atractividade”. 

Durante a última década, recorrer ao endorsement surgiu como uma estratégia 

recorrente de marketing, especialmente no mercado desportivo. Para o sucesso desta é 

essencial a análise da figura desportiva e compreender qual o nível de influência que 

esta representa para o consumidor, com especial interesse, para um grupo demográfico 

de consumidores em constante mutação: a geração Y. O grupo apresenta um enorme 
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potencial de consumo de produtos desportivos1, revelando no entanto, uma forte aversão 

à comunicação de marketing por parte das empresas (Kapner, Wolburg & 

Pokrywcznski, 1997). Esta investigação centra-se assim no estudo de um conjunto de 

factores que podem ser determinantes no comportamento de compra deste segmento tão 

importante para as empresas. Conforme citado por Brooks & Harris (1998), existe 

“ainda muito trabalho a fazer, e instituir um senso de ordem para a compreensão do 

endosso da celebridade desportiva”.  

1.2. Objectivos  

Ao nível académico, este trabalho ambiciona ser um contributo para o estudo do 

endorsement em Portugal, procurando encontrar resultados que sejam relevantes e 

servindo assim de guideline para estudantes. Já ao nível empresarial, pretende 

identificar quais são as características de uma celebridade desportiva mais valorizadas 

pelos indivíduos da geração Y, possibilitando às marcas focarem-se em determinados 

aspectos nas campanhas de comunicação, facilitando assim na escolha da celebridade. 

Face ao exposto, pretende-se responder à seguinte pergunta de pesquisa:  

O endorsement de desportistas influencia o comportamento de compra dos 

consumidores da geração Y? 

 A resposta à pergunta irá implicar a descrição das características elementares do 

endorsement e a definição de geração Y. As respectivas hipóteses derivadas deste 

problema apenas serão colocadas após a apresentação da recolha bibliográfica efectuada 

de modo a que se possa justificar o seu levantamento.  

Os objectivos que visam responder ao problema acima identificado são os seguintes: 

                                                           

1 Journal of advertising Research (2001, vol.41, No.5). 
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Objectivo 1: Identificar quais as características de endorsement que mais influenciam o 

comportamento de compra dos consumidores da geração Y. 

Objectivo 2: Comprovar a importância da compatibilidade entre a celebridade 

desportiva e o produto ou marca publicitada. 

Objectivo 3: Identificar até que nível de processo de compra o consumidor está 

disposto a aceitar. 

1.3. Metodologia  

Face ao problema de pesquisa definido e aos objectivos acima identificados, o trabalho 

empírico teve por base um estudo quantitativo, através de uma amostra não 

probabilística por conveniência. Desta forma, recorreu-se à utilização de um 

questionário online, enviado para a base de dados de alunos do ISEG.  

1.4. Estrutura da dissertação 

A estrutura da presente tese encontra-se organizada em 6 capítulos. No actual capítulo, é 

feita uma breve descrição do tema a estudar, a justificação da importância do tema para 

o autor e apresentação dos objectivos de investigação e da metodologia seleccionada. 

No capítulo 2 é apresentada uma revisão da literatura sobre as temáticas relevantes para 

o estudo: o endorsement, os modelos do estudo e a geração Y. 

No capítulo 3 é exposto o modelo conceptual que decorre a partir da revisão de 

literatura. De seguida são enunciados os objectivos e as respectivas hipóteses. O 

capítulo termina com a formulação do modelo de pesquisa. 

No capítulo 4 apresenta-se a metodologia de investigação escolhida e a descrição do 

desenvolvimento dos questionários e a respectiva construção das escalas. No mesmo 

capítulo é exposto todo o processo de amostragem e a recolha dos dados, terminando 

com o respectivo tratamento estatístico. 
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No capítulo 5 é realizada a análise empírica dos resultados através de testes estatísticos. 

As diversas técnicas estatísticas permitiram testar as hipóteses de investigação 

formuladas e concluir a relevância dos indicadores do modelo TEARS, Match-up de 

congruência com o Produto e Empresa e do modelo AIDA no comportamento de compra 

dos consumidores da geração Y.  

No capítulo 6 é apresentada a discussão dos resultados, os contributos para estudos 

futuros e para a gestão, as suas limitações e recomendações para investigações futuras. 

2. Revisão de Literatura  

Introdução  

Neste capítulo apresenta-se uma descrição da revisão de literatura realizada. Aborda-se 

inicialmente a temática sobre o endorsement e os respectivos benefícios, as figuras 

desportivas e a geração Y. Posteriormente apresenta-se diversos modelos relevantes 

para o presente estudo, entre eles o modelo de Transferência de Significado que aborda 

quais as razões de se recorrer a celebridades num processo de endorsement. 

Adicionalmente o autor foca-se no modelo da Fonte de Atributos, expondo os factores 

de selecção na escolha de celebridades para um anúncio. Em seguida o autor apresenta e 

aprofunda o modelo TEARS e o modelo “Match-up” de Congruência com o Produto, 

citando os elementos fundamentais que uma celebridade deverá possuir para que o 

endorsement seja bem-sucedido. Por fim, aborda-se o modelo AIDA, procurando 

identificar até que nível de processo de compra o consumidor está disposto a consentir.  

2.1. O endorsement   

O endorsement tem lugar quando uma empresa recorre à imagem de uma pessoa famosa 

para vender os seus produtos ou serviços da marca, tendo por base a personalidade, 
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popularidade e a sua fama (American Marketing Association). Recorrer ao endorsement 

em comunicação de marketing tem sido uma prática mundialmente estudada e aceite 

como uma estratégica viável para empresas que ambicionam obter credibilidade dos 

seus produtos e notoriedade de marca (Stone, Joseph, & Jones 2003).  

2.1.1. Os benefícios do endorsement 

Alguns estudos desenvolveram interessantes conclusões, avaliando o impacto do 

contrato de endorsement em relação ao lucro esperado2. Estes provaram que o uso de 

celebridades na publicidade contribuiu para o lucro (net income) das empresas de quem 

os contratara. Refere-se ainda que a celebridade pode ajudar a criar e manter a atenção 

do consumidor relativamente à publicidade (Erdogan, 1999), visto que as celebridades 

podem robustecer os anúncios a sobressair em relação a outros devido às suas 

capacidades comunicativas, evitando assim o “ruído”, durante o canal de comunicação 

(Sherman, 1985). Além da atenção, estas têm a capacidade de persuasão da mensagem, 

reforçando assim a eficácia da publicidade (Erdogan, 1999; Piccalo, 2005). Estudos 

passados provaram, que o endorsement de celebridades produz um melhor 

reconhecimento e memorização do nome de uma marca (Friedman & Friedman, 1979; 

Petty, Cacioppo & Schumann, 1989).   

2.1.2.  Benefícios do endorsement de desportistas 

Grandes empresas estão dispostas a pagar a atletas quantias muito avultadas de dinheiro 

para serem endossantes da sua marca, sendo apontados diversos benefícios:  

• Aumento do reconhecimento da marca, do produto e da empresa. 

• Construção de imagem da marca e do produto (Cornwell, 1995). 

                                                           

2 Este estudo foi baseado através da “Metodologia do Estudo de Eventos”, usado de forma a identificar os 
efeitos das decisões de marketing (Erdogan, 1999).  
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• Visibilidade. A relação entre atletas de alto nível e a empresa proporciona não só 

a exposição do atleta bem como da empresa aos media.  

• Os atletas têm o poder de fornecer um testemunho para o produto ou serviço, 

especialmente quando o produto tem contribuído para a construção da imagem 

da sua identidade (Dyson &Turco 1997). 

2.2. Estudos relevantes sobre endorsement  

2.2.1. O modelo de Transferência de Significado  

McCracken (1989) propôs o modelo de Transferência de Significado (The Meaning 

Transfer) como uma descrição rica e compreensiva do processo de endorsement, tendo 

como premissa central, o facto de a celebridade codificar um conjunto de significados 

que podem, se esta os exibir convenientemente, serem transferidos para o produto 

endossado. O modelo é dividido em três fases: Cultura, Endorsement e Consumo.  

2.2.1.1. 1ª Fase: Cultura 

As celebridades emanam poderosos significados junto do público, devido aos papéis 

que assumiram na televisão, filmes, desporto e noutras carreiras, assemelhando-se em 

muito com os anúncios de televisão. Cada novo papel que desempenham entra em 

contacto com um conjunto de objectos, pessoas e contextos, sendo estes significados 

transferidos para a imagem da celebridade. Assim que esta comunica estes sinais para a 

publicidade, os mesmos são transmitidos para o produto (McCracken, 1989). 

2.2.1.2. 2ª Fase: Endorsement 

Assim que é escolhida a celebridade, desenvolve-se uma campanha de publicidade para 

transmitir os valores ao produto, captando os significados que se procuram obter desta. 

O objectivo passa por criar um anúncio com pessoas e objectos e introduzir os que são 

semelhantes à celebridade. Um anúncio consegue ter o efeito pretendido se tiver em 
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conta os valores da celebridade, ou seja, se trouxer a celebridade em contacto com 

materiais simbólicos que podem alterar os valores (significados) da sua personagem.   

2.2.1.3. 3ª Fase: Consumo 

As celebridades têm um papel na fase final de transferência de significado visto que 

criam uma personagem junto do público a partir de pedaços de cada papel 

desempenhado nas suas carreiras, tendo o público observado os mesmos a tomarem uma 

forma. Os consumidores prestam atenção quando as celebridades escolhem e combinam 

os significados contidos nos objectos, pessoas ou eventos. O consumidor reclama estes 

conteúdos e trabalha-os, usando o produto para se apropriar dos seus significados, 

seleccionando e combinando-os no processo de experimentação (McCracken, 1989). 

2.2.2. Modelo da Fonte de Atributos  

Kelman (1961) desenvolveu três categorias básicas com o modelo “A Fonte de 

Atributos” (The Source Attributes): A Credibilidade, Atractividade e Poder3. Cada 

categoria influencia a atitude ou o comportamento do consumidor através de diferentes 

processos: Interiorização, Identificação e Cumprimento. 

 2.2.2.1. Fonte de Credibilidade 

A credibilidade é a extensão através qual, o consumidor vê na fonte alguém com 

conhecimento, habilidade ou experiência, confiando nesta para comunicar informação 

objectiva e imparcial. A informação através de uma fonte credível influencia as 

opiniões, atitudes e comportamentos através de um processo chamado de interiorização, 

que acontece quando o consumidor adopta a opinião de uma fonte credível. 

A importância de usar fontes de experiência foi demonstrado no estudo de Ohanian 

(1991), onde o respeito pela habilidade da celebridade endossante é um factor mais 

                                                           

3 A Fonte de Poder não é citada por não ser relevante para o presente estudo. 
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importante para explicar as intenções de compra, do que a atractividade ou a confiança. 

Este sugere igualmente que as celebridades endossantes são mais eficazes quando têm 

experiência, estão qualificadas e quando são facilmente reconhecidas pelo público. 

2.2.2.2. Fonte de Atractividade 

A fonte de atractividade engloba simultaneamente a similaridade; a parecença entre a 

fonte e o destinatário da mensagem; e a afinidade, a afeição face à celebridade como um 

resultado de um aparecimento ao vivo de um comportamento ou de outras 

características pessoais (Erdogan, Baker & Tagg, 2001). A fonte de atractividade leva à 

persuasão, através de um processo de identificação pelo qual o destinatário é motivado a 

estabelecer algum tipo de relacionamento com a fonte e adoptar um conjunto de 

convicções semelhantes, atitudes ou até de comportamento. Se a fonte e o destinatário 

têm necessidades, interesses e estilos de vida semelhantes, a posição defendida pela 

fonte será melhor entendida e recebida (Kelman,1961). Por outro lado, as celebridades 

atraentes têm um impacto mais positivo e geram melhores reacções do público aos 

anúncios do que se recorresse a pessoas menos atraentes (Jones & Gelb, 1982).  

2.2.3. O modelo TEARS  

O modelo TEARS apresenta as características que uma celebridade deverá possuir, para 

que um endorsement seja considerado seguro para a marca. Shimp (2002) descreve que 

existem dois atributos básicos para analisar a eficácia de um endossante: Poder de 

Atracção e Credibilidade. Estes dois indicadores agem de forma influenciadora nas 

atitudes e no comportamento de compra do consumidor, sendo que estas categorias são 

segundo este, essenciais para que uma celebridade seja o endossante de uma marca ou 

produto. Os cinco atributos idealizados por Shimp (2002) são: credibilidade, expertise, 

poder de atracção, respeito e afinidade. Em síntese, apresenta-se os indicadores 
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determinantes do modelo TEARS, os quais fornecem orientações para a tomada de 

decisão de marketing quando o assunto é contratar uma celebridade. 

2.2.3.1. Credibilidade  

Está associada à tendência de se acreditar ou confiar em alguém. Nesta categoria, e 

segundo o autor, inclui-se a fiabilidade (honestidade, integridade e fidedignidade). A 

credibilidade é particularmente importante quando as pessoas têm uma atitude negativa 

relativamente a uma marca e são necessários poderosos argumentos para inibir a 

argumentação contra e influenciar positivamente a atitude em relação a esta. 

Consequentemente, quando as celebridades são credíveis afectam a aceitação da 

mensagem e de persuasão (Belch & Belch, 2001). Uma figura-pública percepcionada 

com conhecimentos e perita em determinada área é mais persuasiva que outra vista com 

pouca habilidade, sendo que esta terá de ser reconhecida pela confiança que transmite, o 

que inclui ser honesta, com ética e credível (Kelman, 1961). 

2.2.3.2. Expertise 

Expertise é o conhecimento ou habilidade que a figura pública possui para comunicar o 

produto. Consequentemente, os desportistas são considerados especialistas quando 

endossam produtos relacionados com desporto. Uma celebridade especializada numa 

área específica é considerada mais persuasiva (Aaker, 1997) e gera mais intenções de 

compra junto dos consumidores (Ohanian, 1991). Além disso, Speck, Schumann & 

Thompson (1988) afirmam que as celebridades consideradas especialistas geram um 

maior reconhecimento da marca junto dos consumidores, do que se fossem vistas como 

“não-especialistas”. No entanto, o facto de a celebridade ter conhecimento ou 

experiência sobre determinada matéria não será necessariamente o mais importante, mas 

sim a percepção que o público tem em relação à figura pública. 
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2.2.3.3. Poder de Atracção  

Por poder de atracção define-se as habilidades intelectuais, atléticas, os atributos de 

personalidade, estilo de vida, entre outros que um famoso possui e pelo qual é 

admirado. As celebridades podem ter um poder de atracção porque atingiram, por 

exemplo, grandes performances no desporto, conseguindo assim obter grande respeito 

por parte do público. O poder de atracção sugere que uma celebridade determine a 

eficácia da persuasão, obtendo como resultado, a admiração dos consumidores, pelo 

facto de a admirarem (Cohen & Golden, 1972). Diversos investigadores descobriram 

que o emparelhamento de celebridades atraentes com as marcas publicitadas pode 

resultar em atitudes benéficas relativamente ao produto e às marcas (Kim, Allen, & 

Kardes, 1996; Stuart, Shimp, & Engle, 1987; Grossman & Till, 1998; Priluck, 2004). 

2.2.3.4. Respeito  

Enquanto o poder de atracção está associado à “forma” da celebridade, o respeito pode 

ser considerado a “função” da celebridade. Sendo que por vezes a “função” supera a 

“forma”, em determinados casos de endorsement de marcas (Shimp, 2002). 

O respeito está ligado à qualidade dos famosos serem admirados pelas características 

pessoais e realizações alcançadas. As celebridades podem ser respeitadas pelas 

qualidades de representação, atléticas, argumentativas e de personalidade. Os indivíduos 

que são respeitados são geralmente admirados, e é este factor de respeito que associado 

a um famoso e ao produto endossado, que contribui para uma melhoria da Brand Equity 

através de um efeito positivo sentido pelos consumidores.  

2.2.3.5. Afinidade  

Considera-se que uma celebridade apenas chamará atenção, se houver um sentimento de 

similaridade, familiaridade ou simplesmente se o público-alvo gostar da personalidade. 
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Se a celebridade e o consumidor tiverem algo em comum (interesses ou estilos de vida), 

este último sente que é criada uma maior ligação entre ambos (Erdogan, 1999), podendo 

assim ser facilmente influenciado por uma personalidade que lhe é semelhante. No 

entanto, a afinidade nem sempre terá relevância, como acontece por exemplo, quando as 

preferências entre os consumidores são muito homogéneas. Por outras palavras, uma 

celebridade não terá grande influência num consumidor que lhe é semelhante, na 

escolha de um posto de abastecimento de gasolina ou uma lavandaria. 

2.2.4. O modelo “Match-up” de Congruência com o Produto 

Forkan em 1980 e Cooper em 1984 mostraram que o “Match-up” (combinação) da 

congruência entre a celebridade e o produto e a empresa é de extrema importância. Este 

modelo sustenta que para se fazer uma publicidade eficaz junto do público, deverá haver 

consonância ou uma “compatibilidade” entre o produto e a celebridade, no que diz 

respeito a algumas características, como é o caso: a especialização ou o trabalho pelo 

qual a celebridade é reconhecida, a sua imagem (Till & Busler, 2000) e o seu poder de 

atracção (Friedman & Friedman, 1979; Kahle & Homer, 1985). Ao existir consonância 

entre ambas as partes, permite uma melhor memorização do anúncio e das informações 

transmitidas pela marca, com efeitos positivos no que diz respeito à transferência da 

personificação da marca (Rockney & Green, 1979). Se existir uma boa coerência entre a 

imagem da celebridade com o produto, irá resultar numa melhor comunicação e 

credibilidade junto do público, constatando-se o inverso se a congruência de imagem da 

celebridade com o produto for fraca (Kotler, 1997).  

Segundo Forkan (1980) e Kamins (1990), as mensagens transmitidas pela celebridade 

devem ser congruentes com a mensagem do produto, caso contrário, os consumidores 

terão menos probabilidade de adquirir o produto (cf. Till e Busler, 1998). Por seu lado, a 
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ausência de consonância entre a celebridade e o produto poderá criar no consumidor um 

sentimento de desconfiança, levando-o acreditar que a relação assenta exclusivamente 

no interesse financeiro da celebridade (Erdogan, 1999). 

2.3. Modelo AIDA  

O modelo AIDA (Elmo Lewis, 1898) é um modelo que procura explicar como funciona 

o comportamento humano em relação à aquisição de um produto ou serviço, 

determinando uma série de passos que descrevem o processo que um comprador de um 

determinado produto enfrenta antes de aceitar a compra. Os estágios: atenção, interesse, 

desejo e acção, formam uma hierarquia linear que os consumidores passam no processo 

de compra. Dessa forma, para adquirir um produto ou serviço, o consumidor deve, 

segundo Ferrell e Hartline (2010) obrigatoriamente seguir as seguintes fases:  

Atenção: É a 1ª fase que irá despertar o interesse do consumidor. A origem desta 

atenção é criada geralmente por uma característica única, um design sofisticado, pelo 

preço ou ainda pela publicidade. A primeira meta de qualquer campanha promocional 

passa por atrair, de forma rápida e directa, a atenção do potencial cliente. Há a 

necessidade de usar palavras ou personalidades que chamem a atenção do segmento que 

se deseja, convencê-lo a parar e a prestar atenção à mensagem do anúncio. 

Interesse: A segunda fase irá despoletar o interesse pelo produto ou serviço. O 

consumidor a certa altura irá procurar mais informações sobre o produto, 

nomeadamente as suas características e funções. Apenas atrair a atenção raramente 

vende produtos, logo a empresa deve procurar estimular o interesse para o produto 

através de demonstração de seus recursos, usos e benefícios. Esta é uma das etapas mais 

desafiantes, sendo necessário grande envolvência das marcas com os consumidores para 

que estes desejem gastar o seu tempo na assimilação da mensagem. 
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Desejo: É a fase que estimula a acção da compra. Após comparar os produtos ou 

serviços e ouvir as opiniões de diversas fontes, o desejo poderá “crescer” até ao ponto 

de procurar o produto para o adquirir. Para obter sucesso, as empresas devem fazer com 

que potenciais clientes vão além do mero interesse no produto. Uma boa promoção irá 

estimular o desejo através da persuasão do potencial consumidor, mostrando a 

superioridade do produto e a sua habilidade para satisfazer necessidades específicas. O 

desejo acompanha o interesse no modelo AIDA. 

Acção: Na última fase do modelo AIDA, o consumidor adquire o produto ou serviço 

após completar as três fases anteriores. O desejo despoleta a acção e o consumidor irá 

comprar o produto ou serviço para possa satisfazer o seu desejo. Depois de o convencer 

a comprar o produto, deve-se então encaminhar para a finalização da compra.  

2.4. A geração Y 

Talvez um dos mercados-alvo mais importantes e procurados pelos publicitários é hoje, 

aquele que representa um grande potencial e ainda consideráveis desafios – a geração Y. 

Nascida nos meados dos anos 80 até finais de 90, estes apresentam-se actualmente como 

o segmento com maior crescimento no mercado em termos globais. Esta geração 

cresceu numa cultura de puro consumismo, daí que as empresas vejam este segmento 

como um target óbvio e apetecível (Manning-Schaffel, 2002). Nos Estados Unidos, os 

adolescentes gastam em média cerca de 153 mil milhões de dólares por ano, desde 

electrónica a vestuário (Brand, 2000). Este grupo está particularmente atento aos media 

na busca de conhecer e procurar novos produtos, marcas e modas (Zollo, 1995). O 

quadro 1 apresenta alguns motivos que justificam o interesse por este mercado jovem: 
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Quadro 1: Caracterização da geração Y (Wolburg & Pokrywcznski, 2001) 

 
No entanto e contrariamente, diversos autores anunciaram que a geração Y é aquela que 

mais resiste aos esforços de comunicação de marketing das empresas, que é 

individualista e anti empresarial (Kapner; Wolburg & Pokrywcznski, 1997), criando 

assim uma espécie de “resistência” face às tentativas de marketing das marcas junto dos 

consumidores. Por outro lado e citando Rob Frankel4 “ (…) a geração Y é menos ligada 

aos tradicionais costumes, ética social e ao contrário das gerações passadas, não é fiel a 

marcas sendo menos avessa ao risco do que por exemplo a geração X”. Para alguns 

autores5, procurar obter fidelização por parte deste grupo não passa de um desperdício 

de dinheiro, visto que estes não desejam marcas mas sim inovação. Para o efeito, estes 

estão dispostos a testar novas tecnologias e prestam atenção a novas formas de 

comunicação, dando prioridade à criatividade e praticabilidade e evitando a 

comunicação “cinzenta” e tradicional (Deborah Stonley, Henry Davis York).  

Segundo Martin e Bush (2000), tanto os atletas como os artistas são vistos por estes, 

como ídolos, e com poder de serem influenciadores importantes no estilo de vida e no 

padrão de consumo destes indivíduos. Quando estes consumidores idolatram a marca e 

expressam a sua preferência por um anúncio em vez de outro, estas intenções favoráveis 

podem influenciar no aumento das vendas, na disponibilidade em pagar preços premium 

e na comunicação Word-of-mouth positiva pela marca. 

                                                           

4 in “Revenge of the Brand X”, 2000. 
5 Daniel Portillo Serrano in Portal do Marketing, “Geração Y”. 
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Conclusão 

Este capítulo abordou, a partir da revisão bibliográfica, a importância dada ao 

endorsement e apresentou algumas interpretações do respectivo processo. Citou-se 

resumidamente os elementos-chave que uma celebridade deverá possuir num processo 

de endorsement, juntamente com as diversas etapas do consumo. Abordou-se ainda as 

características e o potencial de consumo da geração Y. 

No próximo capítulo será apresentado o modelo de pesquisa, que enquadra o problema 

de investigação do presente estudo. 

3. Modelo de pesquisa 

Introdução 

No seguimento da revisão de literatura realizada, apresenta-se neste capítulo o modelo 

teórico que enquadra o problema de investigação e os objectivos deste trabalho. 

Posteriormente são formuladas as hipóteses a testar. 

3.1.  Modelo conceptual adoptado 

O modelo conceptual apresenta, tanto de forma gráfica como narrativa, os principais 

temas a serem estudados (Miles & Huberman, 1994). De forma a recolher dados e 

respostas à pergunta de investigação, apresenta-se uma conceptualização da literatura 

descrita acima. 

O modelo de Transferência de Significado tem uma abordagem extensa e completa, do 

porquê de se recorrer a celebridades na publicidade. Embora tenha sido publicado em 

1989, o modelo continua a ser frequentemente usado em diversos estudos, justificando 

assim a sua referência nesta tese de mestrado. No entanto, o mesmo servirá apenas, 

como ponto de partida para o modelo de Fonte de Atributos e consequentemente para o 

Modelo TEARS e Match-up de Congruência com o Produto e Marca. 
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Para se conhecer que elementos da celebridade desportiva são importantes na influência 

do comportamento de compra dos consumidores, é necessário perceber de que forma as 

empresas seleccionam a celebridade para publicitar o produto ou marca. Recorrendo-se 

ao modelo de Fonte de Atributos, pretende-se dar a conhecer de forma mais genérica os 

elementos de credibilidade e atractividade, posteriormente, abordados no modelo 

TEARS. Existem diversos factores a ter em consideração no processo de selecção de 

uma figura pública para endossar um produto, no entanto para o estudo, será unicamente 

abordado o Modelo TEARS, complementando-se com o modelo Match-up de 

Congruência com o Produto, os quais apresentam componentes actuais e úteis para o 

estudo do comportamento de compra dos indivíduos da geração Y. Refere-se ainda o 

modelo AIDA, de forma a identificar a percepção do consumidor na escala do consumo 

tendo por base o endorsement de figuras desportivas.  

Desta forma procura-se identificar quais os elementos de um processo de endorsement 

que influenciam o comportamento de compra da geração Y.   

3.2. Quadro conceptual 

A partir do ponto anterior, apresenta-se abaixo o quadro conceptual do estudo: 
 
 

                                       

Figura 1: Quadro conceptual. 
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3.3. Definição do problema e objectivos  

Para explicar a influência de um endorsement desportivo no comportamento de compra 

nos indivíduos da geração Y, considera-se relevante analisar os elementos do modelo 

TEARS e o modelo Match-up de Congruência com o Produto. Juntamente com o 

modelo AIDA procura-se identificar até que níveis da escala de consumo, este grupo 

está disposto a aceitar. Face ao exposto coloca-se o seguinte problema de pesquisa: 

Qual a influência do endorsement de desportistas no comportamento de compra em 

indivíduos da geração y? 

São apresentados, os objectivos que visam responder ao problema identificado e para os 

quais são identificadas as respectivas hipóteses: 

Objectivo 1: Identificar quais as características de endorsement que mais influenciam o 

comportamento de compra dos consumidores da geração Y. 

O modelo TEARS apresenta as características que uma celebridade deverá possuir, para 

que seja considerada um endorsement seguro para a marca (Shimp, 2002). Como tal, 

interessa identificar quais os elementos que têm influência no comportamento de 

compra. Portanto colocamos as seguintes hipóteses: 

H1:A credibilidade da celebridade desportiva influencia o comportamento de compra 

do consumidor. 

H2: A experiência da celebridade desportiva influencia o comportamento de compra do 

consumidor. 

H3: O poder de atracção da celebridade desportiva influencia o comportamento de 

compra do consumidor. 

H4: O respeito pela celebridade desportiva influencia o comportamento de compra do 

consumidor. 
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H5: A afinidade pela celebridade desportiva influencia o comportamento de compra do 

consumidor. 

Objectivo 2: Comprovar a importância da compatibilidade entre a celebridade 

desportiva e o produto ou marca publicitado. 

Se existir uma boa coerência entre a imagem da celebridade com o produto, irá resultar 

numa melhor comunicação e credibilidade junto do público, constatando-se o inverso se 

a congruência de imagem da celebridade com o produto for fraca (Kotler, 1997). Desta 

forma coloca-se a seguinte hipótese: 

H6: A combinação da congruência entre a celebridade desportiva, o produto e a marca, 

influencia o comportamento de compra do consumidor. 

Objectivo 3: Identificar até que nível de processo de compra o consumidor está 

disposto a aceitar. 

O modelo AIDA apresenta os passos que descrevem o processo que o consumidor do 

produto passa antes de aceitar a compra. Interessa perceber, se o endorsement com uma 

figura desportista que o consumidor admira, determina a passagem pelos citados passos 

até aceitar a compra do produto. 

H7: O endorsement de um desportista que o consumidor admira, influencia o processo 

para a compra de um produto. 

Conclusão  

Neste capítulo abordou-se o modelo de investigação, construído a partir de três modelos 

analisados na pesquisa bibliográfica. A problemática traduziu-se num conjunto de sete 

hipóteses, procurando identificar as características de endorsement que influenciam o 

comportamento de compra, comprovar a importância da compatibilidade entre a 
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celebridade desportiva e o produto ou marca publicitado e identificar o nível do 

processo de compra, no qual o consumidor está disposto a aceitar. 

Em seguida é desenvolvida a metodologia de investigação, descreve-se o processo de 

construção dos questionários, o processo de amostragem e recolha de dados. 

4. Metodologia 

Introdução 

No presente capítulo é apresentada a metodologia adoptada para a investigação que se 

pretende realizar, bem como todo o processo de construção do questionário, o processo 

de amostragem, recolha e preparação dos dados para construção dos índices.  

4.1. Metodologia quantitativa 

Dada a natureza da informação a recolher e tendo em conta a preparação dos dados para 

construção dos índices, o presente estudo é quantitativo. 

4.2. Desenvolvimento do questionário 

O questionário, apresentado no anexo 1, encontra-se dividido em 4 secções. Na primeira 

secção questiona-se os inquiridos relativamente ao processo de compra remetendo para 

o modelo AIDA (H7), na segunda secção apura-se os indicadores influenciadores do 

comportamento de compra a partir do modelo TEARS (H1, H2, H3, H4 e H5). Na 

terceira secção recolhe-se a informação respeitante do modelo Match-up de congruência 

com o Produto e Marca (H6). O questionário finaliza com a caracterização do inquirido. 

Foi realizado um pré teste junto de uma pequena amostra, com objectivo de avaliar a 

ortografia utilizada e a redundância das questões. A amostra foi constituída por 15 

indivíduos que se disponibilizaram voluntariamente para emitir as suas opiniões, 

rectificações e oportunidades de melhoria necessárias. Consequentemente procedeu-se a 
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diversas modificações, procurando assegurar que os inquéritos fossem sucintos, claros e 

com garantias de confidencialidade.  

4.3. Mensuração e escalas 

A definição e desenvolvimento das escalas tiveram por base a revisão de literatura 

efectuada. Para evitar enviesamento das respostas, assegurou-se que algumas 

afirmações não tivessem o mesmo sentido que as restantes. Garantiu-se a uniformização 

das escalas de forma a facilitar a aferição dos resultados. Como tal, recorreu-se a escalas 

de Likert, com o recurso a cinco pontos tradutores do grau de concordância dos 

inquiridos (ver anexo 2). Quanto à ordem das questões, procurou-se iniciar com um 

grupo de questões mais simples, aumentando o número de perguntas à medida que o 

inquirido percorria o questionário e acabando por garantir que este tivesse uma visão 

mais abrangente do assunto objecto do estudo e naturalmente, a sua reflexão sobre este. 

4.4. Processo de amostragem e recolha de dados 

Por questões de acessibilidade de dados, a técnica de amostragem utilizada foi não 

probabilística, mais concretamente amostragem por conveniência, uma técnica simples 

e rápida de implementar. O estudo foi limitado à geração Y, tendo sido para o efeito 

delimitado a alunos inscritos no ISEG, com idades compreendidas entre os 18 e os 32 

anos. O inquérito foi aplicado entre o dia 2 a 11 de Maio, no seguimento de um e-mail 

enviado à base de dados de alunos do ISEG, contendo uma hiperligação para um 

questionário online da plataforma de recolha e tratamento de dados, o Qualtrics6. Este 

método de recolha de dados apresentou diversas vantagens, tais como a elevada taxa de 

resposta, custos nulos e obtenção rápida de resultados. 

                                                           

6 http://www.qualtrics.com/ 
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4.5. Dados e procedimentos 

Foram construídos os índices: AIDA, TEARS e MATCH-UP, referentes às variáveis 

independentes e o índice “Comportamento de compra” relativa à variável dependente do 

estudo. Cada índice foi criado a partir da média aritmética de um conjunto de 

indicadores previamente enunciados na revisão de literatura e posteriormente 

convertidos em perguntas nos questionários (ver indicadores em anexo 3).  

Foi realizada uma análise exploratória através da Análise de Componentes Principais 

(ACP), com o intuito de verificar a dimensão da informação e ajudar à sua interpretação 

substantiva (Malhotra & Birks, 2006). A utilização desta análise permitiu concluir que 

todas os indicadores são unidimensionais, ou seja, todas as escalas apresentam um único 

factor, que contribui para o máximo da variância7. Previamente à construção destes 

índices avaliou-se a existência de uma relação entre os indicadores através do Alpha de 

Cronbach, medida de consistência interna baseada na correlação média entre itens, que 

indica em que grau os itens de um conjunto estão positivamente correlacionados entre 

si, variando entre 0 e 18. Os resultados permitem concluir que os itens das escalas do 

estudo estão inter-correlacionados, e com fiabilidade moderada ou elevada, visto que 

apresentam valores superiores a 0,8 para cada Alpha de Cronbach9 (ver anexo 3). 

Para avaliar se a respectiva análise era apropriada, utilizou-se a estatística de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) que compara o grau das correlações entre as componentes 

principais, pelo que, basta que o seu valor seja igual ou superior a 0,5, para que se 

                                                           

7 AIDA mostrou a existência de um indicador com uma covariância explicada de 68,08%; TEARS 
mostrou a existência de um indicador com uma covariância explicada de 64,66%; MATCH-UP mostrou a 
existência de um indicador com uma covariância explicada de74,80%; Comportamento de Compra 
mostrou a existência de um indicador com uma covariância explicada de 70,16%. 
8 Quando o valor é inferior a 0,6 o grau de fiabilidade é inaceitável. Se o Alpha varia entre 0,8 e 0,9 indica 
uma fiabilidade moderada a elevada e superior a 0,9 corresponde a uma fiabilidade elevada (Murphy & 
DavidsHolder, 1988). 
9 AIDA ( α = 0,841);TEARS (α = 0,915); MATCH-UP (α = 0,831); Comportamento de Compra (α = 
0,931). 
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considere aceitável a análise (Malhotra & Birks, 2006)10. O teste Bartlett, que testa a 

hipótese de a matriz de correlações na população ser a matriz identidade, tem um nível 

de significância de p=0,000, para todas as variáveis, mostrando que existe correlação 

entre os indicadores do índice11. Assim, a partir dos resultados da estatística KMO e do 

teste de Bartlett, apresentados no anexo 3, a análise de componentes principais é 

adequada para todas as variáveis. Como todos os indicadores apresentam loadings 

superiores a 0,412, não excluímos nenhum dos indicadores dos índices (ver anexo 3). 

Conclusão 

Neste capítulo descreveu-se a metodologia de pesquisa, a amostra não probabilística por 

conveniência. Criaram-se três índices, cada um respondendo a cada modelo em estudo, 

concebendo-se, um quarto índice “Comportamento de Compra”, correspondendo à 

variável dependente do estudo. Após o refinamento das escalas procedeu-se à 

composição final das variáveis, determinando-se os factores que contribuem para o 

máximo da variância. No capítulo seguinte será efectuada a análise empírica dos 

resultados através de testes estatísticos. 

5. Análise Empírica 

Introdução 
 
O capítulo inicia-se com a caracterização da amostra e a descrição dos resultados 

obtidos. De seguida procede-se ao respectivo tratamento estatístico dos indicadores. Por 

fim, o autor testa as hipóteses anteriormente definidas, de forma a verificar se os dados 

recolhidos comprovam ou não as hipóteses de investigação. 
                                                           

10 AIDA (K-S = 0,723); TEARS (K-S = 0,922); MATCH-UP (K-S = 0,691); Comportamento de Compra 
(K-S =0,940).  
11 Teste de Bartlett: AIDA (p=0,000); TEARS (p=0,000); MATCH-UP (p=0,000); Comportamento de 
Compra (p=0,000). 
12 Considera-se, significativa a contribuição das variáveis que obtém pesos (loadings) superiores a 0,4 
(Malhotra & Birks, 2006). 
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5.1. Caracterização da amostra 

Foram recolhidos 257 questionários, tendo sido eliminados 37 por apresentarem 

inquiridos com idades superiores a 32 anos ou por estarem incompletos. A análise é 

composta por 220 indivíduos sendo na sua maioria do sexo feminino com 66,8%. 

              
Figura 2: Sexo. 

 
 

No que diz respeito à idade, 54% dos inquiridos encontram-se entre os 23 e os 27 anos, 

seguida dos indivíduos entre os 18 e os 22 anos (28%) e por fim, encontra-se a faixa 

etária dos 28 aos 32 anos (18,8%). 

 

Figura 3: Idade. 
 

Em relação ao grau académico, 43,2% dos indivíduos inquiridos responderam 

“licenciatura”; 40,9% responderam “Mestrado” e 13,6% “pós-graduação” (ver anexo 4). 

Em termos de ocupação, a amostra é maioritariamente constituída por estudantes 

(47,1%), sendo que entre estes, 16% são igualmente trabalhadores por conta de outrem. 
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Figura 4: Situação profissional. 

 
5.2. Análise de dados 

5.2.1 Índice AIDA 

O indicador “Fico atento ao produto” registou os valores médios mais elevados em 

relação ao valor centro (4,45). De referir, que é neste indicador que a dispersão dos 

valores é mais significativa, com um desvio padrão de 1,12. Inversamente, o indicador 

“Compro o produto” foi o que registou os valores médios mais baixos com uma média 

de 2,75. De salientar, que o valor médio das respostas é superior nos homens (3,68) e 

nos indivíduos dos 18 aos 22 anos e dos 28 aos 32 anos, sendo estas as faixas etárias 

que apresentam os valores de médias mais elevadas (3,63) (ver anexo 5). 

 
Quadro 2: Médias dos indicadores do índice AIDA. 
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5.2.2. Índice TEARS 

O índice TEARS assume em dois indicadores, valores acima da média da escala de 

Likert, nomeadamente, no indicador "Melhora a credibilidade de mensagem transmitida 

do anúncio” (4,61) e no indicador “ E atraente, melhora a imagem do produto 

publicitado” (4,48). Por outro lado, o valor médio das respostas é superior nos homens 

(4,12) e na faixa etária do 18 aos 22 anos (4,06) (ver anexo 5). 

 
Quadro 3: Médias dos indicadores do índice TEARS. 

 
5.2.3. Índice Match-up 

Na dimensão referente ao “Match-up” entre a celebridade desportista e o produto, o 

indicador “Se sinto que existe uma verdadeira ligação entre o produto e o desportista, o 

valor percepcionado que tenho pelo produto aumenta”, apresenta os valores mais 

elevados com 4,35 de média. Os valores médios de resposta são superiores no sexo 

masculino (4,16) e na faixa etária do 28 aos 32 anos (4,13) (ver anexo 5). 
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Quadro 4: Médias dos indicadores do índice MATCH-UP. 

 
 
 

5.2.4. Índice Comportamento de Compra 

O indicador “Contribui para a minha decisão de compra a compatibilidade entre o tipo 

de produto ou marca e o desportista que o publicita” apresenta a média mais elevada do 

índice “Comportamento de compra” (3,92). De salientar, que a média é superior no sexo 

masculino (3,86) sendo igualmente superior na faixa etária do 18 aos 22 anos (3,71). 

Por outro lado, são os indivíduos que trabalham por conta própria (3,96),e, que se 

encontram desempregados e à procura de emprego (3,94), que apresentam o valor 

médio das respostas mais elevadas (ver anexo 5). 

 

 
Quadro 5: Médias dos indicadores do índice Comportamento de Compra. 
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5.3. Os atributos da celebridade e o comportamento de compra 

O modelo de análise pressupõe o recurso à Regressão linear13, para testar as hipóteses 

levantadas. O estudo pretende explicar a influência do endorsement desportivo, no 

comportamento de compra (variável dependente) através das seguintes variáveis 

independentes: TEARS e o Match-up de Congruência com o produto. Para o efeito 

procedeu-se à regressão linear dos dois modelos e das respectivas variáveis.  

A partir do valor da estatística F, mediu-se a significância global do modelo de 

regressão linear, sendo as análises aos modelos significativas, a um nível de 

significância (p-value) de 0,000. O coeficiente de determinação, R², mede a proporção 

da variável dependente explicada pelas variações das variáveis independentes. Como o 

estudo apresenta poucas variáveis independentes, deverá ser utilizado o R² ajustado, o 

qual assume os valores de 0,973 para o modelo TEARS e 0,675 para o modelo Match-

up. Desta forma, a variância do comportamento de compra é explicada em 97,3% pelos 

indicadores do modelo TEARS e 67,5% pelos indicadores do modelo Match-up14. 

 
 

Quadro 6: A influência dos atributos do modelo TEARS no comportamento de compra. 

(Regressão linear múltipla). 

                                                           

13 A regressão linear “é um poderoso instrumento para resumir a natureza da associação entre as variáveis 
e para fazer previsões acerca dos valores da variável dependente” (Bryman & Cramer, op.cit. 212). 
14 Quadro “Regressão Linear entre as variáveis independentes e a variável dependente” e “Equação da 
recta” em anexo 6. 
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Quadro 7: A influência dos atributos do modelo MATCH-UP no comportamento de compra. 

(Regressão linear múltipla.)  
 

 

As hipóteses subjacentes aos modelos permitem confirmar15, que o modelo TEARS e os 

respectivos indicadores (H1, H2, H3, H4 e H5) têm um efeito positivo na influência do 

comportamento de compra16. Da mesma forma, o modelo Match-up de congruência 

com a marca e o produto (H6) revela um efeito positivo na influência da variável 

dependente17.  

A partir da média das respostas obtidas, é possível medir a tendência central referente 

ao modelo AIDA. Constata-se que a variável “Atenção” apresenta os valores médios de 

resposta mais elevados, confirmando-se que a variável “Fico atento ao produto”, é a que 

mais influência tem, no processo de compra de um produto para a geração Y (H7). 

 

 

                                                           

15 Considerando que uma hipótese é suportada se o respectivo coeficiente for significativo e apresentar o 
sinal inicialmente previsto (Hair et al., 2009). Para o efeito só poderemos inferir sobre o sinal do 
coeficiente, quando o T-estatístico é superior, em módulo, a 2. (William J. Baumol & Richard T, 1964). 
16 Excepto nos indicadores “E atraente (…) ” e “Melhora a credibilidade (…) ”. Ambos os indicadores 
apresentam Sig> 0,05; T <2, rejeitando-se a sua validade para o estudo. 
17 Excepto nos indicadores “Se sinto que existe uma verdadeira ligação entre o produto e(a) desportista 
(…) e “Mudo a minha opinião sobre uma marca (…) ”. Ambos os indicadores apresentam Sig> 0,05; T 
<2, rejeitando-se a sua validade para o estudo. 
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Conclusão 

Com este capítulo apresentou-se os resultados do estudo, baseado num conjunto de 

hipóteses relativas à influência do endorsement desportivo no comportamento de 

compra dos indivíduos da geração Y. Tendo por base a abordagem quantitativa, 

realizou-se uma análise estatística, de forma a inferir a validação das hipóteses através 

de uma análise multivariada, assente na regressão linear múltipla.  

O seguinte e último capítulo da actual investigação apresenta a discussão dos resultados 

e a contribuição do estudo para estudos futuros e para a gestão. Menciona-se por fim as 

limitações do estudo e as recomendações para pesquisas futuras. 

6. Conclusão 

6.1. Discussão 

Este estudo, procurou identificar as variáveis com efeito estatisticamente significativo 

no comportamento de compra, tendo por base o endorsement desportivo na geração Y. 

Para o efeito, o autor determinou recorrer ao modelo de Shimp (2002) e o modelo de 

Cooper e Forkan (1980, 1984) como os elementos caracterizadores da figura 

desportiva. Complementariamente e a partir do modelo AIDA (E. St. Elmo Lewis, 

1898) procurou-se identificar o efeito do endorsement desportivo no processo de 

compra. Definido o modelo teórico, foram identificados três objectivos, que geraram 

sete hipóteses para serem testadas, com base na recolha de dados efectuada. 

6.1.1. Objectivo 1: Identificar quais as características de endorsement que mais 

influenciam o comportamento de compra dos consumidores da geração Y. 

Para avaliar a influência das características de endorsement no comportamento de 

compra da geração Y, foram formuladas cinco hipóteses, uma para cada elemento do 
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modelo TEARS, tendo sido posteriormente confirmadas nos resultados obtidos. Estas 

corroboram com a literatura revista, nomeadamente, o modelo da Fonte de Atributos e o 

modelo TEARS, ao se confirmar que os factores “credibilidade” e “poder de atracção” 

são as características mais importantes num endorsement18. No entanto, é o respeito pela 

celebridade, o factor que maior influência tem, no comportamento de compra da 

geração Y19. O resultado vem corroborar com a ideia, que o atleta ao ser visto como um 

ídolo pela geração Y, tem o poder de influenciar o estilo de vida e o padrão de consumo 

(Martin & Bush, 2000).  

Por outro lado, este grupo de indivíduos considera relevante a celebridade desportiva ser 

reconhecida pela sua experiência numa área específica, gerando assim mais intenções de 

compra junto destes consumidores (Aaker, 1997). Comprova-se assim a Fonte de 

Credibilidade de Kelman20, em que este afirmava que o respeito pela habilidade da 

celebridade endossante era mais importante para explicar as intenções de compra do que 

a atractividade ou a confiança (Ohanian, 1991).  

Pode-se concluir com este estudo, que uma celebridade desportiva ao promover um 

produto, com enfoque em adolescentes ou jovens adultos, e ao possuir uma das 

características descritas no modelo TEARS, terá uma influência positiva no 

comportamento de compra. No entanto, e preferencialmente, a marca deverá investir em 

celebridades desportivas “vencedoras” e com reconhecimento público. 

                                                           

18 A variável “Melhora a credibilidade de mensagem transmitida do anúncio” apresentou 4,61 de média e 
variável “ E atraente, melhora a imagem do produto publicitado” obteve 4,48. 

19 Os indicadores com os Betas estandardizados mais elevados da Regressão Linear, foram: “Reconhecido 
como sendo um dos melhores na sua modalidade, contribui para a minha decisão de compra” (0,225) e 
“Premiado ao longo da sua carreira, contribui para a minha decisão de compra” (0,193). 
20 Em Modelo da Fonte de Atributos (Kelman, 1961) 
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6.1.2. Objectivo 2: Comprovar a importância da compatibilidade entre a celebridade 

desportiva e o produto ou marca publicitada. 

No seguimento da análise empírica apresentada, constata-se que os indivíduos da 

geração Y valorizam uma ligação genuína entre a celebridade e o produto, contribuindo 

para estes, num aumento do valor percepcionado do produto ou marca21. 

Por sua vez, os resultados obtidos através da afirmação “Mudo a minha opinião sobre 

uma marca, quando sinto que não existe compatibilidade entre o produto e o desportista 

que o publicita”, não permitem tirar conclusões, visto os valores dos graus de 

concordância apresentarem grande homogeneidade22.   

Com os resultados apurados, confirmou-se a importância da compatibilidade entre a 

celebridade desportiva e o produto no comportamento de compra23.  

As respostas obtidas corroboraram com a revisão bibliográfica efectuada, segundo 

Forkan (1980) e Kamins (1990) as mensagens transmitidas pela imagem da celebridade 

devem ser congruentes com a mensagem do produto, caso contrário, os consumidores 

terão menos probabilidade de adquirir o produto (cf. Till & Bustler, 1998). 

Desta forma, as marcas deverão apostar em celebridades desportivas que sejam 

“compatíveis” com o produto, seja pelo reconhecimento público de algumas 

características ou pela modalidade pelo qual esta é reconhecida. Caso contrário, a marca 

arrisca-se a que o consumidor percepcione a sua relação com a celebridade meramente 

pelo interesse financeiro (Erdogan, B.Z., 1999). 

                                                           

21 A variável “ Se sinto que existe uma verdadeira ligação entre o produto e o(a) desportista, o valor 
percepcionado que tenho pelo produto aumenta” apresenta 4,35 de média. 
22 Mudo a minha opinião sobre uma marca, quando sinto que não existe compatibilidade entre o produto e 
o desportista que o publicita = Discordo totalmente (12,7%); Discordo (20,5); Não concordo nem 
discordo (28,6%); Concordo (32,3%); Concordo totalmente (4,1%). 
23 A variável “Contribui para a minha decisão de compra a compatibilidade entre o tipo de produto ou 
marca e o desportista que o publicita” apresentou os valores de coeficientes mais elevados da regressão 
linear (0,759).  
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6.1.3. Objectivo 3: Identificar até que nível de processo de compra o consumidor está 

disposto a aceitar. 

Relativamente ao objectivo 3, pode-se concluir que a geração Y, aceita na sua maioria 

(50,9%“concordaram” e 10,9% “concordaram totalmente”), que ao surgir na 

publicidade uma celebridade desportiva que admira, será suficiente para lhes despertar a 

atenção pelo produto publicitado, reconhecendo que procurará conhecer mais sobre o 

produto. Confirma-se assim a revisão bibliográfica, quando se afirma que uma 

celebridade pode ajudar a criar e manter a atenção do consumidor relativamente à 

publicidade (Erdogan, 1999).  

Conforme descrito no Modelo de Transferência de Significado, os consumidores 

prestam atenção, quando as celebridades escolhem e combinam os significados contidos 

nos objectos, nas pessoas e nos eventos. Desta forma e segundo revisão de literatura, a 

marca deverá apostar em desportistas que consigam transmitir poderosos valores ao 

produto, proporcionando ao consumidor a liberdade de encarnar uma personagem. 

Em relação aos restantes estados do processo de compra, estes não são de todo 

atingidos. Consoante a ampliação dos níveis, torna-se claro, que o endorsement de 

celebridades desportivas não será suficiente para despertar o interesse, o desejo de 

comprar o produto, ou, provocar a compra do produto.  

6.2. Contribuição para estudos futuros 

O recurso ao endorsement visando celebridades desportivas tem tido um peso financeiro 

significativo em marcas de renome, sendo inúmeras as empresas que cada vez mais 

recorrem a esta estratégia de comunicação, o que estimulou no autor, o interesse em 

investigar o tema. Como foi mencionado, na revisão bibliográfica, a estratégia de 
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endorsement está relacionada com o aumento do reconhecimento da marca, do produto 

e da empresa e com a construção de imagem da marca e do produto (Cornwell, 1995). 

Este estudo procura contribuir para um conhecimento mais aprofundado dos factores 

que influenciam o comportamento de compra na geração Y, tendo por base, o 

endorsement de celebridade desportivas. A investigação confirma que todos os 

elementos descritos no modelo TEARS são influentes no comportamento de compra da 

geração Y. No entanto, e embora algo surpreendente, os factores de atractividade e 

credibilidade, sugeridos na revisão bibliográfica, não são os que mais influenciam o 

comportamento de compra deste grupo, mas sim, o respeito em relação à celebridade. 

Sem surpresa, e corroborando com a revisão literária, a congruência entre a celebridade 

desportiva e o produto ou marca é considerada influente e relevante no comportamento 

de compra deste grupo de consumidores. 

Por fim, conclui-se que das quatro fases descritas no modelo AIDA, só o primeiro nível, 

referente à “atenção” era atingido quando a celebridade desportiva surgisse na 

publicidade. O facto de a marca associar-se a uma figura ligada ao desporto não é de 

todo preponderante na determinação da compra do produto. 

6.3. Contribuição para a gestão 

A pesquisa efectuada levanta algumas questões relevantes para a gestão, nomeadamente 

para um departamento de marketing ou uma agência de publicidade, podendo contribuir 

para o sucesso de comunicação da marca. O estudo desenvolvido serve de apoio a 

gestores ou a criativos, nos momentos de selecção das figuras desportivas a escolher 

para um anúncio ou campanha de publicidade. Analisar o desportista, antes de tomar a 

decisão de o associar ao produto ou marca, é um aspecto crucial no endorsement. 
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Este estudo seria uma mais-valia para gestores ou criativos, porque evidencia as cinco 

características mais importantes na selecção de uma figura desportiva, dando especial 

atenção à característica “respeito”, que segundo esta pesquisa, é a característica mais 

importante das celebridades na influência no comportamento de compra da geração Y. 

Não menos importante, é a consonância entre a marca ou produto e a celebridade a que 

este se associa. Procurar estabelecer uma ligação natural entre ambos irá resultar numa 

melhor comunicação e credibilidade junto do público.   

Das respostas obtidas nos questionários do presente estudo, a maioria dos inquiridos 

concordou que o endorsement de celebridades desportivas lhes despertava unicamente a 

atenção face ao produto. Assim, as marcas deverão ter em consideração que a sua 

comunicação ficará por este nível no processo de compra, não sendo o endorsement 

suficiente para despertar o interesse, desejo ou determinação para a compra. 

Consequentemente, e de forma a contribuir para a atenção da geração Y face ao 

produto, a marca deverá dar prioridade à criatividade da sua comunicação e evitar a 

vertente mais tradicional (Deborah Stonley, Henry Davis York). 

6.4. Limitações 

À semelhança de outros trabalhos de investigação, este estudo tem diversas limitações, 

que afectam as suas contribuições. O facto de ser ter recorrido exclusivamente ao 

tratamento de dados quantitativos não permitiu a um aprofundamento das conclusões. 

Por questões de conveniência e tempo, a pesquisa foca-se unicamente numa 

universidade de Lisboa, sendo que a restrição geográfica do estudo, pode condicionar as 

respostas obtidas, não permitindo uma leitura mais global a nível geográfico. A 

utilização deste tipo de amostragem condiciona a extrapolação de resultados, uma vez 
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que as conclusões são válidas para a amostra em estudo e apenas podem fornecer 

algumas indicações de qual poderá ser o comportamento da população-alvo.  

O estudo tem uma perspectiva de marketing, consequentemente todas as conclusões só 

serão aplicáveis neste contexto, excluindo-se por exemplo uma visão sociológica ou 

económica. Por fim, o comportamento de compra não é única e exclusivamente 

estudado por três modelos, mas por muitas outras variáveis que influenciam a propensão 

e comportamento de compra dos consumidores (McGuire, 1985), como é o caso de 

variáveis situacionais não exploratórias (a necessidade pelo produto ou o poder de 

compra).  

6.5. Recomendações para investigações futuras 

Sendo o endorsement de celebridades desportivas, uma técnica de comunicação 

estimulante, continuará no futuro a ser uma ferramenta poderosa de grandes marcas. 

Analisar os efeitos deste tipo de comunicação, é desejável para investigação, e para 

futuras pesquisas, sendo que seria aliciante obter resultados não só para este grupo de 

consumidores, mas para as restantes gerações.  

Seria interessante adquirir a mesma amostra em diversas universidades, e eventualmente 

abordar empresas, ao longo do país, para obter diversas perspectivas e comparar 

resultados. Por outro lado, e em busca de se conhecer se a metodologia empregue 

proporciona resultados consistentes, seria desafiante complementar com outras técnicas, 

como seria o caso de recorrer a entrevistas em profundidade e em grupo, permitindo 

obter outros ângulos e perspectivas sobre o tema.  

Apesar da presente investigação terem sido utilizados testes paramétricos, uma vez que 

o p das variáveis em estudo ser menor que 0,05, seria de considerar para futuras análises 

realizar-se o teste não paramétrico Wilcoxon Single Rank Test. 
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Anexos 

Anexo 1: Questionário (plataforma Qualtrics). 

 

 

 



Pedro Martins Henriques 

 
49 

 

 

 

 

 



Pedro Martins Henriques 

 
50 

Anexo 2: Mensuração e escalas. 

A escala exibe-se da forma crescente começando com “Discordo totalmente” e 

terminando em “Concordo totalmente”. Incluiu-se ainda, como primeira opção a 

hipótese “Não tenho opinião” e no centro da escala “Não concordo, nem discordo”. 

Desta forma, estimula-se a fiabilidade e credibilidade das respostas, dando ao inquirido 

a possibilidade de responder honestamente. A opção “Não tenho opinião” foi definida 

como “missing value” em SPSS, assumindo-se assim que o código da resposta não seria 

válido para a análise dos dados. 

Anexo 3: Correlação entre as variáveis e a componente. 

 
Quadro 8: Correlação entre as variáveis e a componente AIDA. 

 

 
Quadro 9: Correlação entre as variáveis e a componente TEARS. 
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Quadro 10: Correlação entre as variáveis e a componente MATCH-UP. 

 

 
Quadro 11: Correlação entre as variáveis e a componente Comportamento de compra. 

 

Anexo 4: Amostra. 

 
Figura 5: Grau académico da amostra. 
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Figura 6: Cruzamento de dados entre o sexo e o grau académico. 

 
 

Anexo 5: Cruzamento de dados entre as variáveis em estudo (médias). 
 

 
Figura 7: Cruzamento de dados entre o sexo e as variáveis em estudo (médias). 

 
 

 
Figura 8: Cruzamento de dados entre as faixas etárias e as variáveis em estudo (médias). 
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Figura 9: Cruzamento de dados entre a situação profissional e as variáveis em estudo (médias).  

 
 

 
Figura 10: Cruzamento de dados entre o grau académico e as variáveis em estudo (médias). 

 
 

Anexo 6: Regressão linear entre as variáveis independentes e a variável dependente. 
 
Para avaliar se existe presença de multicolinearidade, definida como a existência de 
uma dependência linear entre as variáveis explicativas do modelo em estudo (Hair, 
Ralph, Ronald & William, 1998), calculou-se os Variance Inflation Factors (VIF)24. 
Para o presente estudo, o maior valor de VIF (4,253) não levanta problemas de 
multicolinearidade. 
 

                                                           

24 Alguns autores consideram que existem problemas de multicolinearidade para valores superiores a 5, 
outros, sugerem valores superiores a 10 (citado por Marôco, 2007). 
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Quadro 12: Regressão linear entre o modelo TEARS (variável independente) e o Comportamento de 

Compra (variável dependente). 

 

 
Quadro 13: Regressão linear entre o modelo MATCH-UP (variável independente) e o Comportamento de 

Compra (variável dependente). 
 

 
Figura 11: Equação da recta estimada TEARS 

Comportamento de compra = 0,153 + 0,142 -0,002 + 0,138 + 0,147 + 0,016 + 0,191 + 
0,161 + 0,138 TEARS 
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Figura 12: Equação da recta estimada MATCH-UP 

Comportamento de compra = 1,094 + 0,575 + 0,067 + 0,002 MATCH-UP 
 

 

 


