
Matriz de correlações
Tenho orgulho em ser adepto do BenficaA maior parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivaisr parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivaisOs sucessos do Benfica são também os meus sucessosComparado com outras roupas, o merchandise do Benfica tem um preço justoEu considero comprar merchandise do Benfica ao preço fixadoVale a pena apoiar o BenficaEu penso no Benfica como parte da minha pessoa

Correlação Tenho orgulho em ser adepto do Benfica1 0,444 0,457 0,283 0,336 0,607 0,503
A maior parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivaisr parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivais0,444 1 0,364 0,237 0,259 0,339 0,323
Os sucessos do Benfica são também os meus sucessos0,457 0,364 1 0,416 0,514 0,487 0,728
Comparado com outras roupas, o merchandise do Benfica tem um preço justo0,283 0,237 0,416 1 0,587 0,32 0,426
Eu considero comprar merchandise do Benfica ao preço fixado0,336 0,259 0,514 0,587 1 0,412 0,504
Vale a pena apoiar o Benfica0,607 0,339 0,487 0,32 0,412 1 0,538
Eu penso no Benfica como parte da minha pessoa0,503 0,323 0,728 0,426 0,504 0,538 1
As pessoas respeitam o Benfica0,261 0,276 0,387 0,312 0,274 0,288 0,282
O meu proveito ao comprar merchandise do Benfica justifica o preço0,365 0,302 0,521 0,623 0,709 0,454 0,536
Os atributos que definem os adeptos do Benfica aplicam-se à minha pessoa0,451 0,378 0,708 0,429 0,517 0,526 0,692
A compra de merchandise do Benfica é uma boa compra (preço, tempo e esforço)0,37 0,354 0,553 0,639 0,601 0,489 0,609
As pessoas têm uma imagem positiva do Benfica0,456 0,435 0,466 0,377 0,408 0,439 0,446
O Benfica tem muitos motivos de orgulho0,517 0,287 0,514 0,34 0,421 0,597 0,568
A probabilidade de comprar merchandise do Benfica é elevada0,364 0,231 0,545 0,45 0,612 0,361 0,492
Eu tenciono comprar merchandise (camisola, cachecol, etc.) do benfica0,338 0,268 0,607 0,38 0,589 0,35 0,502

Sig. (1 extremidade)Tenho orgulho em ser adepto do Benfica 0 0 0 0 0 0
A maior parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivaisr parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivais0 0 0 0 0 0
Os sucessos do Benfica são também os meus sucessos0 0 0 0 0 0
Comparado com outras roupas, o merchandise do Benfica tem um preço justo0 0 0 0 0 0
Eu considero comprar merchandise do Benfica ao preço fixado0 0 0 0 0 0
Vale a pena apoiar o Benfica0 0 0 0 0 0
Eu penso no Benfica como parte da minha pessoa0 0 0 0 0 0
As pessoas respeitam o Benfica0 0 0 0 0 0 0
O meu proveito ao comprar merchandise do Benfica justifica o preço0 0 0 0 0 0 0
Os atributos que definem os adeptos do Benfica aplicam-se à minha pessoa0 0 0 0 0 0 0
A compra de merchandise do Benfica é uma boa compra (preço, tempo e esforço)0 0 0 0 0 0 0



As pessoas têm uma imagem positiva do Benfica0 0 0 0 0 0 0
O Benfica tem muitos motivos de orgulho0 0 0 0 0 0 0
A probabilidade de comprar merchandise do Benfica é elevada0 0 0 0 0 0 0
Eu tenciono comprar merchandise (camisola, cachecol, etc.) do benfica0 0 0 0 0 0 0

Teste de KMO e Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.0,925
Teste de esfericidade de BartlettQui-quadrado aprox.2238,339

df 105
Sig. 0

Matrizes anti-imagem
Tenho orgulho em ser adepto do BenficaA maior parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivaisr parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivaisOs sucessos do Benfica são também os meus sucessosComparado com outras roupas, o merchandise do Benfica tem um preço justoEu considero comprar merchandise do Benfica ao preço fixadoVale a pena apoiar o BenficaEu penso no Benfica como parte da minha pessoa

Covariância anti-imagemTenho orgulho em ser adepto do Benfica0,506 -0,155 -0,005 -0,021 0,021 -0,173 -0,059
A maior parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivaisr parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivais-0,155 0,7 -0,04 0,019 0,008 0,001 0,028
Os sucessos do Benfica são também os meus sucessos-0,005 -0,04 0,332 -0,012 -0,001 -0,006 -0,129
Comparado com outras roupas, o merchandise do Benfica tem um preço justo-0,021 0,019 -0,012 0,503 -0,102 0,036 0,001
Eu considero comprar merchandise do Benfica ao preço fixado0,021 0,008 -0,001 -0,102 0,385 -0,021 -0,005
Vale a pena apoiar o Benfica-0,173 0,001 -0,006 0,036 -0,021 0,472 -0,02
Eu penso no Benfica como parte da minha pessoa-0,059 0,028 -0,129 0,001 -0,005 -0,02 0,345
As pessoas respeitam o Benfica0,019 -0,005 -0,066 -0,03 0,053 -0,012 0,053
O meu proveito ao comprar merchandise do Benfica justifica o preço-0,007 -0,015 0,004 -0,066 -0,119 -0,033 -0,01
Os atributos que definem os adeptos do Benfica aplicam-se à minha pessoa0,013 -0,023 -0,095 0,013 -0,011 -0,038 -0,077
A compra de merchandise do Benfica é uma boa compra (preço, tempo e esforço)0,052 -0,051 0,016 -0,119 0,012 -0,036 -0,056
As pessoas têm uma imagem positiva do Benfica-0,054 -0,113 0,015 -0,024 -0,039 0 0,006
O Benfica tem muitos motivos de orgulho-0,067 0,045 -0,019 0,006 -0,021 -0,131 -0,059
A probabilidade de comprar merchandise do Benfica é elevada-0,047 0,054 -0,026 0,015 -0,052 0,032 0,008
Eu tenciono comprar merchandise (camisola, cachecol, etc.) do benfica0 -0,025 -0,09 0,022 -0,091 0,013 0,001

Correlação anti-imagemTenho orgulho em ser adepto do Benfica,900a -0,261 -0,012 -0,042 0,048 -0,355 -0,141
A maior parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivaisr parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivais-0,261 ,909a -0,083 0,032 0,016 0,001 0,058



Os sucessos do Benfica são também os meus sucessos-0,012 -0,083 ,926a -0,03 -0,004 -0,014 -0,38
Comparado com outras roupas, o merchandise do Benfica tem um preço justo-0,042 0,032 -0,03 ,933a -0,233 0,074 0,003
Eu considero comprar merchandise do Benfica ao preço fixado0,048 0,016 -0,004 -0,233 ,929a -0,049 -0,013
Vale a pena apoiar o Benfica-0,355 0,001 -0,014 0,074 -0,049 ,923a -0,049
Eu penso no Benfica como parte da minha pessoa-0,141 0,058 -0,38 0,003 -0,013 -0,049 ,932a
As pessoas respeitam o Benfica0,033 -0,007 -0,142 -0,053 0,106 -0,022 0,111
O meu proveito ao comprar merchandise do Benfica justifica o preço-0,018 -0,033 0,012 -0,165 -0,341 -0,084 -0,029
Os atributos que definem os adeptos do Benfica aplicam-se à minha pessoa0,03 -0,045 -0,274 0,032 -0,029 -0,093 -0,219
A compra de merchandise do Benfica é uma boa compra (preço, tempo e esforço)0,13 -0,109 0,05 -0,296 0,035 -0,093 -0,169
As pessoas têm uma imagem positiva do Benfica-0,11 -0,197 0,037 -0,049 -0,091 0,001 0,015
O Benfica tem muitos motivos de orgulho-0,134 0,076 -0,047 0,011 -0,049 -0,269 -0,143
A probabilidade de comprar merchandise do Benfica é elevada-0,103 0,1 -0,07 0,033 -0,129 0,072 0,022
Eu tenciono comprar merchandise (camisola, cachecol, etc.) do benfica0 -0,045 -0,235 0,048 -0,22 0,029 0,002

a Medidas de adequação de amostragem (MSA)

Comunalidades
Inicial Extração

Tenho orgulho em ser adepto do Benfica0,494 0,455
A maior parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivaisr parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivais0,3 0,241
Os sucessos do Benfica são também os meus sucessos0,668 0,64
Comparado com outras roupas, o merchandise do Benfica tem um preço justo0,497 0,507
Eu considero comprar merchandise do Benfica ao preço fixado0,615 0,648
Vale a pena apoiar o Benfica0,528 0,497
Eu penso no Benfica como parte da minha pessoa0,655 0,651
As pessoas respeitam o Benfica0,356 0,221
O meu proveito ao comprar merchandise do Benfica justifica o preço0,686 0,762
Os atributos que definem os adeptos do Benfica aplicam-se à minha pessoa0,639 0,658
A compra de merchandise do Benfica é uma boa compra (preço, tempo e esforço)0,681 0,681
As pessoas têm uma imagem positiva do Benfica0,53 0,43
O Benfica tem muitos motivos de orgulho0,499 0,507
A probabilidade de comprar merchandise do Benfica é elevada0,581 0,545
Eu tenciono comprar merchandise (camisola, cachecol, etc.) do benfica0,557 0,461



Método de extração: Verossimilhança máxima.

Variância total explicada
Fator Valores próprios iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadradoSomas rotativas de carregamentos ao quadrado

Total % de variância% cumulativa Total % de variância% cumulativa Total % de variância
1 7,463 49,756 49,756 7 46,668 46,668 4,087 27,249
2 1,383 9,222 58,978 0,902 6,013 52,681 3,815 25,432
3 0,993 6,62 65,598
4 0,817 5,443 71,041
5 0,746 4,972 76,014
6 0,635 4,237 80,25
7 0,471 3,14 83,39
8 0,426 2,838 86,228
9 0,384 2,559 88,787

10 0,378 2,522 91,309
11 0,33 2,202 93,51
12 0,272 1,81 95,321
13 0,269 1,794 97,115
14 0,229 1,525 98,64
15 0,204 1,36 100

Método de extração: Verossimilhança máxima.

Matriz dos fatoresa
Fator

1 2
Tenho orgulho em ser adepto do Benfica0,574 0,355
A maior parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivaisr parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivais0,443 0,21
Os sucessos do Benfica são também os meus sucessos0,772 0,208
Comparado com outras roupas, o merchandise do Benfica tem um preço justo0,647 -0,297
Eu considero comprar merchandise do Benfica ao preço fixado0,75 -0,291



Vale a pena apoiar o Benfica0,641 0,292
Eu penso no Benfica como parte da minha pessoa0,774 0,228
As pessoas respeitam o Benfica0,463 0,08
O meu proveito ao comprar merchandise do Benfica justifica o preço0,802 -0,345
Os atributos que definem os adeptos do Benfica aplicam-se à minha pessoa0,784 0,211
A compra de merchandise do Benfica é uma boa compra (preço, tempo e esforço)0,808 -0,165
As pessoas têm uma imagem positiva do Benfica0,616 0,223
O Benfica tem muitos motivos de orgulho0,646 0,299
A probabilidade de comprar merchandise do Benfica é elevada0,713 -0,19
Eu tenciono comprar merchandise (camisola, cachecol, etc.) do benfica0,675 -0,076
Método de extração: Verossimilhança máxima.
a 2 fatores extraídos. 4 iterações requeridas.

Teste de qualidade de ajustamento
Qui-quadrado df Sig.

270,248 76 0

Matriz dos fatores rotativaa
Fator

1 2
Tenho orgulho em ser adepto do Benfica0,651 0,178
A maior parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivaisr parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivais0,456 0,181
Os sucessos do Benfica são também os meus sucessos0,68 0,422
Comparado com outras roupas, o merchandise do Benfica tem um preço justo0,225 0,676
Eu considero comprar merchandise do Benfica ao preço fixado0,299 0,747
Vale a pena apoiar o Benfica0,651 0,269
Eu penso no Benfica como parte da minha pessoa0,694 0,41
As pessoas respeitam o Benfica0,375 0,284
O meu proveito ao comprar merchandise do Benfica justifica o preço0,295 0,821
Os atributos que definem os adeptos do Benfica aplicam-se à minha pessoa0,689 0,429



A compra de merchandise do Benfica é uma boa compra (preço, tempo e esforço)0,431 0,704
As pessoas têm uma imagem positiva do Benfica0,584 0,298
O Benfica tem muitos motivos de orgulho0,66 0,268
A probabilidade de comprar merchandise do Benfica é elevada0,348 0,651
Eu tenciono comprar merchandise (camisola, cachecol, etc.) do benfica0,405 0,545
Método de extração: Verossimilhança máxima. 
 Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser.a
a Rotação convergida em 3 iterações.

Matriz de transformação de fator
Fator 1 2

1 0,682 0,731
2 0,731 -0,682

Método de extração: Verossimilhança máxima.  
 Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser.

Matriz de coeficiente de pontuação dos fatores
Fator

1 2
Tenho orgulho em ser adepto do Benfica0,186 -0,097
A maior parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivaisr parte das pessoas considera o Benfica melhor que os clubes rivais0,084 -0,036
Os sucessos do Benfica são também os meus sucessos0,209 -0,039
Comparado com outras roupas, o merchandise do Benfica tem um preço justo-0,089 0,178
Eu considero comprar merchandise do Benfica ao preço fixado-0,11 0,257
Vale a pena apoiar o Benfica0,178 -0,073
Eu penso no Benfica como parte da minha pessoa0,228 -0,052
As pessoas respeitam o Benfica0,045 0,001
O meu proveito ao comprar merchandise do Benfica justifica o preço-0,206 0,437
Os atributos que definem os adeptos do Benfica aplicam-se à minha pessoa0,223 -0,041
A compra de merchandise do Benfica é uma boa compra (preço, tempo e esforço)-0,025 0,208



As pessoas têm uma imagem positiva do Benfica0,128 -0,041
O Benfica tem muitos motivos de orgulho0,185 -0,077
A probabilidade de comprar merchandise do Benfica é elevada-0,038 0,149
Eu tenciono comprar merchandise (camisola, cachecol, etc.) do benfica0,013 0,079
Método de extração: Verossimilhança máxima. 
 Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser. 
 Método de Pontuações dos Fatores: Regressão.

Matriz de covariância de pontuação dos fatores
Fator 1 2

1 0,81 0,128
2 0,128 0,827

Método de extração: Verossimilhança máxima.  
 Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser.  
 Método de Pontuações dos Fatores: Regressão.



As pessoas respeitam o BenficaO meu proveito ao comprar merchandise do Benfica justifica o preçoOs atributos que definem os adeptos do Benfica aplicam-se à minha pessoaA compra de merchandise do Benfica é uma boa compra (preço, tempo e esforço)As pessoas têm uma imagem positiva do BenficaO Benfica tem muitos motivos de orgulhoA probabilidade de comprar merchandise do Benfica é elevadaEu tenciono comprar merchandise (camisola, cachecol, etc.) do benfica
0,261 0,365 0,451 0,37 0,456 0,517 0,364 0,338
0,276 0,302 0,378 0,354 0,435 0,287 0,231 0,268
0,387 0,521 0,708 0,553 0,466 0,514 0,545 0,607
0,312 0,623 0,429 0,639 0,377 0,34 0,45 0,38
0,274 0,709 0,517 0,601 0,408 0,421 0,612 0,589
0,288 0,454 0,526 0,489 0,439 0,597 0,361 0,35
0,282 0,536 0,692 0,609 0,446 0,568 0,492 0,502

1 0,357 0,382 0,373 0,551 0,295 0,31 0,292
0,357 1 0,54 0,735 0,398 0,415 0,628 0,525
0,382 0,54 1 0,617 0,547 0,529 0,508 0,529
0,373 0,735 0,617 1 0,478 0,488 0,58 0,486
0,551 0,398 0,547 0,478 1 0,505 0,393 0,354
0,295 0,415 0,529 0,488 0,505 1 0,393 0,38
0,31 0,628 0,508 0,58 0,393 0,393 1 0,665

0,292 0,525 0,529 0,486 0,354 0,38 0,665 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

As pessoas respeitam o BenficaO meu proveito ao comprar merchandise do Benfica justifica o preçoOs atributos que definem os adeptos do Benfica aplicam-se à minha pessoaA compra de merchandise do Benfica é uma boa compra (preço, tempo e esforço)As pessoas têm uma imagem positiva do BenficaO Benfica tem muitos motivos de orgulhoA probabilidade de comprar merchandise do Benfica é elevadaEu tenciono comprar merchandise (camisola, cachecol, etc.) do benfica
0,019 -0,007 0,013 0,052 -0,054 -0,067 -0,047 0

-0,005 -0,015 -0,023 -0,051 -0,113 0,045 0,054 -0,025
-0,066 0,004 -0,095 0,016 0,015 -0,019 -0,026 -0,09
-0,03 -0,066 0,013 -0,119 -0,024 0,006 0,015 0,022
0,053 -0,119 -0,011 0,012 -0,039 -0,021 -0,052 -0,091

-0,012 -0,033 -0,038 -0,036 0 -0,131 0,032 0,013
0,053 -0,01 -0,077 -0,056 0,006 -0,059 0,008 0,001
0,644 -0,049 -0,007 -0,013 -0,221 0,015 -0,003 -0,016

-0,049 0,314 -0,002 -0,109 0,039 0,019 -0,068 0,002
-0,007 -0,002 0,361 -0,05 -0,075 -0,011 0 -0,027
-0,013 -0,109 -0,05 0,319 -0,02 -0,03 -0,048 0,01
-0,221 0,039 -0,075 -0,02 0,47 -0,093 -0,025 0,022
0,015 0,019 -0,011 -0,03 -0,093 0,501 -0,003 -0,003

-0,003 -0,068 0 -0,048 -0,025 -0,003 0,419 -0,162
-0,016 0,002 -0,027 0,01 0,022 -0,003 -0,162 0,443
0,033 -0,018 0,03 0,13 -0,11 -0,134 -0,103 0

-0,007 -0,033 -0,045 -0,109 -0,197 0,076 0,1 -0,045



-0,142 0,012 -0,274 0,05 0,037 -0,047 -0,07 -0,235
-0,053 -0,165 0,032 -0,296 -0,049 0,011 0,033 0,048
0,106 -0,341 -0,029 0,035 -0,091 -0,049 -0,129 -0,22

-0,022 -0,084 -0,093 -0,093 0,001 -0,269 0,072 0,029
0,111 -0,029 -0,219 -0,169 0,015 -0,143 0,022 0,002

,878a -0,109 -0,015 -0,029 -0,401 0,026 -0,007 -0,029
-0,109 ,921a -0,007 -0,344 0,101 0,047 -0,188 0,005
-0,015 -0,007 ,953a -0,146 -0,181 -0,025 0,001 -0,068
-0,029 -0,344 -0,146 ,926a -0,051 -0,076 -0,131 0,027
-0,401 0,101 -0,181 -0,051 ,901a -0,192 -0,056 0,049
0,026 0,047 -0,025 -0,076 -0,192 ,946a -0,006 -0,007

-0,007 -0,188 0,001 -0,131 -0,056 -0,006 ,930a -0,377
-0,029 0,005 -0,068 0,027 0,049 -0,007 -0,377 ,921a



Somas rotativas de carregamentos ao quadrado
% cumulativa

27,249
52,681









Eu tenciono comprar merchandise (camisola, cachecol, etc.) do benfica



Eu tenciono comprar merchandise (camisola, cachecol, etc.) do benfica












