
SUMÁRIO

LISTA DE QUADROS ...........................................................................................................................................3

LISTA DE TABELAS.............................................................................................................................................4

1  O PROBLEMA EM ESTUDO......................................................................................................................7

1.1 Introdução.............................................................................................................................................7

1.2 Problema de Investigação ...................................................................................................................10

1.3 Objetivos.............................................................................................................................................10

1.4 Definição de termos da pesquisa.........................................................................................................11

1.5 Organização do restante do estudo .....................................................................................................12

2  REVISÃO DA LITERATURA...................................................................................................................13

2.1 Efeito país de origem de produtos brasileiros.....................................................................................16

2.2 Formas de processamento da informação sobre o país de origem ......................................................20

2.2.1 País de origem como atributo extrínseco .......................................................................................20

2.2.2 País de origem como um resumo dos atributos do produto ...........................................................22

2.2.3 País de origem como efeito halo ....................................................................................................22

2.3 Fatores que influenciam a forma de processamento de informações sobre o país de origem.............22

2.3.1 Familiaridade com o produto .........................................................................................................23

2.3.2 Grau de envolvimento com o produto............................................................................................24

2.4 Fatores mediadores do efeito país de origem......................................................................................25

2.4.1 Características do consumidor .......................................................................................................25

2.4.2 Variáveis relacionadas com a categoria do produto.......................................................................29

2.5 Formação da imagem de um país........................................................................................................32

2.5.1 Dimensões da imagem do país de origem......................................................................................34

2.6 Atitudes do consumidor ......................................................................................................................40

2.6.1 Modelo de atitude de três componentes .........................................................................................41

2.6.2 Relação entre crenças e atitudes.....................................................................................................42

2.6.3 Mensuração de atitudes..................................................................................................................43

2.7 Envolvimento com produtos...............................................................................................................47

2.8 Mensuração do efeito país de origem .................................................................................................49

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA DE CAMPO...............................................................53

3.1 Modelo da pesquisa e apresentação das variáveis...............................................................................54

3.1.1 Variável imagem do consumidor estrangeiro com relação ao Brasil .............................................54

3.1.2 Variável atitude do consumidor estrangeiro com relação a produtos brasileiros ...........................55

3.2 Tipo de Pesquisa .................................................................................................................................57

3.3 Perguntas e hipóteses de pesquisa.......................................................................................................61

3.4 Plano Amostral ...................................................................................................................................62

3.5 Coleta de dados: método e instrumento ..............................................................................................65

3.5.1 Questionário...................................................................................................................................65

3.5.2 Forma de coleta de dados...............................................................................................................67



2

3.5.3 Plano de análise dos dados.............................................................................................................67

3.5.3.1 Etapa 1: Análise de erros e valores extremos (outliers)....................................................................... 68

3.5.3.2 Etapa 2: Análise fatorial nas escalas de imagem e atitude ................................................................... 68

3.5.3.3 Etapa 3: Verificação da confiabilidade das escalas.............................................................................. 73

3.5.3.4 Etapa 4: Análises de regressão............................................................................................................. 73

4  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO .......................79

4.1 Perfil da amostra utilizada ..................................................................................................................79

4.2 Identificação de valores extremos e valores inesperados....................................................................80

4.3 Análise fatorial das questões sobre imagem do Brasil e atitude com relação a produtos brasileiros..82

4.3.1 Imagem do Brasil ...........................................................................................................................84

4.3.2 Atitude com relação à carne bovina brasileira ...............................................................................90

4.3.3 Atitude com relação às frutas frescas brasileiras............................................................................93

4.3.4 Atitude com relação aos calçados brasileiros.................................................................................96

4.3.5 Atitude com relação aos móveis brasileiros ...................................................................................98

4.4 Regressões múltiplas.........................................................................................................................102

4.4.1 Carne bovina brasileira ................................................................................................................104

4.4.1.1 Verificação das hipóteses 1, 2 e 3 da pesquisa para a carne bovina brasileira ................................... 107

4.4.2 Frutas frescas brasileiras ..............................................................................................................108

4.4.2.1 Verificação das hipóteses 1, 2 e 3 da pesquisa para as frutas frescas brasileiras ............................... 110

4.4.3 Calçados brasileiros .....................................................................................................................111

4.4.3.1 Verificação das hipóteses 1, 2 e 3 da pesquisa para os calçados brasileiros ...................................... 114

4.4.4 Móveis brasileiros ........................................................................................................................115

4.4.4.1 Verificação das hipóteses 1, 2 e 3 da pesquisa para os móveis brasileiros ........................................ 117

4.4.5 Atitude geral com os produtos brasileiros....................................................................................118

4.4.5.1 Verificação das hipóteses 1, 2 e 3 da pesquisa para os produtos brasileiros em geral ....................... 120

4.4.6 Diferenças na magnitude do efeito país de origem de produtos brasileiros devidas ao

envolvimento com os produtos...................................................................................................................121

4.4.7 Familiaridade com o país .............................................................................................................126

5 CONCLUSÕES..........................................................................................................................................131

5.1 Conclusões finais da dissertação.......................................................................................................131

5.2 Limitações da dissertação .................................................................................................................137

5.3 Sugestões para estudos futuros .........................................................................................................138

REFERÊNCIAS...................................................................................................................................................140

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA..........................................................................................147

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA VERSADO PARA O INGLÊS .......................................151

ANEXO A – PRINCIPAIS PRODUTOS BRASILEIROS EXPORTADOS PARA A HOLANDA DE JANEIRO

A ABRIL DE 2004 ..............................................................................................................................................156



3

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Definição dos termos utilizados na pesquisa.......................................................................................11

Quadro 2 – Resultados da meta-análise sobre os estudos do efeito país de origem...............................................14

Quadro 3 – Principais resultados da área de pesquisa sobre país de origem..........................................................15

Quadro 4 – Aspectos tratados na revisão da literatura ...........................................................................................16

Quadro 5 – Dimensões da imagem de país de origem segundo Pisharodi e Parameswaran (1992) ......................36

Quadro 6 – Dimensões da imagem de país de origem segundo Ayrosa (2002).....................................................37

Quadro 7 – Comparação entre as dimensões de imagem de país de origem identificadas na literatura ................38

Quadro 8 – Dimensões da imagem de país de origem utilizadas na presente pesquisa .........................................39

Quadro 9 – Dimensões de atitude com relação a produtos utilizadas na presente pesquisa ..................................47

Quadro 10 – Escala do perfil do envolvimento do consumidor: os cinco antecedentes do envolvimento.............48

Quadro 11 – Produtos brasileiros objetos da pesquisa...........................................................................................49

Quadro 12 – Dimensões do envolvimento com produtos utilizadas na presente pesquisa ....................................49

Quadro 13 – Operacionalização da imagem do Brasil...........................................................................................55

Quadro 14 – Operacionalização da atitude com relação a produtos brasileiros.....................................................56

Quadro 15 – Comparação entre tipos básicos de projetos de pesquisa ..................................................................58

Quadro 16 – Itens do questionário que tiveram a valência alterada.......................................................................66

Quadro 17 – Nome das variáveis de imagem do Brasil .........................................................................................70

Quadro 18 – Nome das variáveis da atitude e do envolvimento com relação aos produtos brasileiros selecionados

......................................................................................................................................................................71

Quadro 19 – Fatores de imagem e respectivas variáveis .......................................................................................89

Quadro 20 – Fatores de atitude e respectivas variáveis .......................................................................................103

Quadro 21 – Verificação das hipóteses da pesquisa ............................................................................................133



4

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Exportação Segundo os Países de Destino - Janeiro a Dezembro de 2003 63

Tabela 2 – Conhecimento dos respondentes sobre o Brasil 79

Tabela 3 – Perfil de compra de carne bovina brasileira 80

Tabela 4 – Perfil de compra de frutas frescas brasileiras 80

Tabela 5 – Perfil de compra de calçados brasileiros 80

Tabela 6 – Perfil de compra de móveis brasileiros 80

Tabela 7 – Teste de Esfericidade de Bartlett e KMO para as questões de imagem do Brasil 82

Tabela 8 – Teste de Esfericidade de Bartlett e KMO para as questões sobre carne bovina brasileira 83

Tabela 9 – Teste de Esfericidade de Bartlett e KMO para as questões sobre frutas frescas brasileiras 83

Tabela 10 – Teste de Esfericidade de Bartlett e KMO para as questões sobre calçados brasileiros 83

Tabela 11 – Teste de Esfericidade de Bartlett e KMO para as questões sobre móveis brasileiros 83

Tabela 12 – Matriz de componentes rotacionada – imagem do Brasil 85

Tabela 13 – Análise de confiabilidade para o fator 1 de imagem do Brasil 86

Tabela 14 – Análise de confiabilidade para o fator 2 de imagem do Brasil 86

Tabela 15 – Análise de confiabilidade para o fator 3 de imagem do Brasil 87

Tabela 16 – Análise de confiabilidade para o fator 4 de imagem do Brasil 88

Tabela 17 – Análise de confiabilidade para o fator 5 de imagem do Brasil 88

Tabela 18 – Ordenação de médias das dimensões da imagem do Brasil 90

Tabela 19 – Matriz de componentes rotacionada – atitude com relação à carne bovina brasileira 91

Tabela 20 – Análise de confiabilidade para o fator 1 de atitude com relação à carne bovina brasileira 91

Tabela 21 – Análise de confiabilidade para o fator 2 de atitude com relação à carne bovina brasileira 92

Tabela 22 – Análise de confiabilidade para o fator 3 de atitude com relação à carne bovina brasileira 92

Tabela 23 – Matriz de componentes rotacionada – atitude com relação às frutas frescas brasileiras 93

Tabela 24 – Análise de confiabilidade para o fator 1 de atitude com relação às frutas frescas brasileiras 94

Tabela 25 – Análise de confiabilidade para o fator 2 de atitude com relação às frutas frescas brasileiras 94

Tabela 26 – Análise de confiabilidade para o fator 3 de atitude com relação às frutas frescas brasileiras 95

Tabela 27 – Análise de confiabilidade para o fator 4 de atitude com relação às frutas frescas brasileiras 95

Tabela 28 – Matriz de componentes rotacionada – atitude com relação aos calçados brasileiros 96

Tabela 29 – Análise de confiabilidade para o fator 1 de atitude com relação aos calçados brasileiros 96

Tabela 30 – Análise de confiabilidade para o fator 2 de atitude com relação aos calçados brasileiros 97

Tabela 31 – Análise de confiabilidade para o fator 3 de atitude com relação aos calçados brasileiros 98

Tabela 32 – Matriz de componentes rotacionada – atitude com relação aos móveis brasileiros 98

Tabela 33 – Análise de confiabilidade para o fator 1 de atitude com relação aos móveis brasileiros 99

Tabela 34 – Análise de confiabilidade para o fator 2 de atitude com relação aos móveis brasileiros 100

Tabela 35 – Análise de confiabilidade para o fator 3 de atitude com relação aos móveis brasileiros 100

Tabela 36 – Resumo do modelo de regressão – atitude carne bovina brasileira 105

Tabela 37 – Teste F do modelo de regressão – atitude carne bovina brasileira 105

Tabela 38 – Coeficientes do modelo de regressão – atitude carne bovina brasileira 106



5

Tabela 39 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados com

carne bovina brasileira 107

Tabela 40 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com carne bovina

brasileira 107

Tabela 41 – Resumo do modelo de regressão – atitude frutas frescas brasileiras 108

Tabela 42 – Teste F do modelo de regressão – atitude frutas frescas brasileiras 109

Tabela 43 – Coeficientes do modelo de regressão – atitude frutas frescas brasileiras 109

Tabela 44 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados com

frutas frescas brasileiras 110

Tabela 45 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com frutas frescas

brasileiras 110

Tabela 46 – Resumo do modelo de regressão – atitude calçados brasileiros 112

Tabela 47 – Teste F do modelo de regressão – atitude calçados brasileiros 112

Tabela 48 – Coeficientes do modelo de regressão – atitude calçados brasileiros 112

Tabela 49 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados com

calçados brasileiros 113

Tabela 50 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com calçados

brasileiros 113

Tabela 51 – Resumo do modelo de regressão – atitude móveis brasileiros 115

Tabela 52 – Teste F do modelo de regressão – atitude móveis brasileiros 115

Tabela 53 – Coeficientes do modelo de regressão – atitude móveis brasileiros 116

Tabela 54 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados com

móveis brasileiros 116

Tabela 55 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com móveis

brasileiros 116

Tabela 56 – Resumo do modelo de regressão – atitude geral com os produtos brasileiros 118

Tabela 57 – Teste F do modelo de regressão – atitude geral com os produtos brasileiros 118

Tabela 58 – Coeficientes do modelo de regressão – atitude geral com os produtos brasileiros 119

Tabela 59 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados com os

produtos brasileiros 120

Tabela 60 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com os produtos

brasileiros 120

Tabela 61 – Análise de confiabilidade para as questões de envolvimento com carne bovina 122

Tabela 62 – Análise de confiabilidade para as questões de envolvimento com frutas frescas 122

Tabela 63 – Análise de confiabilidade para as questões de envolvimento com calçados 123

Tabela 64 – Análise de confiabilidade para as questões de envolvimento com móveis 124

Tabela 65 – Teste das diferenças entre os envolvimentos com os produtos 124

Tabela 66 – Médias das variáveis de envolvimento com os produtos 125

Tabela 67 – Comparação dos valores dos R2 e do R2 ajustados dos modelos de regressão 126



6

Tabela 68 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados com o

Brasil – carne bovina brasileira 127

Tabela 69 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com o Brasil – carne

bovina brasileira 127

Tabela 70 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados com o

Brasil – frutas frescas brasileiras 128

Tabela 71 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com o Brasil – frutas

frescas brasileiras 128

Tabela 72 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados com o

Brasil – calçados brasileiros 129

Tabela 73 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com o Brasil –

calçados brasileiros 129

Tabela 74 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados com o

Brasil – móveis brasileiros 129

Tabela 75 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com o Brasil – móveis

brasileiros 129

Tabela 76 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados com o

Brasil – produtos brasileiros em geral 130

Tabela 77 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com o Brasil –

produtos brasileiros em geral 130



7

1 O PROBLEMA EM ESTUDO

1.1 Introdução

A rápida globalização dos mercados provocou um crescimento sem precedentes no comércio

internacional nas últimas décadas. Com o advento, nos últimos anos, de comunicações,

transportes e fluxos financeiros cada vez mais rápidos, o tempo e a distância estão se

encurtando rapidamente. Esse fato leva muitas empresas a aprender como entrar em mercados

estrangeiros e aumentar sua competitividade global. Para Kotler (1995), quanto maior a

demora das empresas em tomar providências em direção à internacionalização, mais elas

correrão o risco de ficar de fora de mercados promissores, como a Europa Ocidental, Europa

Oriental, Extremo Oriente e outros.

Ao mesmo tempo em que ocorre a expansão do comércio internacional, também se observa,

na literatura de marketing, uma crescente ampliação de pesquisas sobre o efeito país de

origem. Diversos estudos empíricos avaliaram os efeitos do país de origem a partir de várias

perspectivas. Em geral, é admitido que o país de origem influencia as avaliações de produtos

pelo consumidor e as suas decisões de compra (ZHANG, 1997).

Nessa época de crescente competição global, o país de origem permanece um tópico de

pesquisa de interesse considerável, tanto para profissionais de marketing quanto para

pesquisadores. Por um lado, compreender seus efeitos pode levar a melhores decisões de

compra por parte dos consumidores, e por outro, melhores estratégias para os profissionais de

marketing.

Com relação às exportações brasileiras, tem-se observado uma tendência de crescimento no

volume exportado. Em 2003, o Ministério do Desenvolvimento apurou um valor total de

exportações superior a 73 bilhões de dólares, sendo esse o maior volume de exportações de

sua história (SILVA, 2004). O resultado é 21% maior que o de 2002, quando também ocorreu

um recorde com a venda de US$ 60 bilhões ao exterior.

Fonseca (2003), acredita que, apesar da heterogeneidade do parque industrial brasileiro, e da

diversidade e complexidade dos seus produtos e serviços, muitos deles com nível de
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competitividade externa, e em setores altamente dinâmicos do ponto de vista tecnológico, a

imagem do Brasil no exterior é principalmente associada a algumas habilidades esportivas,

(sobretudo ao futebol) ou criativas, relacionadas, por exemplo, à sua expressividade e

musicalidade, que tem seu ponto máximo no carnaval. Dessa forma, quase nenhum

significado ou importância é atribuído ao Brasil enquanto provedor de itens de maior

conteúdo tecnológico, ou de qualidade reconhecida no exterior.

Portanto, verifica-se que o conhecimento com relação ao Brasil, e, sobretudo com relação ao

nível de qualidade de sua produção interna, ainda se mostra bastante restrito e tendencioso,

desconhecendo-se aspectos freqüentemente vistos na economia interna, vinculados à

relevância, qualidade e aprimoramento tecnológico. Para Fonseca (2003), duas são,

aparentemente, as motivações principais para esse pouco conhecimento ou percepção

equivocada: a pouca exposição ao público externo dos bens e serviços brasileiros e o fato de o

Brasil pouco se apresentar nos meios de comunicação, sendo geralmente mostrado por

instituições ou pelas mídias externas que não têm conhecimento acerca de aspectos

importantes da realidade brasileira, ou que a enxergam sob ótica fora de foco (realçando fatos

negativos, tais como corrupção, agressões ao meio ambiente, desrespeito aos direitos

humanos e desigualdades sociais).

Porém, esse autor não considera outras possíveis causas para tal percepção acerca da

qualidade dos produtos brasileiros. Em primeiro lugar, existe uma tendência natural dos meios

de comunicação de explorarem as más notícias em detrimentos das boas. Em segundo lugar, o

próprio governo brasileiro possui uma parcela de responsabilidade, por não possuir um

programa de relações públicas, voltado para a divulgação de notícias e feitos das empresas

brasileiras para o mercado externo.

Além disso, Fonseca (2003) salienta que uma conseqüência negativa mais direta para as

exportações brasileiras relaciona-se com a simples percepção do consumidor quanto à

qualidade e valor atribuído a um bem, que tende a ser fator subjetivo que acaba por se

transferir para sua decisão de compra e para sua disposição de pagar mais ou menos. Esse

efeito é conhecido como efeito país de origem.

Os efeitos relacionados ao país de origem referem-se à influência da informação sobre o país

de origem nas atitudes e no comportamento acerca do produto ou de uma marca. Desde o
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primeiro artigo empírico sobre esses efeitos em 1965, mais de 300 trabalhos já foram

publicados (AYROSA, 2000). Para o autor, as formas de se comunicar informação acerca do

país de origem incluem: o rótulo “fabricado em” (“made in”), a sugestão direta por meio da

marca ou do nome da empresa (e.g. British Airways, Ibéria), a sugestão indireta por meio da

sonorização ou da ortografia da marca ou do nome da empresa (e.g. Ferrari, Matsuhita,

Olivetti, Renault), e a indicação ou sugestão pela embalagem do produto (e.g. cerveja Fosters,

Reebok).

Os efeitos do país de origem nas avaliações de produtos pelo consumidor podem ser mediados

por uma variedade de informações intrínsecas (que envolvem a composição física do produto)

e extrínsecas (relacionadas ao produto, mas que não fazem parte de sua composição física)

sobre o produto, e por fatores ambientais e culturais. Comum à maioria dos estudos sobre

indicações múltiplas sobre o produto é a noção de que as percepções do consumidor são

importantes porque irão, no final, influenciar suas escolhas por um produto ou uma marca

(CHAO; GUPTA, 1995).

Os pesquisadores de marketing e os gerentes de empresas estão interessados em compreender

como os consumidores utilizam as informações sobre o país de origem na avaliação de

produtos estrangeiros. Os fatores operantes no nível psicológico de um consumidor individual

podem fornecer uma compreensão adicional sobre o processamento das informações sobre o

país de origem pelos consumidores. Assim, as diferenças individuais na tendência de

avaliação podem influenciar o efeito do país de origem. Esse conhecimento é importante, pois

pode capacitar as empresas a adotar estratégias mais efetivas na comercialização de seus

produtos no exterior.

A presente pesquisa propõe-se a entender o conceito e os resultados de pesquisas publicadas

no mundo sobre o efeito país de origem e investigar, por meio de um estudo com estudantes

universitários holandeses, a influência que a imagem acerca do Brasil pode exercer nas

atitudes dos consumidores estrangeiros com relação produtos brasileiros. Os resultados dessa

pesquisa podem fornecer mais elementos para a discussão acerca da utilização da marca

Brasil na exportação dos produtos brasileiros, à medida que é verificado se a imagem do

Brasil favorece ou prejudica os produtos brasileiros investigados no estudo. O problema de

investigação da presente pesquisa é apresentado na próxima parte do estudo.
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1.2 Problema de Investigação

No Brasil, os estudos sobre os efeitos relacionados com a informação do país de origem ainda

estão dando seus primeiros passos, o que torna relevante a contribuição do presente estudo.

Todos os trabalhos realizados no país possuem uma forte característica descritiva e buscaram,

entre outras coisas, detectar a existência dos efeitos de país de origem (AYROSA, 2000).

Porém, como a grande maioria dos estudos existentes sobre o efeito de país de origem no

processo de avaliação de alternativas de compra de um consumidor diz respeito a produtos

não-brasileiros, alternativamente, esta pesquisa propõe estudar tais efeitos para produtos

brasileiros vendidos no exterior.

O problema geral de investigação é definido como: a imagem que os consumidores

estrangeiros têm acerca do Brasil influencia a atitude com relação aos produtos brasileiros?

Os objetivos dessa pesquisa são apresentados na parte a seguir.

1.3 Objetivos

O objetivo geral desta pesquisa é investigar, com base na literatura, a influência que a imagem

de país de origem tem sobre a atitude de consumidores em relação a produtos estrangeiros e

verificar tais relações por meio de uma pesquisa cujo foco é o Brasil como país de origem de

produtos de alto e baixo envolvimento.

Os objetivos específicos são:

− Definir, com base na literatura, o conceito de efeito país de origem, identificando os

componentes de imagem e seus efeitos sobre a atitude de consumidores de produtos

estrangeiros;

− Identificar modelos teóricos e construtos que permitam a mensuração das dimensões

que compõem a imagem de um país;

− Definir, com base na literatura, o conceito de atitude com relação a produtos,

identificando os componentes de atitude, assim como modelos teóricos e construtos que

permitam a mensuração das dimensões que a compõe;
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− Identificar fatores intrínsecos e extrínsecos ao produto, assim como fatores ambientais e

culturais que moderam o efeito país de origem nas avaliações de produtos pelo

consumidor;

− Compor tais elementos em um modelo de pesquisa a ser verificado empiricamente;

− Por meio de uma pesquisa com um extrato de consumidores estrangeiros, verificar

empiricamente a influência da imagem que esses consumidores possuem acerca do

Brasil em suas atitudes com relação a produtos brasileiros;

− Verificar se existem diferenças na magnitude do efeito país de origem para produtos

brasileiros, dependendo do grau de envolvimento (alto ou baixo) dos consumidores

estrangeiros com os produtos;

− Verificar se existem diferenças na magnitude do efeito país de origem para produtos

brasileiros, dependendo da familiaridade dos consumidores estrangeiros com os

produtos brasileiros.

1.4 Definição de termos da pesquisa

A fim de reunir e consolidar a definição dos principais termos utilizados nessa pesquisa, foi

elaborado o Quadro 1, exposto a seguir.

Quadro 1 – Definição dos termos utilizados na pesquisa

Termos Definição
Imagem de país Imagem acerca de um país e os pensamentos criados por essas imagens

nas mentes dos consumidores.

Atitude com relação a produtos Avaliação geral que pode variar de extremamente positiva a extremamente
negativa, relacionada aos três componentes da atitude (cognição, afeto e
intenção de comportamento).

Efeito país de origem Influência da informação sobre o país de origem nas atitudes e no
comportamento acerca do produto ou de uma marca fabricada nesse país.

Magnitude do efeito país de origem Força da relação entre a imagem de um país e as atitudes do consumidor
estrangeiro com relação aos produtos fabricados nesse país, medida pelo
R2 da análise de regressão.

Valência do efeito país de origem Influência positiva ou negativa que a imagem de um país exerce nas
atitudes com relação aos produtos fabricados nesse país, avaliada pelos
sinais dos coeficientes de regressão da análise de regressão.

Envolvimento com o produto Ocorre quando um produto for importante para o consumidor devido à sua
auto-imagem estar ligada a ele, quando for de interesse continuado,
quando envolver riscos significativos, quando tiver apelo emocional ou
quando estiver identificado com as normas do grupo de referência.

Familiaridade com o produto Conhecimento que o consumidor possui acerca da categoria de produto
em questão.
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1.5 Organização do restante do estudo

O capítulo que aqui se encerra descreveu o problema sob investigação e definiu os objetivos

do estudo. A seguir, o capítulo 2, revisão da literatura, agrupa e discute os referenciais

teóricos necessários à compreensão do efeito país de origem e dos resultados de pesquisas

publicadas no mundo sobre esse fenômeno. São identificados modelos teóricos e construtos

para a mensuração das dimensões que compõem a imagem de um país e a atitude do

consumidor com relação a produtos estrangeiros, para formação do modelo de pesquisa

utilizado na pesquisa de campo.

No capítulo 3, apresenta-se a descrição do trabalho empírico. A metodologia utilizada no

estudo de campo, o tipo de pesquisa, os procedimentos de amostragem e de coleta de dados e

o instrumento de coleta são apresentados e discutidos, finalizando com uma discussão acerca

das análises necessárias para atingir os objetivos do estudo.

Por sua vez, o capítulo 4 apresenta e oferece uma discussão acerca dos resultados obtidos na

pesquisa empírica. Finalmente, o capítulo 5 apresenta as conclusões finais da pesquisa,

indicando também as limitações do estudo e fornecendo, a partir dos resultados dessa

dissertação e das limitações apresentadas, algumas sugestões para estudos futuros.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Os estudos sobre os efeitos do país de origem têm procurado identificar processos que possam

ajudar a explicar como o país de origem influencia a avaliação de um produto. O construto

“país de origem” desenvolve-se a partir da idéia de que as pessoas possuem avaliações

estereotipadas acerca de outras pessoas e de países e, conseqüentemente, a produtos

fabricados nesses países (BALABANIS; MUELLER; MELEWAR, 1999). Os estereótipos

que os consumidores possuem acerca de países e pessoas podem transcender as avaliações de

marcas ou produtos específicos e determinar, até certo ponto, as intenções de compra e o

comportamento das pessoas.

O primeiro teste empírico da influência que o país de origem exerce na aceitação e no sucesso

de um produto foi conduzido por Schooler (1965). O autor encontrou diferenças significativas

nas avaliações de produtos que eram idênticos com relação a todos os atributos, com exceção

do país especificado no rótulo “fabricado em”. Desde o trabalho de Schooler (1965), o efeito

país de origem foi tema de um grande número de estudos, sendo a maioria deles com o foco

na avaliação da ocorrência, magnitude e significância dos efeitos país de origem para

diferentes produtos (VERLEGH; STEENKAMP, 1999).

O estudo de Verlegh e Steenkamp (1999) elaborou uma integração quantitativa acerca das

pesquisas sobre o efeito país de origem, utilizando uma meta-análise, de forma a verificar a

robustez dos resultados empíricos acerca desse efeito. Os estudos empíricos sobre o efeito

país de origem realizados entre os anos de 1980 até 1996 foram identificados em periódicos e

anais de congressos internacionais, totalizando 41 estudos. Os resultados dessa pesquisa estão

listados no Quadro 2.

É importante ressaltar, porém, que os resultados encontrados por Verlegh e Steenkamp

(1999), devido ao método de análise utilizado, não permitem que sejam feitas conclusões

acerca dos mecanismos subjacentes, referindo-se apenas ao tamanho do efeito país de origem.

Por isso, não é possível afirmar, por exemplo, que os efeitos de país de origem são

semelhantes para estudantes e para consumidores em geral. Os cálculos efetuados podem, no

entanto, fornecer aos pesquisadores da área um benchmark para a interpretação dos resultados

de estudos futuros (VERLEGH; STEENKAMP, 1999).
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Quadro 2 – Resultados da meta-análise sobre os estudos do efeito país de origem

1. O efeito país de origem é maior para a avaliação da qualidade do produto do que para as
atitudes, pois o conceito de atitude é mais amplo, envolvendo mais fatores, o que reduz o efeito.
Da mesma forma, o efeito país de origem é maior para a avaliação da qualidade do produto do
que para as intenções de compra, pois o consumidor pode perceber o produto como de alta
qualidade, mas ainda assim não ter condições para comprá-lo.

2. O efeito país de origem não é significativamente maior para os bens de consumo do que para
os bens industriais, apesar de, teoricamente, os compradores institucionais serem mais
informados e menos influenciáveis pelas pistas extrínsecas do que os consumidores.

3. Não foram encontradas diferenças significativas entre o tamanho do efeito para produtos
híbridos (projetados em um país e fabricados em outro) e não-híbridos.

4. O efeito país de origem é maior em estudos que comparam produtos fabricados em países
mais desenvolvidos com produtos de países menos desenvolvidos, do que em estudos que
comparam produtos só de países mais desenvolvidos ou só de países menos desenvolvidos.

5. O efeito país de origem é menor nos estudos com pistas múltiplas sobre o produto do que em
estudos com uma única pista (a informação da origem do produto).

6. Os estudos com desenho experimental do tipo “between-subjects” levaram a tamanhos
menores do efeito país de origem do que estudos do tipo “within-subject”, nos quais os mesmos
respondentes fornecem avaliações para vários produtos.

7. O tamanho do efeito país de origem não difere entre estudos que usam amostras de estudantes
e estudos que usam amostras de consumidores em geral.
FONTE: VERLEGH; STEENKAMP, 1999.

Durante os mais de 30 anos de existência, os foco da pesquisa sobre o país de origem mudou,

naturalmente, de trabalhos exploratórios e descritivos para aplicação da teoria. Em 1965, era

importante observar ou confirmar a existência do efeito país de origem e indicar qual país

poderia ser considerado um país de origem favorável. Recentemente, o foco dos

pesquisadores mudou para a compreensão do porquê o efeito ocorre, observando em quais

situações ele é mais proeminente e investigando o papel que a informação acerca do país de

origem desempenha na formação da atitude e da decisão de compra (AYROSA, 2000).

Em seu trabalho, Ayrosa (2000) também procurou descrever os principais resultados da área

de pesquisa sobre país de origem. Os seguintes tópicos foram abordados: a existência de

efeitos derivados do país de origem, a existência do viés favorecendo as atitudes com relação

a países mais desenvolvidos, o viés dos pesquisadores com relação a determinados países, e as

interações entre a informação sobre o país de origem e marca, preço e características

demográficas.

O Quadro 3 apresenta os resultados citados, com exceção dos referentes às interações entre

país de origem e características demográficas do consumidor, as quais serão vistas

posteriormente. Os dados apresentados no Quadro 3 delineiam as principais conclusões das

pesquisas realizadas sobre o efeito país de origem no mundo.
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Quadro 3 – Principais resultados da área de pesquisa sobre país de origem

Resultado Descrição

O efeito país de origem existe.

De acordo com os resultados de pesquisas elaboradas durante 31 anos,
por vários autores, os efeitos do país de origem nas avaliações de
produtos realmente existem para uma variedade de categorias de
produtos e diferentes tipos de consumidores.

Viés favorecendo os países mais
desenvolvidos.

Países mais desenvolvidos são percebidos como “melhores” países de
origem do que países menos desenvolvidos.

Viés dos pesquisadores.

A diversidade de países usados em experimentos é surpreendentemente
pequena, o que torna a generalização dos resultados muito difícil. Países
como EUA, Japão e Alemanha são os mais mencionados como tendo
“imagem favorável”, enquanto que México, Tailândia e Taiwan são
muito populares como “imagem desfavorável”.

Interações entre país de origem e
outros atributos do produto.

Marca: uma marca bem conhecida pode compensar os efeitos negativos
advindos de um país de origem desfavorável para algumas categorias de
produtos. A familiaridade e a percepção de risco devem influenciar as
interações entre marca e país de origem.

Preço: efeitos negativos advindos de imagens desfavoráveis de países
podem ser compensados por descontos nos preços dos produtos.

Outros atributos: garantia, força de vendas e imagem do varejista
apresentam efeitos semelhantes aos da marca e preço.

FONTE: Adaptado de AYROSA, 2000.

A partir do exposto no Quadro 3, verifica-se o efeito do país de origem nas avaliações de

produtos realmente existe para uma variedade de categorias de produtos e diferentes tipos de

consumidores. O presente estudo propõe investigar a existência do efeito país de origem para

produtos brasileiros. Dessa forma, a primeira hipótese da pesquisa é:

− Hipótese 1: A imagem que os consumidores estrangeiros têm acerca do Brasil afeta as

suas atitudes com relação aos produtos brasileiros.

A presente pesquisa não pretende fazer um levantamento exaustivo de todos os temas

apresentados nos Quadros 2 e 3, mas tenta ser objetiva na conceituação do efeito país de

origem, embasando a parte empírica do estudo. Dessa forma, os aspectos a serem tratados na

revisão da literatura são apresentados no Quadro 4.

Os referenciais teóricos apresentados proporcionam um conjunto que dá respostas a algumas

questões de pesquisa e lança as bases para o estudo de campo projetado para cumprir os

demais objetivos a que se propõe o presente trabalho.
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Quadro 4 – Aspectos tratados na revisão da literatura

Temas Detalhamento

Formas de processamento da informação sobre o
país de origem

• País de origem como atributo extrínseco

• País de origem como pista resumo

• País de origem como efeito halo

Fatores que influenciam a forma de processamento
de informações sobre o país de origem

• Familiaridade com o produto

• Grau de envolvimento com o produto

Fatores mediadores do efeito país de origem

• Características do consumidor

• Variáveis relacionadas com a categoria do
produto

Formação da imagem de um país • Dimensões da imagem do país de origem

Atitudes do consumidor

• Modelo de atitude de três componentes

• Relação entre crenças e atitudes

• Mensuração de atitudes

Mensuração do efeito país de origem • Mensuração direta e indireta

2.1 Efeito país de origem de produtos brasileiros

Foram desenvolvidos alguns trabalhos no Brasil com o foco nos efeitos do país de origem nas

atitudes de consumidores com relação a determinados produtos, como, por exemplo, os

trabalhos de Ayrosa (1991), Carvalho (1993), Chong (1993) e Vazquez (1994). Esses

trabalhos procuraram, principalmente, detectar a existência dos efeitos de país de origem.

Todos eles foram baseados em levantamentos e confirmaram as predições relacionadas aos

efeitos em filmes, vinho e azeite de oliva. Além disso, o trabalho de Carvalho (1993)

confirmou o fato de compradores organizacionais serem mais propensos a usar estereótipos

relacionados aos países em suas tomadas de decisão de compra.

Porém, esses trabalhos realizados no Brasil não envolveram investigações do efeito país de

origem com relação a produtos brasileiros, ou utilizaram uma base amostral de consumidores

estrangeiros. O trabalho de Ayrosa (1991) investigou a influência do país de origem de um

filme na forma como este é percebido pelos espectadores. A amostra utilizada foi de

estudantes cariocas, os quais avaliaram os filmes brasileiros de uma maneira menos favorável

que os filmes estrangeiros. Chong (1993) desenvolveu um estudo no Brasil sobre o efeito país

de origem, mas procurou investigar a forma como são percebidos os vinhos importados pelos
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importadores brasileiros, não avaliando a influência da imagem do Brasil nas atitudes de

consumidores estrangeiros com relação a vinhos brasileiros.

Da mesma forma, Vazquez (1994) analisou a influência do país de origem na compra de

alguns produtos alimentícios (azeite de oliva e azeitonas). O estudo foi realizado entre

importadores do Rio de Janeiro e chegou à conclusão de que o país de origem desses produtos

parece influenciar a avaliação que os importadores têm dos produtos. Finalmente, o trabalho

de Carvalho (1993) enfocou os compradores organizacionais de uma loja de departamentos

sediada no Rio de Janeiro.

Por outro lado, um estudo que enfocou um produto brasileiro como alvo da pesquisa de efeito

país de origem foi desenvolvido por Vives (2000). A autora desenvolveu um estudo

qualitativo sobre o papel da imagem de locais (países, estados, regiões, cidades) na agregação

de valor a determinados produtos e na obtenção de vantagens competitivas baseadas na

origem. A autora pesquisou o funcionamento das denominações de origem na França,

examinando os casos das regiões vinícolas da Borgonha e da Champagne, consagradas

mundialmente pela vinculação de seus produtos à origem, buscando identificar os fatores-

chave do sucesso dessas iniciativas. Com base nas experiências francesas, organizou um

estudo de caso sobre os cafés especiais do estado de São Paulo, verificando a presença ou não

dos fatores-chave de sucesso identificados nas experiências francesas e, finalmente,

investigando a possibilidade de obtenção de vantagens competitivas baseadas na origem para

esse setor.

Com relação aos estudos internacionais na área de efeito país de origem que envolveram

produtos brasileiros, foram efetuadas algumas pesquisas, com o Brasil sempre sendo um dos

representantes dos países com imagens não associadas à alta qualidade. Como exemplo, tem-

se o estudo de Gaedake (1973), que demonstrou que produtos alimentares, bens eletrônicos e

têxteis fabricados em países em desenvolvimento eram percebidos como inferiores a produtos

americanos. Nesse estudo, foi utilizada uma amostra de estudantes americanos, sendo os

produtos avaliados: carnes, cogumelos, frutas e vegetais (todos enlatados). Os países em

desenvolvimento investigados eram Brasil, México, Argentina e Taiwan.

O estudo de Stewart e Chan (1993), usando ônibus de turismo como a categoria estudada,

verificou que os ônibus Mercedes-Benz fabricados no Brasil e na Coréia do Sul tinham uma
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imagem significativamente mais desfavorável quando comparada com aqueles produzidos na

Alemanha. Da mesma forma, Nebenzhal e Jaffe (1997) indicam que muitos consumidores

israelenses se recusaram a comprar carros da Volkswagen fabricados no Brasil, mesmo

sabendo que os mesmos modelos estavam à venda na Alemanha a preços mais altos.

Um estudo elaborado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2001) avaliou em 22

países as percepções em relação ao Brasil e a si próprios, traçando um retrato da situação do

Brasil e do mundo. Foram entrevistadas 400 pessoas em cada país, entre os meses de agosto e

outubro de 2001. Os 22 Países foram selecionados de acordo com a representatividade e

relevância de cada País. Nas Américas foram selecionados o Brasil, a Argentina, o México e

os Estados Unidos. Na Europa, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Suécia, a Itália, a

Espanha, Portugal e Rússia. Na Ásia, o Japão, a China, a Coréia do Sul, a Índia e a Indonésia.

No Oriente Médio, Israel e Síria. Na África, a Nigéria e a África do Sul. Na Oceania, a

Austrália. Estes Países em conjunto totalizam 64,63% da População Mundial. A seguir, são

apresentados os resultados da pesquisa relevantes para o presente estudo, sem incluir os dados

de respondentes brasileiros.

a) Informação sobre o Brasil: a principal fonte de informação sobre o Brasil citada pelos

entrevistados foi televisão e rádio (60,1%), seguida de jornais e revistas (14,2%) e

através de pessoas que conhece (10,3%).

b) Avaliação do Brasil: a maioria dos respondentes (37,5%) acredita que o Brasil é um país

razoável para se viver. A seguir, vêm os que acreditam que o Brasil é um país bom para

se viver (16,5%), ruim para se viver (16%), muito bom para se viver (3,4%) e muito

ruim para se viver (2,7%).

c) Desenvolvimento do Brasil: 42,2% pensam que o Brasil é um país emergente, enquanto

que 23,9% pensam ser subdesenvolvido e 16,4% pensam ser desenvolvido.

d) O Brasil na América Latina: a maioria (40,6%) acredita que o Brasil é uma economia de

tamanho médio na América Latina. Em seguida, 22,2% acreditam que o Brasil é a maior

economia da América Latina e 9,7% acreditam que é uma das menores economias da

América Latina.

e) Alegria e hospitalidade dos brasileiros: 68,2% pensam que os brasileiros são um povo

alegre e hospitaleiro, contra 5,6% que pensam que os brasileiros são um povo fechado e

pouco hospitaleiro.
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f) Trabalho e confiança: 48,7% dos respondentes têm a impressão que o povo brasileiro é

um povo trabalhador e confiável, enquanto que 18,5% têm a impressão que é um povo

pouco trabalhador e pouco confiável.

g) Imagem do Brasil: a primeira idéia que vem à cabeça dos entrevistados quando ouve

falar no Brasil é, na maioria das respostas, futebol e esportes (36,6%). Em seguida, vem

carnaval (19,4%), pobreza e miséria (8%), sol, praia e diversão (7,6%) e índios e selva

(6%).

h) Principal produto de exportação do Brasil: o principal produto exportado pelo Brasil,

para 58,2% dos entrevistados, é o café, seguido pela banana (4,3%), minério (2,5%),

carros (2,1%) e carne bovina (1,9%).

i) Avaliação dos produtos brasileiros: 46,3% acreditam que os produtos brasileiros são

razoavelmente confiáveis, enquanto 12,5% acreditam ser muito confiáveis e 8,4%

acreditam ser pouco confiáveis.

j) Conhecimento sobre Brasil: do total de respondentes, 63,2% nunca vieram nem

conhecem ninguém que tenha vindo ao Brasil, 27,4% conhecem alguém que já veio ao

Brasil e 4,3% já vieram ao Brasil.

A pesquisa da CNT (2001) apresenta importantes elementos acerca da imagem do Brasil e da

avaliação de produtos brasileiros, mas não investiga a relação entre essas variáveis. Verifica-

se, portanto, que existem poucos estudos acadêmicos sobre a imagem do Brasil, existindo

espaço para a realização de estudos mais aprofundados acerca do efeito país de origem de

produtos brasileiros, com a identificação dos principais fatores mediadores desse efeito, como

as informações intrínsecas (que envolvem a composição física do produto) e extrínsecas

(relacionadas ao produto, mas que não fazem parte de sua composição física) sobre o produto,

e fatores ambientais e culturais.

A partir do exposto nessa parte, percebe-se que o efeito país de origem de produtos brasileiros

parece ser negativo. Assim, define-se a segunda hipótese a ser investigada na presente

pesquisa:

− Hipótese 2: O efeito país de origem para produtos brasileiros em geral é negativo.

Como um dos objetivos da presente pesquisa é investigar, por meio de um estudo com

estudantes universitários holandeses, a influência que a imagem acerca do Brasil pode exercer
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nas atitudes dos consumidores estrangeiros com relação produtos brasileiros, pretende-se, ao

final ampliar os conhecimentos acerca do efeito país de origem em produtos brasileiros.

2.2 Formas de processamento da informação sobre o país de origem

O país de origem pode funcionar como um indicador para inferir a qualidade de um produto

ou como um atributo do produto que pode fornecer certos benefícios, dependendo da situação

e/ou das características do consumidor (BALABANIS; MUELLER; MELEWAR, 2002). A

informação acerca do país de origem pode, ainda, ser processada de acordo com o efeito halo.

As formas de processamento da informação sobre o país de origem são apresentadas a seguir.

2.2.1 País de origem como atributo extrínseco

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

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

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

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

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

da posse do produto.

Os critérios de avaliação freqüentemente diferem em suas influências na seleção de produtos

pelo consumidor, pois alguns critérios têm mais impacto do que outros para um mesmo

consumidor. Da mesma forma, os consumidores podem diferir quanto à importância atribuída

a cada critério de avaliação (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 1995). A importância de

cada atributo refere-se à influência potencial que cada dimensão pode exercer durante o

processo de comparação de produtos. Os atributos importantes (salientes) que realmente

influenciam o processo de avaliação são chamados de atributos determinantes. Engel,

Blackwell e Miniard (1995) citam os seguintes fatores influenciadores que afetam a saliência

dos atributos no processo de avaliação de alternativas de produtos:

a) influência situacional: os fatores situacionais (por exemplo: ocasião de uso do produto,

pressão de tempo do consumidor) geralmente exercem uma grande influência na

importância do critério de avaliação;
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b) semelhança das alternativas: decisões envolvendo alternativas não-comparáveis podem

exigir que o consumidor utilize critérios de avaliação mais abstratos, como necessidade,

divertimento, status;

c) motivação: a presença de motivação hedônica ou utilitária irá determinar o tipo de

critério de avaliação provável de ser utilizado pelo consumidor;

d) envolvimento: um número maior de critérios de avaliação será provavelmente utilizado

no processo de decisão na medida em que o envolvimento do consumidor com a compra

ou com o produto aumenta;

e) conhecimento: consumidores bem informados terão informações sobre as dimensões

guardadas na memória que serão úteis na comparação de alternativas. Essas

informações são menos prováveis de existir na memória de consumidores novatos.

Conseqüentemente, os novatos estarão muito mais suscetíveis às influências externas

que tentam influenciar seus critérios de avaliação.

Essa conceituação do país de origem como atributo do produto deriva do paradigma das dicas,

“cue paradigm” no original em inglês. A palavra “cue”, nesse sentido, significa dica ou

indicador sobre um atributo. As dicas sobre atributos de produtos são importantes variáveis de

marketing, que influenciam as decisões de compra de clientes potenciais. Vários estudos têm

examinado o impacto potencial das dicas dos produtos nas avaliações dos clientes acerca da

qualidade dos produtos e nas subseqüentes intenções de compra (FORSYTHE; KIM; PETEE,

1999). No contexto do efeito país de origem, este funciona como uma “dica” ou atributo

extrínseco do produto, assim como preço, marca e garantia (AYROSA, 1998).

Como atributo extrínseco, o país de origem opõe-se a atributos intrínsecos, como potência,

peso, composição, temperatura, durabilidade etc. Verifica-se, portanto, que os atributos

intrínsecos estão diretamente relacionados às características do produto. Assim, uma mudança

nesses atributos significa uma mudança substancial, até mesmo física, no produto. Por outro

lado, uma mudança nos atributos extrínsecos não afeta de forma direta o produto final.

Pesquisas têm demonstrado que as indicações extrínsecas intangíveis são constantemente

usadas pelos consumidores como indicadores substitutos quando faltam indicações intrínsecas

ou quando estas são difíceis de avaliar (ZHANG, 1997).
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2.2.2 País de origem como um resumo dos atributos do produto

Johansson (1989) trabalha com o paradigma das dicas para afirmar que os indivíduos utilizam

a informação do país de origem em duas formas alternativas: como uma pista resumo ou

como um atributo saliente. Como pista resumo, a informação acerca do país de origem é

utilizada como um substituto (“proxy”), resumindo outras informações de atributos já

conhecidas ou esperadas. A estrutura conceitual desenvolvida por Nebenzhal, Jaffe e Shlomo

(1997) propõe que os efeitos “resumos” resultam da generalização de pensamentos pré-

concebidos sobre produtos feitos em um país para atributos de outros produtos desse mesmo

país. Como um atributo saliente, a informação acerca do país de origem é processada como

um estereótipo, atuando quando informações mais precisas não estiverem disponíveis ou não

puderem ser compreendidas.

2.2.3 País de origem como efeito halo

Outra visão a respeito da influência do país de origem na avaliação de um produto encaixa-se

no modelo de Fishbein (FISHBEIN; AJZEN, 1975), isto é, as crenças sobre os atributos de

um produto precedem e influenciam a atitude para com o produto. De acordo com esse

modelo, a imagem do país afeta diretamente as crenças acerca dos atributos dos produtos, os

quais influenciam a atitude geral para com o produto. Portanto, o país de origem afeta de

forma indireta as atitudes por meio das crenças, um fenômeno geralmente descrito como o

efeito halo (AYROSA, 2000). Para Nebenzhal, Jaffe e Shlomo (1997), o efeito halo

desenvolve-se quando os consumidores sabem pouco sobre os produtos de um país, e suas

percepções sobre os atributos dos produtos feitos nesse país são baseadas em qualquer

conhecimento que possam ter sobre o país, incluindo o seu nível de desenvolvimento político,

econômico e social.

2.3 Fatores que influenciam a forma de processamento de informações sobre o país

de origem

Os consumidores usam a informação sobre o país de origem de um produto de formas

diferentes, dependendo da familiaridade ou do conhecimento que possuem, e dependendo

também do grau de envolvimento para com a categoria de produto em questão. Os dois
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fatores influenciadores da forma de processamento de informações sobre o país de origem são

abordados a seguir.

2.3.1 Familiaridade com o produto

O trabalho de Han (1989) enfocou o uso da informação sobre o país de origem pelos

consumidores, sustentando que os consumidores usam tal informação de formas diferentes,

dependendo da familiaridade ou do conhecimento que possuem acerca da categoria de

produto em questão. Em condições de baixa familiaridade, a imagem do país funciona como

um halo, afetando indiretamente as atitudes com relação à marca por meio das crenças sobre

os atributos.

Por outro lado, em condições de alta familiaridade, a imagem do país afeta diretamente as

atitudes com relação à marca, atuando como um construto-resumo. Ao conhecer as

características do produto, o consumidor organiza as informações em “pedaços” ou

construtos-resumos, deixando de avaliar os atributos um a um, e sim buscando na memória

uma avaliação geral para cada alternativa (HAN, 1989). Esses “pedaços” de informação,

portanto, possuem a função de simplificar o processamento de informações. Os consumidores

podem, então, generalizar a informação de um produto para várias marcas de um mesmo país

de origem, de tal forma que as marcas são percebidas como possuindo atributos semelhantes.

Verifica-se que os consumidores fazem abstrações da informação sobre um produto para a

imagem de um país, contrastando com o efeito halo apresentado anteriormente.

O conhecimento do produto pelo consumidor também é considerado importante: os novatos

utilizam o país de origem na avaliação do produto, enquanto que os experientes confiam

apenas nos estereótipos do país de origem quando não possuem nenhuma informação sobre os

atributos do produto ou quando possuem informação ambígua (CORDELL, 1992,

MAHESWARAN, 1994).

Assim como a informação sobre a marca, a informação sobre o país de origem normalmente é

usada pelos consumidores para reduzir a complexidade da tarefa envolvida no processamento

de informações acerca de alternativas de compras. À medida que o consumidor ganha

confiança em um produto de um país, é possível que ele possa estar predisposto a confiar no

país de origem como um indicador para inferir informações sobre atributos individuais de
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outros produtos, reduzindo assim a necessidade de busca de informações relacionadas a

atributos específicos (HAN; TERPSTRA, 1988).

2.3.2 Grau de envolvimento com o produto

O grau de envolvimento com o produto também faz com que os consumidores usem a

informação sobre o país de origem de formas diferentes. Para Assael (1995), o envolvimento

com um produto ocorre quando este: (1) for importante para o consumidor devido à auto-

imagem do consumidor estar ligada ao produto; (2) for de interesse continuado para o

consumidor; (3) envolver riscos significativos, como risco financeiro, tecnológico e social; (4)

tiver apelo emocional e/ou (5) estiver identificado com as normas do grupo de referência. O

envolvimento é, portanto, o grau de importância pessoal percebida e/ou interesse evocado por

um estímulo dentro de uma situação específica, uma reflexão de forte motivação na forma de

alta relevância pessoal percebida de um produto, assumindo a forma de uma escala que varia

de alto a baixo (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 1995).

A imagem do país de origem, em condições de baixo envolvimento, atua como um estereótipo

(JOHANSSON, 1989; MAHESWARAN, 1994) ou como um halo (HAN, 1989), assim como

na condição de baixa familiaridade descrita anteriormente. Nessas situações, a imagem do

país pode ser um importante elemento na formação da atitude, pois, no caso de produtos de

baixo envolvimento, a busca prolongada de informações é improvável. Além disso,

normalmente informações extensas sobre os atributos do produto não estão facilmente

disponíveis no ponto de venda (SCHAEFER, 1997).

O estudo de Schaefer (1997) demonstrou que os consumidores são mais propensos a confiar

nas indicações extrínsecas, como o país de origem, quando avaliam um produto relativamente

de baixo envolvimento, como cerveja, do que quando avaliam um produto mais complexo, de

alto envolvimento, como automóvel. Os consumidores geralmente não se envolvem muito na

compra de bens de consumo não duráveis e, portanto, provavelmente não irão utilizar um

processo longo de busca e processamento de informações. Por outro lado, nas situações de

alto envolvimento, a informação sobre o país de origem parece ser processada como um

atributo (HAN, 1989; JOHANSSON, 1989; MAHESWARAN, 1994). Nessa situação, os

consumidores serão afetados pelo modo como a informação sobre o país de origem interage

com os outros atributos.
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2.4 Fatores mediadores do efeito país de origem

Enquanto parece haver um consenso sobre o fato de o país de origem exercer um impacto na

avaliação dos produtos, existe ao mesmo tempo um debate constante sobre a magnitude desse

efeito, particularmente na presença de outras informações intrínsecas e extrínsecas sobre o

produto, e sobre os fatores ambientais e culturais que podem facilitar ou inibir a confiança no

país de origem. Alguns desses fatores mediadores do efeito país de origem, ou seja, que

afetam a importância dessa informação para o consumidor, são apresentados a seguir.

2.4.1 Características do consumidor

As características do consumidor que podem influenciar o efeito país de origem são: educação

e conservadorismo, idade e sexo, fluência na língua do país, quantidade de pistas sobre o

produto, necessidade de cognição, motivação, grau de envolvimento, familiaridade com a

marca e cultura. Com relação à educação e ao conservadorismo, os consumidores com menos

educação e politicamente conservadores são mais propensos a desenvolver aversão a produtos

estrangeiros (ANDERSON; CUNNINGHAM, 1972).

A idade (SHIMP; SHARMA, 1987) e o sexo (JOHANSSON; DOUGLAS; NONAKA, 1985)

do consumidor também provocam diferenças na receptividade a produtos estrangeiros: os

consumidores mais velhos tendem a ter mais aversão a produtos estrangeiros. O sexo do

consumidor também influencia a percepção das imagens “fabricado em” (made in), com as

mulheres tendo um viés contrário maior aos produtos estrangeiros e mais favorável aos

produtos nacionais (BALABANIS; MUELLER; MELEWAR, 2002).

A fluência na língua do país de origem é mais um fator de influência, sendo relacionado com

o conhecimento que o consumidor possui acerca do país de origem do produto. Esse fator

pode resultar em avaliações mais positivas do país por proporcionar acesso a fontes de

informações adicionais fora do país do consumidor, e por facilitar o contato direto

(BALABANIS; MUELLER; MELEWAR, 2002). O simples contato com um país, sem a

habilidade de se comunicar com as pessoas, pode limitar seriamente o acesso às informações

sobre o país e conseqüentemente, pode afetar as percepções.
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Com relação à quantidade de pistas sobre o produto, Chao e Rajendran (1993) afirmam que

quando o consumidor tem acesso a um número maior de pistas sobre o produto, a eficácia de

uma pista em particular, como o país de origem, na influência das avaliações que um

consumidor faz sobre um produto, pode ser reduzida. Esse processo causaria uma diminuição

do efeito país de origem, mas não o seu desaparecimento. Em seu estudo, Chao e Rajendran

(1993) demonstram que os consumidores podem confiar na marca como um efeito país de

origem implícito, substituindo as avaliações do produto, independentemente do fato de o

produto ter sido realmente fabricado no país com o qual a marca pode estar fortemente

associada.

O efeito país de origem pode ainda ser influenciado por uma diferença mais fundamental

entre os consumidores: vontade e disponibilidade para processar informações (ZHANG,

1997). Zhang (1997) defende a hipótese que o efeito de país de origem pode ser influenciado

pelas diferenças individuais na necessidade de cognição dos consumidores. A necessidade de

cognição é o prazer e a motivação do indivíduo para se engajar em um processamento

cognitivo de informações que exige esforço de sua parte (PETTY; CACIOPPO, 1986).

O efeito país de origem é especialmente forte em indivíduos que não estão cognitivamente

dispostos a avaliar os atributos dos produtos, e usam o país de origem como uma pista-resumo

que pode afetar a avaliação sobre o produto. A qualidade da argumentação pode se tornar um

importante determinante da atitude para indivíduos com alto grau de necessidade de cognição

(ZHANG, 1997). Para indivíduos com baixos níveis de necessidade de cognição, o país de

origem (como indicação extrínseca), mais do que a qualidade da argumentação, pode se tornar

um importante determinante da atitude.

A motivação do consumidor é mais um fator que influencia o uso da informação sobre o país

de origem. Sob condições de alta motivação, os consumidores estarão propensos a seguir um

processamento detalhado da mensagem persuasiva que envolve o exame atencioso dos

argumentos relevantes para a mensagem (como informação sobre atributos). Em comparação,

sob baixa motivação, um modo menos esforçado de processamento é antecipado, e os

consumidores provavelmente irão formar seus julgamentos de uma forma cognitiva mais

simples (GURHAN-CANLI; MAHESWARAN, 2000). Portanto, sob baixa (versus alta)

motivação, os consumidores podem tentar formar seus julgamentos com um mínimo esforço,

e o país de origem oferece uma base para fazerem isso (MAHESWARAN, 1994).
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Ao contrário, consumidores altamente motivados são menos propensos a usar atalhos

cognitivos na formação de seus julgamentos. A informação do país de origem pode ser

processada e considerada, porém mais como um dos atributos do produto do que como base

geral para julgamento. Quando os consumidores utilizam o país de origem como base para

julgamento em situações de baixa motivação, ou quando o objetivo do processamento

cognitivo é avaliar o país de origem, eles direcionam a atenção para as informações acerca do

país de origem do produto. Por outro lado, se os consumidores não se atém ao país de origem,

como no caso de alta motivação, ou quando o objetivo do processamento desvia a atenção das

informações sobre o país de origem, qualquer evidência sobre o país de origem é menos

provável de ser utilizada em seus julgamentos (GURHAN-CANLI; MAHESWARAN, 2000).

A familiaridade com o produto foi abordada anteriormente nesse trabalho para discutir as

diferentes formas que o consumidor pode utilizar a informação sobre o país de origem,

dependendo da familiaridade ou do conhecimento que possuem acerca da categoria de

produto em questão. Cabe acrescentar que, quando os consumidores se confrontam com uma

marca familiar, eles tendem a fazer avaliações sobre o produto de forma rápida e direta, sem

muito esforço na busca de informações, pois estão familiarizados com os atributos da marca

(BRUCKS, 1985). Nessas situações, a busca e processamento de informações não são

necessários. Assim, parece razoável assumir que os consumidores que estão familiarizados

com uma marca em particular podem desconsiderar ou ignorar o país de origem ou outras

informações sobre atributos, na avaliação desta marca (SCHAEFER, 1997).

Para Verlegh, Althuijzen e Vroegh (1999), quando os consumidores são familiarizados com

um produto X fabricado no país Y, eles podem ter desenvolvido crenças acerca dos atributos

dos produtos. Crenças como “carros alemães são confiáveis” e “vinhos franceses têm um

gosto bom” mostram que os consumidores associam o país de origem com o desempenho do

produto. Algumas dessas associações, como os relógios da Suíça, os vinhos da França e a

vodca da Rússia, possuem raízes históricas e culturais. Outras podem ter sido aprendidas em

experiências passadas, como o uso, experimentação, propaganda e boca-a-boca do produto.

De qualquer forma, esses autores indicam que essas associações tornam óbvio o uso dos

estereótipos para inferir os atributos dos produtos. Portanto, espera-se que a relação entre as

avaliações do produto e os estereótipos do país diminua quando os consumidores tornam-se

familiarizados com o produto X fabricado no país Y.
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Juntos, a familiaridade com a marca e o conhecimento objetivo do produto têm um efeito

significativo no uso da indicação sobre o país de origem na avaliação de produtos, embora

nenhum dos dois fatores tenha um efeito geral por si só, segundo estudo de Schaefer (1997).

O conhecimento objetivo do produto parece levar a uma maior confiança no país de origem se

a marca não for familiar, mas isto não ocorre se a marca for familiar. Além disso, as

percepções do país de origem também mudam com o tempo – quando o consumidor tiver

adquirido mais conhecimento sobre o país, quando as práticas de marketing que dão suporte

ao produto tiverem melhorado ou quando a qualidade do produto ou a projeção internacional

do país tiver melhorado (DARLING; WOOD, 1990). O presente estudo irá investigar se a

familiaridade com o produto é um fator moderador do efeito país de origem de produtos

brasileiros. Dessa forma, a terceira hipótese da pesquisa é assim definida:

− Hipótese 3: O efeito país de origem é mais intenso quando os consumidores são pouco

familiarizados com os produtos brasileiros do que quando são familiarizados.

Foi verificado, anteriormente, que o grau de envolvimento com o produto faz com que os

consumidores usem a informação sobre o país de origem de formas diferentes. Como, no caso

de produtos de baixo envolvimento, a busca prolongada de informações é improvável, espera-

se que, nessas situações, os consumidores sejam mais propensos a confiar nas indicações

extrínsecas, como o país de origem. Assim, o grau de envolvimento com o produto também

modera a magnitude do efeito país de origem, sendo este mais forte para produtos de baixo

envolvimento (SCHAEFER, 1997). A presente pesquisa irá investigar se o envolvimento com

o produto também modera o efeito país de origem de produtos brasileiros. Assim, a quarta

hipótese da pesquisa é definida:

− Hipótese 4: O efeito país de origem é mais intenso para produtos brasileiros de baixo

envolvimento do que para produtos de alto envolvimento.

Com relação à influência da cultura no efeito país de origem, Guilhoto (2001) salienta que

muitos dos atributos desejados pelos consumidores para um produto estão intimamente

ligados à cultura na qual ele está inserido. Em seu trabalho, a autora destaca dois aspectos

culturais que atuam diretamente na percepção dos consumidores sobre a influência do país de

origem dos produtos. O primeiro deles é o quanto o país tem características mais

individualistas ou mais coletivistas. De acordo com Canli e Maheswaran (2000), as pessoas
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que possuem uma formação mais individualista tendem a minimizar a importância das

informações sobre o país de origem, priorizando a qualidade do produto. Por sua vez, os

coletivistas apresentam uma propensão natural a enfatizar mais o grupo do que o indivíduo,

tendendo a avaliar os produtos nacionais de uma forma mais favorável, independentemente de

sua superioridade.

Para Guilhoto (2001), outro aspecto cultural importante para a verificação da influência do

país de origem é o grau de etnocentrismo de uma cultura. O etnocentrismo pode ser definido

como o modo pelo qual um grupo se considera referência, classificando os demais grupos a

partir de suas características. Para Shimp e Sharma (1987), quanto mais etnocentrista for o

consumidor, mais ele tenderá a ver a compra de produtos estrangeiros como algo danoso

porque, segundo a sua visão, seu consumo feriria a economia doméstica, levaria à perda de

empregos e não seria patriótico.

2.4.2 Variáveis relacionadas com a categoria do produto

As variáveis relacionadas com o tipo/categoria do produto também têm um papel no uso do

país de origem como critério de seleção entre alternativas (HESLOP; PAPADOPOULOS,

1993; PAPADOPOULOS, 1993). Por exemplo, o país de origem é geralmente mais eficiente

para produtos agrícolas do que para produtos manufaturados, dada a associação histórica entre

produção e país de origem ou região de origem (AGRAWAL; KAMAKARA, 1999). Além

disso, o grau de envolvimento do consumidor para com produtos agrícolas é menor do que

para com produtos manufaturados. Esse fato gera um efeito maior do país de origem na

avaliação de produtos agrícolas pelos consumidores. Para Heslop e Papadopoulos (1993)

outras variáveis que afetam o uso do país de origem como critério de compra incluem:

a) nível de desenvolvimento do país de origem;

b) as associações históricas entre o país de origem e certos produtos (por exemplo, na

França há associações históricas na produção de roupas e alimentos);

c) a força da relação entre as imagens do país de origem com a categoria de produtos,

indicando que as imagens do país de origem terão mais “legitimidade” em certas

circunstâncias do que em outras.
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Os gerentes devem, portanto, avaliar cuidadosamente a história das associações da categoria

do produto com o país de origem antes de utilizarem esta variável para aumentar o

conhecimento de seus produtos. Se um país possuir uma história de associação negativa entre

país de origem e categoria de produto, poderá ser prejudicial utilizar o país de origem no

programa de marca. Os gerentes devem também planejar os programas de país de origem no

longo prazo, pois o país de origem possui menos importância quando os consumidores

tornam-se mais familiarizados com os produtos (BEVERLAND, 2002).

De acordo com as evidências empíricas citadas por Bar Tal (1997), relações de conflito entre

dois países podem levar à formação de imagens de países negativas, enquanto que os

relacionamentos cooperativos levam à formação de imagens de países positivas. As relações

atuais entre dois países podem ser cooperativas, porém um histórico de relações conflituosas

pode ainda influenciar fortemente a imagem do país. Por exemplo, um histórico de

antagonismos, guerras, hostilidade, amizade ou cooperação entre dois países torna-se parte da

memória coletiva e afeta as percepções das pessoas com relação ao outro país.

O estudo de Balabanis, Mueller e Melewar (2002) demonstrou que, para fabricantes que lidam

com países menos amigáveis com seu país, o melhor conselho é não utilizar o país de origem

nas promoções do produto e nas embalagens. O oposto é verdadeiro quando os fabricantes

estiverem lidando com países mais amigáveis.

Segundo Bar Tal (1997), as percepções sobre um país de origem são geralmente influenciadas

por ideologia, crenças e objetivos e, na maioria dos casos, refletem os estereótipos que

prevalecem sobre o país. Além disso, pesquisas indicam que o país de origem é eficiente

apenas se existir uma ligação clara entre a categoria de produto e o país de origem

(AGRAWAL; KAMAKARA, 1999; HESLOP; PAPADOPOULOS, 1993). Por exemplo, a

Rússia pode estar associada com baixa qualidade, exceto no caso do caviar e da vodca,

quando a produção rotulada com “Rússia”, ou, surpreendentemente, “URSS”, obtém preços

muito mais altos do que o caviar de outros países (BEVERLAND, 2002).

Foram apresentadas as formas de processamento da informação sobre o país de origem: como

atributo extrínseco do produto, como um halo e como pista resumo. Os fatores mediadores do

efeito país de origem foram também abordados, salientando as condições em que o efeito é

mais ou menos intenso. Verificou-se que o país de origem pode ser operacionalizado em
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diversas formas, e que um grande número de variáveis relacionadas com a empresa,

consumidores, estratégia, histórico e produtos, influencia a aplicabilidade de seu uso. Assim,

o uso do país de origem depende de diferentes fatores contextuais, e a sua aplicabilidade

muda em resposta a mudanças no contexto. Esses aspectos podem ser resumidos e

apresentados como na Figura 1.

Figura 1 – Fatores moderadores do efeito país de origem

Percebe-se, portanto, que tanto pesquisadores quanto gerentes de marketing deveriam estar

atentos às influências de variáveis mediadoras do efeito país de origem, particularmente

aquelas que operam no nível do consumidor individual, antes de tentar antecipar um efeito

mais geral do país de origem. A especificação dessas variáveis irá melhorar a habilidade de

compreender e prever o efeito do país de origem em diferentes grupos de consumidores no

mercado.

Esse conhecimento pode também levar a decisões de marketing mais eficientes por empresas

que precisam lidar com questões relacionadas ao país de origem em suas atividades

internacionais de marketing. Além disso, a identificação da forma pela qual a informação
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sobre o país de origem é processada (atributo extrínseco, halo ou pista resumo) pode levar à

definição de atividades de promoção mais adequadas para o produto.

2.5 Formação da imagem de um país

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

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

acerca os atributos desses produtos, ou nas atitudes e comportamentos relacionados à compra

desses produtos. Considera-se que os efeitos derivados da informação sobre o país de origem

sejam diretamente afetados pela imagem do país (AYROSA, 2000).

Segundo Verlegh e Steenkamp (1999), além de ser uma pista cognitiva da qualidade de um

produto, o país de origem também se refere às emoções, identidade, orgulho e memórias

autobiográficas. Essas conotações simbólicas e emocionais transformam o país de origem em

um atributo de imagem. Esses atributos têm se mostrado determinantes significativos das

preferências dos consumidores e uma fonte importante de valor da marca.

Para Verlegh, Althuijzen e Vroegh (1999), os estereótipos de um país compreendem uma

série de crenças acerca da paisagem, cultura e economia desse país. Exemplos são “a Espanha

é ensolarada”, “a Inglaterra é tradicional” e “os japoneses são eficientes”. Juntas, essas

crenças formam uma estrutura mental complexa, que permite aos consumidores fazer

inferências acerca dos atributos dos produtos, ou fazer uma primeira avaliação de seu

desempenho. Dessa forma, os autores conceituaram os estereótipos de um país com três

dimensões: estrutura sócio-econômica, cultura e geografia.

A estrutura sócio-econômica é definida como sendo o padrão de inter-relações entre os

elementos de um sistema social. Para Verlegh, Althuijzen e Vroegh (1999), os sociólogos

descrevem essa estrutura por meio de parâmetros como desenvolvimento, riqueza, poder

político, industrialização e prestígio. A dimensão geográfica envolve as percepções do clima,

paisagem e aspectos ambientais. Finalmente, a dimensão cultural refere-se às formas com as

quais os membros de um grupo diferem-se dos membros de outros grupos. Estudos recentes

utilizaram uma estrutura multidimensional para mensurar os estereótipos nacionais. As duas

dimensões desse construto eram “moralidade” e “competência”. A moralidade refere-se a
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traços como “amigável” e “tolerante”, enquanto que a competência refere-se a traços como

“criativo” e “inteligente” (VERLEGH; ALTHUIJZEN; VROEGH, 1999).

Para Ayrosa (2000), a definição de imagem de país não tem sido clara na literatura sobre o

efeito país de origem, com muitos autores confundindo os conceitos de imagem de um país

específico e imagem dos produtos originados nesse país. Um exemplo dessa confusão é a

definição de Han (1988), que considera a imagem do país como sendo a diferença de

qualidade percebida entre produtos domésticos e estrangeiros. Da mesma forma, Nagashima

(1970) descreveu a imagem de um país como sendo a representação, a reputação, o

estereótipo que os homens de negócios e os consumidores colocam nos produtos de um país

específico. Essa imagem é criada por variáveis como: produtos representativos, características

nacionais, panorama econômico e político, história e tradições.

Já para Papadopoulos (1993), o termo imagem de um país define a imagem acerca de um país

e os pensamentos criados por essas imagens nas mentes dos consumidores. Na mesma linha,

Verlegh e Steenkamp (1999) indicam que a imagem de um país refere-se às representações

mentais acerca das pessoas, produtos, cultura e símbolos nacionais desse país. Segundos esses

autores, as imagens de países possuem estereótipos culturais amplamente compartilhados, que

persistem mesmo quando os consumidores realmente experimentam os produtos do país. As

imagens de países também contêm impressões gerais acerca dos países e crenças

idiossincráticas acerca dos produtos do país, as quais os consumidores formaram com a

experiência direta ou indireta com o produto.

Percebe-se que a maioria das definições sobre imagem de um país inclui as percepções gerais

que um consumidor possui acerca da qualidade dos produtos fabricados em um determinado

país. A percepção de um consumidor acerca de um país é a forma como tal consumidor

seleciona, organiza, e interpreta os estímulos relacionados ao país em uma representação

coerente (ASSAEL, 1995; SCHIFFMAN; KANUK, 1997). Fazendo uma analogia com a

definição de imagem de marca apresentada por Engel, Blackwell e Miniard (1995), poder-se-

ia dizer que a imagem de um país é o conjunto de associações existentes entre o país e outras

informações armazenadas na memória do consumidor.

Segundo Schiffman e Kanuk (1997), os consumidores possuem um número de percepções

duradouras, ou imagens, que são particularmente importantes para o estudo do seu
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comportamento. Os produtos e as marcas possuem valores simbólicos para os indivíduos, que

os avaliam com base na consistência em relação a suas próprias auto-imagens. Os

consumidores procuram preservar ou melhorar as suas auto-imagens com a compra de

produtos considerados congruentes com essas auto-imagens, evitando aqueles produtos que

não o sejam.

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

feitas a partir de estímulos de marketing e do ambiente. Essas inferências caracterizam uma

das formas pelas quais os consumidores interpretam uma informação: categorização e

inferência (ASSAEL, 1995). A categorização envolve a tendência de alocar a informação em

categorias lógicas, auxiliando o consumidor a processar a informação conhecida de forma

rápida e eficiente, e também a classificar uma nova informação. Por sua vez, a inferência

envolve o desenvolvimento de uma associação entre dois estímulos.

As inferências que os consumidores fazem acerca de um país relacionam-se com as crenças

que esses consumidores possuem acerca do país, formadas pelas associações passadas. Tais

inferências são também baseadas nos sinais e símbolos associados com o país. A imagem

formada do país é, portanto, a percepção total de um país que os consumidores possuem, ao

processar a informação advinda de várias fontes através do tempo. A psicologia Gestalt

sugere que a formação de uma imagem é um processo natural de desenvolvimento da

percepção total de um objeto (ASSAEL, 1995). Como o país de origem pode atuar como um

estereótipo (NAGASHIMA, 1970), ele pode refletir ou as representações mentais da

realidade, ou pode não corresponder à realidade, sendo o resultado de “associações ilusórias”

ou de processos de inferências incorretos (BALABANIS; MUELLER; MELEWAR, 1999).

2.5.1 Dimensões da imagem do país de origem

Para Jaffe e Nebenzahl (1984), a escolha de uma escala apropriada para mensurar a imagem

de países tem sido investigada em profundidade e relatada na literatura de marketing e de

comportamento. De acordo com Roth e Romeo (1992), embora os estudos sobre a imagem de

um país usem variáveis diferentes para avaliar essa imagem, quatro elementos estão

comumente presentes nas pesquisas: inovação, design, prestígio e acabamento. A inovação

refere-se à inclusão de novas tecnologias e de avanços de engenharia em um produto. O

design refere-se à aparência, estilo, cor e variedade. O prestígio considera a exclusividade,
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status e reputação da marca do produto. Finalmente, o acabamento refere-se ao nível de

confiança, durabilidade e qualidade de fabricação dos produtos. Observa-se que esses

elementos dizem respeito a aspectos relativos aos produtos do país, e não às características

dos países em questão.

Como exemplo da forma de mensuração da imagem do país citada por Roth e Romeo (1992),

tem-se o estudo de Han (1990), que mensurou a imagem do país por meio de cinco itens:

avanço técnico, valor de prestígio, acabamento dos produtos, preço e durabilidade. Observa-

se, portanto, que os dados de Roth e Romeo (1992) e de Han (1990) sugerem que a imagem

de país de origem é um conceito unidimensional, referindo-se apenas aos aspectos relativos

aos produtos, e não multidimensional.

Alguns estudos realizados após 1992 consideram a imagem do país de origem como um

conceito multidimensional, com o foco sendo transferido do produto para o país (Ayrosa,

1998). Martin e Eroglu (1993), por exemplo, trabalharam com três dimensões: política,

econômica e tecnológica. Uma quarta dimensão foi idealizada, atratividade social, mas os

dados da pesquisa revelaram que essa dimensão não emergiu. A escala de três itens de Martin

e Eroglu (1993) parece ser mais orientada para o perfil e ações do governo de um país. Itens

como “mercado livre / sistema planejado centralmente”, “altos / baixos custos de mão de

obra” e “exportador / importador de produtos agrícolas” podem ter uma forte característica

avaliativa para alguns respondentes (como para os americanos), mas podem ser interpretados

de outra forma por respondentes de outros países (como os brasileiros).

Por sua vez, Pisharodi e Parameswaran (1992) desenvolveram seu trabalho para mensurar a

imagem de um país em dois grupos de itens, cada um com suas próprias dimensões. O

primeiro grupo de itens, atributos gerais do país (GCA – General Country Attributes),

objetiva capturar as atitudes gerais que os respondentes possuem com relação a um país, de

uma forma geral. O segundo grupo de itens, atributos gerais do produto (GPA – General

Product Attributes), procura capturar as atitudes com relação a características gerais dos

produtos fabricados no país estudado, incluindo aspectos relativos à promoção e distribuição.

Um terceiro grupo de itens utilizado, denominado atributos específicos do produto (SPA –

Specific Product Attributes), procura capturar as atitudes com relação a produtos específicos

do país em questão, não fazendo parte da mensuração da imagem do país. O Quadro 5

apresenta as dimensões da escala de Pisharodi e Parameswaran (1992).
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Quadro 5 – Dimensões da imagem de país de origem segundo Pisharodi e Parameswaran (1992)

Dimensões Principais Subdimensões Detalhamento

Atributos gerais do país e seu povo
(GCA1)

• Bem educado

• Trabalhador

• Atingiu elevados padrões de
desenvolvimento

• Padrões de vida crescentes

• Habilidades técnicas

Atributos gerais do país

(GCA)

Similaridade com o país do
respondente (GCA2)

• Visões políticas semelhantes

• Economicamente semelhantes

• Culturalmente semelhantes

Todos os atributos negativos dos
produtos (GPA1)

• Caro sem razão

• Imitações

• Pouco atraente

• Reparos freqüentes

• Montagem barata

Aspectos de distribuição e promoção
(GPA2)

• Vendidos em muitos países

• Intensamente anunciado

• Propaganda informativa

• Facilmente encontráveis

Atributos gerais do

produto (GPA)

Imagem dos produtos do país
considerado (GPA3)

• Duram bastante

• Bom valor

• Produtos de prestígio
FONTE: Adaptado de PISHARODI; PARAMESWARAN, 1992.

Ayrosa (1998, 2002) utilizou em seus trabalhos uma escala para mensurar a imagem do país

de origem baseada na escala de Pisharodi e Parameswaran (1992). As principais diferenças

entre as duas escalas são:

a) os termos das perguntas foram adaptados ao português do Brasil e transformados em

sentenças completas. Dessa forma, os respondentes forneciam a sua opinião sobre uma

sentença completa, e não sobre um termo isolado;

b) a estrutura dimensional da escala de Pisharodi e Parameswaran (1992) não era esperada

no trabalho de Ayrosa (1998, 2002), levando à modificação de alguns termos;

c) foram incluídas perguntas para captar aspectos que não eram típicos apenas de países

desenvolvidos ou diretamente relacionados à alta tecnologia;

d) foram incluídas perguntas para captar a resposta afetiva relacionada a países.

As dimensões resultantes dos trabalhos de Ayrosa (1998, 2002) são diferentes daquelas

observadas por Pisharodi e Parameswaran (1992). No primeiro estudo, foram extraídas quatro

dimensões, a saber: aspectos relativos ao povo e produtos do país, resposta emotiva relativa
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ao país, atitudes relativas às artes e atitudes relativas a aspectos de marketing. O segundo

estudo relata ajustes e melhoramentos na primeira escala de Ayrosa (1998), com a reescrita de

três itens do questionário. Nesse segundo estudo, foram identificadas cinco dimensões

relativas à imagem de país de origem, a saber, as quatro dimensões extraídas em 1998, mais a

dimensão “importância na comunidade global”.

O detalhamento da escala final, resultante do trabalho de Ayrosa (2002), encontra-se disposto

no Quadro 6. Os nomes de algumas dimensões encontrados em Ayrosa (2002) foram

alterados, de forma a ser consistentes com a teoria de atitudes. Por exemplo, a dimensão

denominada como “atitudes com relação a produtos e serviços do país” foi renomeada para

“crenças com relação a produtos e serviços do país”, pois essa dimensão considera apenas os

aspectos cognitivos da atitude. A mesma alteração foi efetuada para as dimensões renomeadas

para “crenças relativas às artes” e “crenças relativas à comunicação e distribuição”.

Quadro 6 – Dimensões da imagem de país de origem segundo Ayrosa (2002)

Dimensões Questões

Crenças com relação a

produtos e serviços do país

• Esse país possui habilidades técnicas

• Os produtos desse país duram bastante

• Os produtos desse país representam boa qualidade pelo que se paga

• Os produtos desse país são confiáveis

• Os produtos desse país são tecnicamente avançados.

Afeto para com o país

• As empresas desse país são confiáveis

• Eu gosto desse país

• Eu tenho simpatia por esse país

• Eu admiro esse país

Crenças relativas às artes
• As pessoas desse país são competentes nas artes

• Esse país é importante no cenário artístico internacional

Crenças relativas à

comunicação e distribuição

• Os produtos desse país são intensamente anunciados

• Os produtos desse país estão facilmente encontráveis

Importância na comunidade

global

• Esse país é importante no cenário político internacional

• Esse país é importante para a economia mundial
FONTE: Adaptado de AYROSA, 2002.

Ao ser comparada com a escala de Pisharodi e Parameswaran (1992), a qual serviu de base

para seu estudo, esta é uma escala completamente nova. O trabalho de Ayrosa (2002)

demonstra que a sua escala apresenta estrutura dimensional e consistência interna sólidas. O

autor indica que, para continuar o trabalho de validação da escala desenvolvida, é necessário

testar a configuração com 15 itens em uma variedade mais ampla de países. Além disso, é
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necessário avaliar a sua validade externa, comparando os resultados da aplicação da escala

com o comportamento real dos respondentes em relação ao país avaliado.

A fim de apresentar uma comparação entre as dimensões de imagem de país encontradas

pelos autores citados, foi elaborado o Quadro 7, exposto a seguir. As questões subjacentes às

cinco dimensões de imagem de país de origem identificadas por Ayrosa (2002) são usadas na

presente pesquisa para avaliar a imagem que os consumidores estrangeiros possuem acerca do

Brasil. Essa escala foi escolhida, pois apresenta estrutura dimensional e consistência interna

sólidas. Além disso, é uma escala mais completa do que a utilizada por Pisharodi e

Parameswaran (1992), a qual serviu de modelo para Ayrosa (1998, 2002).

Quadro 7 – Comparação entre as dimensões de imagem de país de origem identificadas na literatura

Autores Dimensões
Han (1990) • Avanço técnico

• Valor de prestígio

• Acabamento dos produtos

• Preço

• Durabilidade

Roth e Romeo (1992) • Inovação

• Design

• Prestígio

• Acabamento

Martin e Eroglu (1993) • Política

• Economia

• Tecnologia

Pisharodi e Parameswaran
(1992)

• Atributos gerais do país e seu povo

• Similaridade com o país do respondente

• Todos os atributos negativos dos produtos

• Aspectos de distribuição e promoção

• Imagem dos produtos do país considerado

Ayrosa (2002) • Crenças com relação ao povo e produtos do país

• Resposta emotiva relativa ao país

• Crenças relativas às artes

• Crenças relativas à comunicação e distribuição.

• Importância na comunidade global

Porém, como existem algumas dimensões no trabalho de Ayrosa (2002) que possuem menos

de quatro itens, é necessário fazer uma adaptação dessa escala, com a inclusão de itens

extraídos de outros estudos. Foram escolhidos itens da escala de Pisharodi e Parameswaran

(1992) para complementar a escala de Ayrosa (2002). Para a dimensão “importância na

comunidade global”, como não havia itens correspondentes na escala de Pisharodi e
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Parameswaran (1992), foram incluídos dois itens elaborados pela autora da presente pesquisa.

O Quadro 8 apresenta as cinco dimensões de imagem de país de origem que são investigadas

na presente pesquisa, assim como as questões correspondentes.

Quadro 8 – Dimensões da imagem de país de origem utilizadas na presente pesquisa

Dimensões Questões

Crenças com relação a

produtos e serviços do

país

• Esse país possui habilidades técnicas

• Em geral, os produtos desse país duram bastante

• Em geral, os produtos desse país representam boa qualidade pelo que se paga

• Em geral, os produtos desse país são confiáveis

• Em geral, os produtos desse país são tecnicamente avançados.

Afeto para com o país

• As empresas desse país são confiáveis

• Eu gosto desse país

• Eu tenho simpatia por esse país

• Eu admiro esse país

Crenças relativas às

artes

• As pessoas desse país são competentes nas artes

• Esse país é importante no cenário artístico internacional

• Esse país possui habilidades artísticas

• Em geral, os produtos desse país são criativos

Crenças relativas à

comunicação e

distribuição

• Em geral, os produtos desse país são intensamente anunciados

• Em geral, os produtos desse país estão facilmente encontráveis

• Em geral, os produtos desse país são vendidos em muitos países

• Em geral, a propaganda dos produtos desse país é informativa

Importância na

comunidade global

• Esse país é importante no cenário político internacional

• Esse país é importante para a economia mundial

• Esse país é respeitado na política internacional

• Esse país é respeitado na economia mundial
FONTE: Adaptado de AYROSA, 2002; PISHARODI; PARAMESWARAN, 1992.

Com relação ao tipo de escala utilizada nos estudos sobre imagem de países, Jaffe e

Nebenzahl (1984) relatam que a maioria dos estudos tem empregado escalas de diferencial

semântico ou do tipo Likert, estando as questões dispostas em duas formas diferentes. No

primeiro formato, os respondentes avaliam cada objeto (loja, produto ou um país)

separadamente, com base em atributos ou descritores. Após avaliar o primeiro país, o

respondente repete o procedimento para o próximo país, e assim por diante, até que todos os

países tenham sido avaliados no mesmo conjunto de atributos.

No segundo formato de questionário, os respondentes avaliam todos os países

simultaneamente, de acordo com um atributo. Esse procedimento é repetido, até que todo o

conjunto de países tenha sido avaliado em relação a todos os atributos. Em seu estudo, Jaffe e

Nebenzahl (1984) testam a equivalência dos dois formatos, e chegam à conclusão que os
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formatos não são equivalentes. Porém, os testes não indicaram qual dos formatos é preferível

para os estudos de imagem de país.

O presente estudo investiga a imagem apenas de um país, o Brasil, não havendo, portanto, a

comparação com outros países. Dessa forma, o questionário utilizado na presente pesquisa

utilizar-se-á do primeiro formato indicado por Jaffe e Nebenzahl (1984), no qual o Brasil é

avaliado com base nas dimensões identificadas por Ayrosa (2002), compondo-se de 15

questões. A parte do questionário que irá mensurar as atitudes dos consumidores estrangeiros

com relação aos produtos brasileiros também fará uso do primeiro formato de questionário.

Após ter avaliado o primeiro produto, o respondente repetirá o procedimento para o próximo,

e assim por diante, até que todos os produtos brasileiros tenham sido avaliados no mesmo

conjunto de descritores de atitude. As atitudes dos consumidores são tratadas no próximo item

desse estudo.

2.6 Atitudes do consumidor

Em um contexto de comportamento do consumidor, uma atitude é uma predisposição

aprendida para se comportar de uma forma consistentemente favorável ou desfavorável com

relação a um determinado objeto (ASSAEL, 1995; SCHIFFMAN; KANUK, 1997). O objeto

em questão pode se referir a um produto, categoria de produto, marca, serviço, posse, uso de

um produto, pessoas, assuntos, propagandas, preço, mídia ou varejista. O fato de a atitude ser

uma predisposição aprendida significa que ela é formada como resultado de uma experiência

direta com o produto, de informações adquiridas de outras pessoas ou da exposição a

propagandas. Além disso, as atitudes possuem uma qualidade motivacional, ou seja, elas

impelem o consumidor para um determinado comportamento ou o afastam de outro.

Outra característica das atitudes é o fato de elas serem relativamente consistentes com o

comportamento que refletem. Porém, apesar dessa consistência, as atitudes não são

necessariamente permanentes; elas mudam com o tempo (SCHIFFMAN; KANUK, 1997).

Dessa forma, é importante considerar as possíveis influências situacionais nas atitudes e no

comportamento do consumidor. Por influências situacionais, compreendem-se os eventos ou

circunstâncias que, em um momento específico, influenciam o relacionamento entre a atitude
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e o comportamento. Uma situação específica pode fazer com que os consumidores se

comportem de forma aparentemente inconsistente com as suas atitudes.

Para compreender o papel desempenhado pelas atitudes no comportamento do consumidor,

deve-se compreender como as atitudes se desenvolvem. As atitudes são desenvolvidas com o

tempo, por meio de um processo de aprendizagem afetado pelas influências da família e do

grupo de referência do consumidor, das informações recebidas acerca do produto, da

experiência passada e de sua personalidade. Isso significa que os consumidores não precisam,

necessariamente, consumir um produto para desenvolver uma atitude com relação a ele. O

processo de aprendizagem é afetado, além das experiências vivenciadas pelo consumidor,

pelas influências de sua família e do grupo de referência, pelas informações recebidas e pela

sua personalidade (ASSAEL, 1995).

2.6.1 Modelo de atitude de três componentes

Para compreender a relação entre atitudes e comportamento, foram elaborados modelos que

capturam as dimensões subjacentes de uma atitude, de forma a melhor explicar ou prever o

comportamento do consumidor (SCHIFFMAN; KANUK, 1997). Um importante modelo de

atitude é o chamado modelo de atitude de três componentes. De acordo com esse modelo, as

atitudes consistem em três grandes componentes: o componente cognitivo, o componente

afetivo e o componente conativo.

O componente cognitivo consiste nas cognições de um indivíduo, ou seja, o conhecimento e

as percepções que foram adquiridas pela combinação da experiência direta com o objeto de

atitude com informações de várias fontes. Para Schiffman e Kanuk (1997), esse conhecimento

e as percepções resultantes podem tomar a forma de crenças, que são as crenças dos

consumidores que o objeto de atitude possui vários atributos.

O componente afetivo representa as emoções ou sentimentos dos consumidores com relação a

um produto ou marca em particular. Tais emoções e sentimentos são freqüentemente tratados

pelos pesquisadores em comportamento do consumidor como sendo avaliativos por natureza.

Isso significa que eles capturam uma avaliação direta ou global de um indivíduo com relação

ao objeto de atitude.
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Finalmente, o componente conativo relaciona-se com a probabilidade com que um indivíduo

irá adotar um comportamento específico com relação ao objeto de atitude. Na pesquisa de

comportamento do consumidor, o componente conativo é freqüentemente tratado como sendo

uma expressão da intenção de compra do consumidor.

Para Assael (1995), a ligação entre esses três componentes ilustra a hierarquia de efeitos de

alto envolvimento: as crenças sobre as marcas/produtos influenciam as suas avaliações

(afeto), que por sua vez influenciam a intenção de compra. Essa hierarquia de efeitos sugere

que os profissionais de marketing deveriam influenciar as crenças dos consumidores para

encorajar atitudes positivas com relação à marca e para aumentar a chance do consumidor

comprar o produto.

Por outro lado, os profissionais de marketing podem também trabalhar com as avaliações da

marca (componente afetivo da atitude) sem necessariamente influenciar as crenças. Uma

tentativa de influenciar as avaliações da marca ou produto requer o uso de símbolos e imagens

para evocar sentimentos e emoções positivas com relação a eles. Por outro lado, influenciar as

crenças tende a ser mais baseado em informações, pois essa estratégia tem foco nas

características do produto.

Finalmente, o terceiro componente da atitude, a intenção de compra, pode ser abordada sem

que as crenças e a avaliação da marca ou produto sejam influenciadas. Por exemplo, uma

grande redução no preço de um produto pode ser um estímulo suficiente para que os

consumidores experimentem uma marca menos desejada. As crenças e as atitudes acerca de

uma marca escolhida não precisam mudar para que os consumidores estabeleçam uma

intenção de compra (ASSAEL, 1995).

2.6.2 Relação entre crenças e atitudes

Uma das principais preocupações dos profissionais de marketing está relacionada com a

forma como as crenças de um consumidor influenciam as atitudes com relação à marca.

Dentre as teorias que enfocam esse relacionamento, destaca-se a teoria de multi-atributo de

Fishbein (ASSAEL, 1995). O modelo multi-atributo de atitude desenvolvido por Fishbein

descreve a formação da atitude como sendo uma função das crenças dos consumidores acerca

dos atributos e benefícios de uma marca. O modelo de Fishbein permite aos pesquisadores o
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diagnóstico das forças e fraquezas de certas marcas com relação à concorrência, ao determinar

a forma como os consumidores avaliam as alternativas nos atributos considerados

importantes.

De acordo com esse modelo, uma atitude (A) com relação a um objeto (O) depende das

crenças (c) de um consumidor acerca dos atributos (i) que esse objeto possui, e das avaliações

ou pesos (p) desses atributos (i). Dessa forma,

Portanto, verifica-se que a imagem de um país pode influenciar a atitude com relação aos

produtos advindos desse país, quando a informação sobre o país de origem for processada

pelo consumidor de acordo com o efeito halo, apresentado anteriormente nesse trabalho. De

acordo com o modelo de Fishbein, a imagem do país afeta diretamente as crenças acerca dos

atributos dos produtos, os quais influenciam a atitude geral para com o produto.

2.6.3 Mensuração de atitudes

Os três componentes da atitude (a cognição, o afeto e a intenção de comportamento) devem

ser mensurados nos estudos que envolvem esse construto. Como esses componentes são

variáveis qualitativas, essa tarefa é dificultada. A mensuração das atitudes é muito mais difícil

e utiliza escalas menos precisas, pois uma atitude é um construto que existe na mente dos

consumidores, não sendo observada diretamente, como no caso do peso ou altura de uma

pessoa (MCDANIEL; GATES, 1996).

Segundo McDaniel e Gates (1996), o escalonamento de atitudes é baseado em várias

definições operacionais criadas para mensurar o construto atitude. Muitas vezes, a atitude é

mensurada no nível nominal ou ordinal, mas existem escalas mais sofisticadas que permitem

ao pesquisador medir a atitude no nível intervalar.

Para Assael (1995), a abordagem mais comum na mensuração de atitudes é desenvolver

escalas de avaliação para que os consumidores possam identificar o grau em que acreditam

que um produto possua determinados atributos (as crenças), o grau em que acreditam que

prefiram certos produtos (afeto), e as suas intenções de compra.

AO = ∑ ci . pi

n

i=1



44

Mensurar o componente cognitivo requer a determinação dos atributos e benefícios que

podem caracterizar a categoria dos produtos. Assael (1995) apresenta três exemplos de

medidas para o componente cognitivo da atitude, apresentadas a seguir.

− Qual é a probabilidade de eu comprar um refrigerante altamente calórico se eu comprar

a marca A?

Muito provável ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Pouco provável

− Avalie a marca A de acordo com a seguinte característica:

Altamente calórica ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Nem um

        pouco calórica

− Indique o quanto a marca A é descrita pela seguinte característica:

Altamente calórica

Descreve muito bem ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Não

         descreve nada

A primeira medida avalia os atributos de uma marca (ou de um produto) em uma base de

probabilidade, utilizando uma escala de sete pontos. A segunda medida é um instrumento

conhecido como escala de diferencial semântico. Esse tipo de escala utiliza adjetivos

bipolares, em uma escala de sete pontos, para mensurar as crenças acerca de uma marca. A

terceira medida mensura as crenças acerca da precisão de um descritor (atributo) para a

marca.

Cada uma dessas escalas de avaliação aborda a mensuração do componente cognitivo da

atitude de uma forma diferente, sugerindo que não existe uma medida padrão (ASSAEL,

1995). A escala de diferencial semântico é a mais utilizada, devido à facilidade para construí-

la e administrá-la.

O componente afetivo da atitude, por sua vez, pode ser medido por várias maneiras. Assael

(1995) propõem algumas medidas para o componente afetivo da atitude, apresentadas a

seguir.
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− Avalie a marca A da seguinte forma:

Gosto muito dessa marca ___ ___ ___ ___ ___ Não gosto dessa

marca

− Avalie a marca A da seguinte forma:

Muito favorável___ ___ ___ ___ ___ Muito desfavorável

− Qual das marcas a seguir é a sua preferida? Qual marca está em segundo, terceiro,

quarto lugar (e assim por diante)?

[Uma lista de marcas deve ser fornecida ao respondente.]

− Suponha que você possa escolher dez latinhas de refrigerante de graça, com qualquer

combinação de marcas. Quais marcas você escolheria? Quantas de cada marca?

(Observe que a soma total deve ser de dez latinhas.)

[Uma lista de marcas deve ser fornecida ao respondente.]

A primeira escala mede o quanto a marca é apreciada, enquanto que a segunda escala mede o

grau com que a marca é preferida. Uma terceira possibilidade é ordenar as preferências por

várias marcas da mais para a menos favorecida. Essa escala, conhecida como uma escala de

ordenação de preferências, é do tipo não-métrica. Isso significa que os valores possuem

significado ordinal, no sentido de “melhor que” ou “mais que”. As outras escalas

mencionadas acima possuem significado métrico, significando que uma avaliação “2” é

eqüidistante de “1” e “3”. Como resultado, elas são conhecidas como escalas de intervalos

iguais.

A quarta medida do componente afetivo solicita aos respondentes para selecionar qualquer

combinação de marcas que desejarem. Essa escala é conhecida como escala de soma

constante, pois o total selecionado deve sempre ser igual. No caso do exemplo, essa soma

deve ser igual a dez. A escala de soma constante é conhecida como uma escala de razão, pois

permite comparações de razão (um consumidor pode selecionar uma marca duas vezes mais

do que outra).

Finalmente, o componente conativo da atitude é geralmente mensurado em uma escala que

vai de “definitivamente não compraria” até “definitivamente compraria” (ASSAEL, 1995).
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McDaniel e Gates (1996) adicionam outras duas medidas de intenção de compra, apresentadas

a seguir.

− Você usaria a marca A ao invés de ou em adição a outras marcas existentes?

Ao invés de (   ) Em adição a (   )

− Você recomendaria a marca A para seus amigos?

(   ) definitivamente sim

(   ) provavelmente sim

(   ) provavelmente não

(   ) definitivamente não

A primeira medida solicita ao respondente que escolha se a marca será utilizada no lugar de

outras marcas, ou se será mais uma marca comprada. Por sua vez, a segunda medida solicita

ao respondente que indique se a marca será recomendada aos seus amigos, sendo essa outra

indicação da sua intenção de compra.

A presente pesquisa irá utilizar as escalas indicadas por Assael (1995) e McDaniel e Gates

(1996) para mensurar os três componentes da atitude dos consumidores estrangeiros com

relação aos produtos brasileiros. São também adaptados alguns itens do questionário utilizado

por Ayrosa (2002) em sua pesquisa sobre país de origem, visto que algumas questões referem-

se às crenças do respondente com relação aos produtos de um país. O Quadro 9 apresenta as

questões correspondentes a cada dimensão de atitude.

A escala apresentada é repetida quatro vezes, uma para cada produto brasileiro pesquisado

nesse estudo. Os produtos brasileiros objetos dessa pesquisa foram determinados a partir da

lista dos principais produtos brasileiros exportados para a Holanda no período entre janeiro e

abril de 2004 (ver Anexo A). Dentre os produtos de maior volume de exportação, foram

escolhidos aqueles que são potencialmente consumíveis pela população-alvo da pesquisa, os

estudantes holandeses de graduação da School of Economics Haarlem, e que poderiam ser

agrupados de acordo com o grau de envolvimento dos consumidores pesquisados. O conceito

“grau de envolvimento” e os produtos investigados na presente pesquisa são apresentados a

seguir.
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Quadro 9 – Dimensões de atitude com relação a produtos utilizadas na presente pesquisa

Componentes da Atitude Questões

Cognitivo

• O produto desse país possui boa reputação

• O produto desse país é caro

• O produto desse país tem prestígio

• O produto desse país é de alta qualidade

Afetivo

• Eu gosto do produto desse país

• Eu acho o produto desse país melhor do que o de outros países

• Eu admiro o produto desse país

• Eu tenho simpatia pelos produtos desse país

Conativo

• Eu compraria um produto desse país

• Eu recomendaria um produto desse país a um amigo

• Eu prefiro produtos desse país a produtos de outros países

FONTE: Adaptado de ASSAEL, 1995; MCDANIEL; GATES, 1996; AYROSA, 2002.

2.7 Envolvimento com produtos

Conforme visto anteriormente, o envolvimento com um produto envolve um compromisso

duradouro por parte do consumidor com relação aos pensamentos, sentimentos e resposta

comportamental com relação a uma categoria de produtos. O envolvimento com o produto é

um dos fatores que moderam o efeito país de origem e que é alvo de investigação na presente

pesquisa.

O envolvimento com o produto diferencia-se do envolvimento com a compra. Enquanto o

segundo pode ser visto como a relevância das atividades de compra para o indivíduo, o

primeiro reflete a relevância percebida da categoria do produto em uma base contínua. Dessa

forma, um indivíduo pode estar muito envolvido com uma categoria de produto (como

carros), ou com uma marca, e ainda assim ter um nível muito baixo de envolvimento com a

compra, devido à lealdade à marca.

O oposto também pode ocorrer, isto é, um indivíduo pode ter um nível muito baixo de

envolvimento com a categoria de um produto, mas um alto nível de envolvimento com a

compra, possivelmente devido ao desejo de impressionar um amigo ou de economizar

dinheiro (QUESTER; LIM, 2003). Nessa pesquisa, é investigado o efeito mediador do grau de
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envolvimento dos os estudantes holandeses de graduação da School of Economics Haarlem

com os produtos brasileiros selecionados, e não com o processo de compra.

Com relação à mensuração do grau de envolvimento, para Quester e Lim (2003), muitos

pesquisadores têm discutido o envolvimento com o produto de uma forma dicotômica na hora

de mensurar o construto, apesar do risco de simplificação que isso pode acarretar. Além disso,

o conceito de envolvimento está relacionado com o consumidor, não sendo específico de um

produto. Portanto, os autores sugerem que uma medida dicotômica (como os termos “alto” ou

“baixo” envolvimento com o produto) pode ser inadequada, e que o envolvimento com o

produto deveria ser conceituado com base nas características do consumidor.

Os autores ainda salientam que o envolvimento com o produto deveria ser examinado como

sendo um construto multidimensional, pois uma única dimensão seria insuficiente para

capturar a riqueza do conceito. Uma compreensão das fontes de envolvimento é também

importante para fornecer um Quadro dinâmico da situação subjetiva do consumidor. Dessa

forma, o envolvimento com o produto deveria ser analisado ao longo de cinco dimensões para

explicar melhor a natureza do relacionamento entre um consumidor e uma categoria de

produto, conforme indicado no Quadro 10 (KAPFERER; LAURENT, 1985). Para Kapferer e

Laurent (1985), todas as dimensões ou antecedentes dos perfis de envolvimento devem ser

consideradas simultaneamente, pois diferentes dimensões exercem diferentes influências em

aspectos selecionados do comportamento do consumidor.

Quadro 10 – Escala do perfil do envolvimento do consumidor: os cinco antecedentes do envolvimento

Antecedentes do Envolvimento Descrição

Interesse O interesse pessoal que uma pessoa tem em uma categoria de produto, seu
significado ou importância pessoal.

Prazer O valor hedônico do produto, sua habilidade de fornecer prazer e
diversão.

Símbolo O valor simbólico do produto, o grau com o qual ele expressa os valores
do indivíduo.

Importância do risco A importância percebida das conseqüências negativas potenciais
associadas com a escolha errada de um produto.

Probabilidade do risco A probabilidade percebida de tomar uma decisão ruim.

FONTE: KAPFERER; LAURENT, 1985.

Na presente pesquisa, é investigado o efeito país de origem para quatro produtos brasileiros

exportados para a Holanda. A relação dos produtos brasileiros investigados encontra-se
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disposta no Quadro 11. Espera-se que os produtos carne bovina e frutas frescas sejam

considerados pelos respondentes como sendo produtos de baixo envolvimento, enquanto que

os calçados e os móveis sejam considerados como sendo de alto envolvimento. Com relação

aos calçados e aos móveis, acredita-se que a auto-imagem dos para os estudantes holandeses

pode estar ligada a eles. Além disso, esses produtos podem envolver riscos significativos para

esse público.

Quadro 11 – Produtos brasileiros objetos da pesquisa

Produtos Brasileiros de Baixo Envolvimento
Carne bovina

Frutas frescas

Produtos Brasileiros de Alto Envolvimento
Calçados

Móveis

Porém, apesar dessa suposta classificação dos produtos investigados com relação ao grau de

envolvimento, para cada produto dessa pesquisa será mensurado o grau de envolvimento dos

os estudantes holandeses de graduação da School of Economics Haarlem com relação aos

produtos brasileiros selecionados, por meio da escala proposta por Kapferer e Laurent (1985).

O Quadro 12 apresenta as questões correspondentes a cada dimensão de envolvimento

utilizadas nessa pesquisa. Foram utilizadas as quatro primeiras dimensões, pois todos os

construtos nessa pesquisa estão sendo mensurados em, no máximo, quatro dimensões.

Quadro 12 – Dimensões do envolvimento com produtos utilizadas na presente pesquisa

Antecedentes do Envolvimento Descrição

Interesse Eu me interesso muito por esse produto de uma forma geral.

Prazer Eu me sinto bem ao comprar e consumir esse produto.

Símbolo Esse produto ajuda a expressar os meus valores.

Importância do risco Para mim, existem muitos riscos associados à escolha inadequada desse
produto.

FONTE: Adaptado de KAPFERER; LAURENT, 1985.

2.8 Mensuração do efeito país de origem

O efeito país de origem refere-se, como já foi explicado, à influência da informação sobre o

país de origem nas atitudes e no comportamento acerca do produto ou de uma marca. Para

estudar a existência do efeito país de origem, assim como para verificar os fatores que
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moderam esse efeito, existem algumas formas de mensuração. A importância do país de

origem pode ser medida diretamente por meio de declarações dos respondentes, como na

pergunta: “quando você compra um produto, qual a importância de saber onde ele foi

fabricado?” (D’ASTOUS; AHMED, 1999).

Porém, as avaliações diretas estão sujeitas a vários vieses e imprecisões (D'ASTOUS;

AHMED, 1999). Algumas explicações são fornecidas para essa aparente inconsistência entre

o impacto observado do país de origem nas avaliações dos consumidores e a opinião dos

consumidores com relação à importância dada por eles a esse aspecto. Em primeiro lugar,

pode ser difícil para os consumidores avaliar a importância do país de origem no contexto de

uma decisão de compra. Em segundo lugar, quando perguntados sobre a importância do país

de origem, os consumidores podem querer parecer indivíduos lógicos e racionais, que

baseiam suas decisões de compra nas pistas intrínsecas do produto (como gosto, design,

desempenho), e não em pistas extrínsecas como o país de origem. Em terceiro lugar, a

importância dada ao país de origem pode depender de vários fatores mediadores, conforme

verificado anteriormente nesse estudo.

Muitos pesquisadores empregam métodos de pesquisa para avaliar indiretamente o efeito país

de origem, com a utilização de desenhos experimentais. O desenho típico desses estudos

descreve um produto de acordo com um número de atributos (pistas) e avalia o impacto do

país de origem e de outras pistas na avaliação geral do produto (VERLEGH; STEENKAMP,

1999). Nesses experimentos, os respondentes avaliam produtos fabricados em países com

imagens favoráveis e produtos fabricados em países com imagens desfavoráveis. Os

pesquisadores comparam, então as avaliações dos produtos fabricados nesses diferentes

países, e fazem conclusões a respeito das diferenças encontradas. Dessa forma, o efeito país

de origem é indiretamente analisado. Como exemplo, têm-se os estudos de Zhang (1996),

Hong e Wyer (1989), Canli e Maheswaran (2000), Schaefer (1997) e Chao e Rajendran

(1993).

Outra forma de mensuração indireta do efeito país de origem é por meio da verificação da

associação entre a imagem do país e as avaliações dos produtos fabricados nesse país. O

estudo de Han (1990) é um exemplo dessa abordagem. Para esse autor, existe um grau maior

de associação entre a imagem de um país e os atributos dos produtos quando os consumidores

não estão familiarizados com os produtos desse país. Estatisticamente falando, o autor sugere
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que a força da associação entre a imagem do país e os atributos do produto pode ser indicada

pelo grau de correlação entre os itens que medem a imagem do país.

Esse raciocínio deriva da hipótese do efeito halo, apresentado anteriormente nesse trabalho.

De acordo com essa teoria, os consumidores podem avaliar os atributos específicos de um

produto fabricado em um determinado país de acordo com a sua percepção geral dos produtos

fabricados nesse país, o que é considerado, por Han (1990), como sendo a imagem desse país.

Essa exposição reforça a discussão apresentada no item 2.5 desse trabalho, no qual foram

apresentadas diferentes definições acerca da imagem de um país, com alguns autores a

considerando como sendo referente às percepções gerais de um consumidor com relação à

qualidade dos produtos fabricados em um país.

Na presente pesquisa, é empregada uma forma de mensuração indireta do efeito país de

origem que não foi observada na revisão bibliográfica realizada. É verificada a força da

relação entre a imagem do Brasil e as atitudes do consumidor estrangeiro com relação aos

produtos brasileiros por meio do coeficiente de determinação (R2) da análise de regressão a

ser realizada. O R2 é, portanto, a medida da magnitude do efeito país de origem.  Nessa

análise de regressão múltipla, as variáveis independentes são as dimensões da imagem do

Brasil e a variável independente é a atitude dos consumidores estrangeiros com relação aos

produtos brasileiros.

Para verificar a valência do efeito país de origem, ou seja, se a influência da imagem do país

nas atitudes com relação aos produtos fabricados nesse país é negativa ou positiva, são

analisados os coeficientes de regressão, obtidos por meio da análise de regressão múltipla. As

análises a serem efetuadas estão explicadas na parte 3.5.3 dessa pesquisa.

Para finalizar o capítulo da revisão da literatura, cabe ressaltar os principais temas discutidos e

problemas observados na pesquisa sobre o efeito país de origem. Em primeiro lugar, viu-se

que o efeito país de origem refere-se à influência da imagem do país de origem dos produtos

nas atitudes e no comportamento relacionados a esse produto. Porém, a própria definição do

termo “imagem do país” não está clara na literatura. Muitos autores confundem os conceitos

de imagem de um país específico e imagem, ou mesmo atitude, dos produtos originados nesse

país. Dessa forma, uma discussão mais profunda acerca da definição teórica da imagem de um

país é necessária, para que os estudos acerca do efeito país de origem meçam realmente a



52

influência da imagem do país sobre as atitudes com relação aos produtos originados nesse

país, e não a influência de um outro construto.

Com relação à magnitude do efeito país de origem, verificou-se que existe um debate

constante sobre esse aspecto, particularmente na presença de outras informações intrínsecas e

extrínsecas sobre o produto, e sobre os fatores ambientais e culturais que podem facilitar ou

inibir a confiança no país de origem. Os fatores mediadores que são investigados no presente

estudo são o envolvimento e a familiaridade com os produtos brasileiros.

Outro aspecto a destacar é quanto à forma de mensurar o efeito país de origem, vista

anteriormente. Na forma direta, a importância do país de origem é medida diretamente por

meio de declarações dos respondentes e na forma indireta, os pesquisadores empregam

desenhos experimentais para avaliar indiretamente o efeito país de origem. A presente

pesquisa irá utilizar uma abordagem indireta para mensurar o efeito país de origem de

produtos brasileiros. Nessa abordagem, não é utilizado um desenho experimental, mas são

efetuadas análises de regressão a fim de verificar a existência, a magnitude e a valência do

efeito país de origem para produtos brasileiros.

Finalmente, cabe acrescentar que existem poucos estudos acadêmicos sobre a imagem do

Brasil, existindo espaço para a realização de estudos mais aprofundados acerca do efeito país

de origem de produtos brasileiros, como se propõe o presente estudo. A influência que a

imagem acerca do Brasil pode exercer nas atitudes dos consumidores estrangeiros com

relação produtos brasileiros é investigada, pretendendo-se, ao final ampliar os conhecimentos

acerca do efeito país de origem em produtos brasileiros.

Para verificar como a teoria acerca do efeito país de origem se reflete na realidade dos

produtos brasileiros consumidos no exterior é abordado, nos capítulos que se seguem, um

estudo de campo, realizado de forma a complementar os objetivos da presente pesquisa. O

estudo de campo inicia-se no capítulo 3, com uma discussão de seus aspectos metodológicos.

O capítulo 4 apresenta e discute os resultados obtidos.
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA DE CAMPO

Para apresentar os elementos metodológicos da pesquisa de campo, é preciso retomar ao

objetivo geral desta dissertação, a saber, investigar, com base na literatura, a influência que a

imagem de país de origem tem sobre a atitude de consumidores em relação a produtos

estrangeiros e verificar tais relações por meio de uma pesquisa cujo foco é o Brasil como país

de origem de produtos de alto e baixo envolvimento.

Uma revisão da literatura sobre o efeito país de origem buscou delinear o conceito de efeito

país de origem, identificando os componentes de imagem e seus efeitos sobre a atitude de

consumidores de produtos estrangeiros. Foram identificados modelos teóricos e construtos

que permitem a mensuração das dimensões que compõem a imagem de um país e as atitudes

dos consumidores com relação a produtos ou marcas. Foram também verificados os fatores

intrínsecos e extrínsecos a um produto, assim como fatores ambientais e culturais que

moderam o efeito país de origem nas avaliações de produtos pelo consumidor. Dessa forma,

foram cumpridos os quatro primeiros objetivos específicos dessa pesquisa.

Com o propósito de cumprir os últimos quatro objetivos específicos do estudo, foi necessário

projetar e executar uma pesquisa de campo. Os objetivos da pesquisa de campo completam os

objetivos do presente estudo, quais sejam:

− Compor os elementos teóricos em um modelo de pesquisa a ser verificado

empiricamente;

− Por meio de uma pesquisa com extratos de consumidores estrangeiros, verificar

empiricamente a influência da imagem que esses consumidores possuem acerca do

Brasil em suas atitudes com relação a produtos brasileiros;

− Verificar se existem diferenças na magnitude do efeito país de origem para produtos

brasileiros, dependendo do grau de envolvimento (alto ou baixo) dos consumidores

estrangeiros com os produtos;

− Verificar se existem diferenças na magnitude do efeito país de origem para produtos

brasileiros, dependendo da familiaridade dos consumidores estrangeiros com os

produtos brasileiros.
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O presente capítulo descreve o tipo e o modelo de pesquisa e discute os métodos utilizados na

pesquisa de campo, a técnica de amostragem, o instrumento de coleta de dados e o plano de

análise de dados.

3.1 Modelo da pesquisa e apresentação das variáveis

Na presente pesquisa são consideradas duas variáveis principais: (1) a imagem que os

consumidores estrangeiros têm acerca do Brasil e (2) a atitude dos consumidores estrangeiros

com relação aos produtos brasileiros selecionados para esse estudo. A primeira variável é a

variável independente da pesquisa, enquanto que a segunda variável é a variável dependente.

As definições conceituais e operacionais das variáveis da pesquisa são apresentadas a seguir.

3.1.1 Variável imagem do consumidor estrangeiro com relação ao Brasil

Para a definição conceitual da variável imagem do consumidor estrangeiro com relação ao

Brasil, utiliza-se, nesse estudo, a definição de Papadopoulos (1993), para quem o termo

imagem do país de um produto define a imagem acerca de um país e os pensamentos criados

por essas imagens nas mentes dos consumidores.

Com relação à operacionalização dessa variável, são usadas na presente pesquisa as escalas

subjacentes às cinco dimensões de imagem de país de origem identificadas por Ayrosa (2002)

para avaliar a imagem que os consumidores estrangeiros possuem acerca do Brasil. Conforme

mencionado na parte 2.5.1 desse trabalho, essa escala foi escolhida, pois apresenta estrutura

dimensional e consistência interna sólidas, e é uma escala mais completa do que a utilizada

por Pisharodi e Parameswaran (1992). O Quadro 13 apresenta as cinco dimensões de imagem

do Brasil que são investigadas na presente pesquisa, assim como as questões correspondentes.

O questionário utilizado na presente pesquisa utilizar-se-á do primeiro formato de

questionários para avaliar a imagem de um país, identificados por Jaffe e Nebenzahl (1984).

De acordo com esse formato, os respondentes avaliam o Brasil com base em descritores

(atributos), que, nesse caso, são as questões que compõem as cinco dimensões identificadas

por Ayrosa (2002).
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Quadro 13 – Operacionalização da imagem do Brasil

Dimensões Questões

Crenças com relação a

produtos e serviços do país

• O Brasil possui habilidades técnicas

• Em geral, os produtos brasileiros duram bastante

• Em geral, os produtos brasileiros representam boa qualidade pelo que
se paga

• Em geral, os produtos brasileiros são confiáveis

• Em geral, os produtos brasileiros são tecnicamente avançados.

Afeto para com o país

• As empresas brasileiras são confiáveis

• Eu gosto do Brasil

• Eu tenho simpatia pelo Brasil

• Eu admiro o Brasil

Crenças relativas às artes

• Os brasileiros são competentes nas artes

• O Brasil é importante no cenário artístico internacional

• O Brasil possui habilidades artísticas

• Em geral, os produtos brasileiros são criativos

Crenças relativas à

comunicação e distribuição

• Em geral, os produtos brasileiros são intensamente anunciados

• Em geral, os produtos brasileiros estão facilmente encontráveis

• Em geral, os produtos brasileiros são vendidos em muitos países

• Em geral, a propaganda dos produtos brasileiros é informativa

Importância na comunidade

global

• O Brasil é importante no cenário político internacional

• O Brasil é importante para a economia mundial

• O Brasil é respeitado na política internacional

• O Brasil é respeitado na economia mundial
FONTE: Adaptado de AYROSA, 2002; PISHARODI; PARAMESWARAN, 1992.

3.1.2 Variável atitude do consumidor estrangeiro com relação a produtos

brasileiros

A definição conceitual da variável atitude do consumidor estrangeiro com relação a produtos

brasileiros é assim apresentada: avaliação geral que pode variar de extremamente positiva a

extremamente negativa. Como verificado no item 2.6 desse trabalho, uma atitude é uma

organização duradoura de processos motivacionais, emocionais, perceptuais e cognitivos com

relação a algum aspecto do nosso ambiente. É uma predisposição para responder de forma

consistentemente favorável ou desfavorável com relação ao um objeto, sendo o objeto, nessa

pesquisa, os produtos brasileiros.

Para a operacionalização dessa variável, os três componentes da atitude (a cognição, o afeto e

a intenção de comportamento) devem ser mensurados. O conhecimento e as crenças do

consumidor estrangeiro sobre os produtos brasileiros residem no componente cognitivo. O

componente afetivo representa os sentimentos do consumidor estrangeiro em relação aos
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produtos brasileiros. O componente conativo ou comportamental refere-se às tendências de

ação ou comportamentais do consumidor estrangeiro com relação aos produtos brasileiros.

Nessa pesquisa, são utilizadas as escalas indicadas por Assael (1995) e McDaniel e Gates

(1996) para mensurar os três componentes da atitude dos consumidores estrangeiros com

relação aos produtos brasileiros. Foram também adaptados alguns itens do questionário

utilizado por Ayrosa (2002) em sua pesquisa sobre país de origem, visto que algumas

questões referem-se às crenças do respondente com relação aos produtos de um país. O

Quadro 14 apresenta as questões correspondentes a cada dimensão de atitude, a ser utilizadas

no presente estudo.

Quadro 14 – Operacionalização da atitude com relação a produtos brasileiros

Componentes da Atitude Questões

Cognitivo

• O produto brasileiro possui boa reputação

• O produto brasileiro é caro

• O produto brasileiro tem prestígio

• O produto brasileiro é de alta qualidade

Afetivo

• Eu gosto do produto brasileiro

• Eu acho o produto brasileiro melhor do que o de outros países

• Eu admiro o produto brasileiro

• Eu tenho simpatia pelos produtos brasileiros

Conativo

• Eu compraria um produto brasileiro

• Eu recomendaria um produto brasileiro a um amigo

• Eu prefiro produtos brasileiros a produtos de outros países
FONTE: Adaptado de ASSAEL, 1995; MCDANIEL; GATES, 1996; AYROSA, 2002.

Assim como as questões para mensurar a imagem do Brasil, as questões que mensuram a

atitude com relação a produtos brasileiros também estão dispostas conforme o primeiro

formato de questionários identificados por Jaffe e Nebenzahl (1984). Como é avaliado um

conjunto de produtos brasileiros, após ter avaliado o primeiro produto, o respondente repetirá

o procedimento para o próximo, e assim por diante, até que todos os produtos brasileiros

tenham sido avaliados no mesmo conjunto de descritores de atitude.

Na revisão teórica da literatura acerca do efeito país de origem, foram identificados os fatores

intrínsecos e extrínsecos a um produto, assim como fatores ambientais e culturais que

moderam o efeito país de origem nas avaliações de produtos pelo consumidor. Porém, na

presente pesquisa, não são avaliados todos esses mediadores do efeito país de origem. É
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verificada a influência da imagem do Brasil sobre as atitudes com relação aos produtos

brasileiros com distinção para produtos de alto e baixo envolvimento.

Além disso, é verificada a influência da familiaridade com os produtos brasileiros na relação

entre imagem do país e atitude com relação a produtos brasileiros. Sendo a amostra

relativamente homogênea, composta por estudantes universitários holandeses, não é

necessário verificar a mediação de outros fatores relacionados aos consumidores, como idade,

nível educacional, conservadorismo, aspectos culturais etc. A Figura 2 apresenta uma

representação esquemática das variáveis investigadas nessa pesquisa.

Figura 2 – Variáveis da pesquisa: imagem do consumidor estrangeiro com relação ao Brasil e atitude do

consumidor estrangeiro com relação aos produtos brasileiros

3.2 Tipo de Pesquisa

Existem três abordagens ou tipos gerais de pesquisa em ciências sociais, as quais diferem

fundamentalmente em termos de objetivos, formulação das questões de pesquisa, métodos de

coleta e análise de evidências (CHURCHILL, 1991). As principais diferenças entre as

pesquisas exploratória, descritiva e causal são relacionadas no Quadro 15.

Variável Independente

Variável Dependente

Imagem do consumidor estrangeiro com relação ao Brasil
Crenças com relação a produtos e serviços do Brasil

Afeto para com o Brasil

Crenças relativas às artes brasileiras

Crenças relativas a comunicação e distribuição de produtos brasileiros

Importância do Brasil na comunidade global

Atitude do consumidor estrangeiro com relação a produtos brasileiros
Conhecimento e crenças do consumidor estrangeiro sobre os produtos brasileiros

Sentimentos do consumidor estrangeiro em relação aos produtos brasileiros

Tendências de ação do consumidor estrangeiro com relação aos produtos brasileiros

Afeta?

Efeito Efeito 
país de origempaís de origem

Fatores mediadores do efeito
¾ Envolvimento com o produto

• Baixo envolvimento: carne 

bovina e frutas frescas

• Alto envolvimento: 

calçados e móveis

¾ Familiaridade com os produtos
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Quadro 15 – Comparação entre tipos básicos de projetos de pesquisa

Exploratória Descritiva Causal

Objetivos Descobrir idéias e insights. Descrever características e
funções do mercado.

Determinar relações de causa e
efeito.

Características

• Flexível e versátil.
• A informação buscada é

definida apenas
superficialmente.

• É comum ser a primeira
etapa de projetos
conclusivos.

• Análise qualitativa.
• Amostra é pequena e

estatisticamente não
representativa.

• Resultados são hipóteses,
tentativas.

• Marcada pela formulação
prévia de hipóteses.

• A informação buscada é
claramente definida e
estruturada formalmente.

• Análise quantitativa.
• Amostra grande e

representativa.
• Resultados conclusivos.

• Precedida por formulação
teórica robusta.

• Manipulação de variáveis
independentes, medindo-
se efeitos sobre variáveis
dependentes.

• Controle sobre variáveis
externas ao problema.

• Análise quantitativa
conclusiva.

Métodos
• Entrevista em

profundidade.
• Grupos de foco.
• Análise de dados

secundários.

• Levantamentos de campo
(Surveys).

• Painéis.
• Observação sistemática.

• Experimentos.

FONTE: Adaptado de MALHOTRA, 1996.

O objetivo da presente pesquisa de verificar empiricamente a influência da imagem que os

consumidores estrangeiros possuem acerca do Brasil em suas atitudes com relação a produtos

brasileiros evidencia a necessidade de um estudo organizado de forma a: (1) medir a imagem

e as atitudes dos consumidores estrangeiros com relação ao Brasil e seus produtos,

respectivamente; e (2) verificar se o efeito país de origem para produtos brasileiros aflora da

matriz de dados de uma amostra da população.

Cabe, portanto, à pesquisa empírica descrever a população em termos da influência da

imagem que os consumidores têm sobre o Brasil nas suas atitudes com relação a produtos

brasileiros, o que a caracteriza como pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva pode ser

conduzida para determinar as crenças, atitudes e opiniões acerca de características dos

produtos, assim como determinar o grau de associação entre certas variáveis, mostrando-se,

dessa forma, adequada para essa pesquisa. A pesquisa descritiva caracteriza-se pela

formulação a priori das hipóteses a serem investigadas, devendo assim ser planejada e

estruturada (MALHOTRA, 1996).



59

Para Churchill, (1991), um estudo descritivo pressupõe substancial conhecimento anterior

sobre o fenômeno pesquisado. Esse tipo de pesquisa apóia-se em uma ou mais hipóteses

específicas, as quais a guiam em direções específicas. Enquanto um estudo exploratório é

caracterizado por sua flexibilidade, os estudos descritivos podem ser considerados rígidos,

requerendo uma especificação clara de quem, o que, quando, onde, porque e como a pesquisa

será feita. Com relação à natureza das hipóteses em estudos descritivos, Aaker e Day (1983)

explicam que, na pesquisa descritiva, freqüentemente há hipóteses, porém estas podem ser

uma tentativa ou especulação. Em geral, as relações estudadas não são causais por natureza.

Para Mattar (1996), existem dois tipos de pesquisas descritivas; levantamentos de campo e

estudos de campo, que diferem em termos de amplitude e profundidade, conforme

apresentado na Figura 3. Os levantamentos de campo apresentam grande amplitude e pouca

profundidade, enquanto que os estudos de campo apresentam média amplitude e média

profundidade. Quando a profundidade for grande e a amplitude pequena, o estudo é do tipo

estudo de caso.

Figura 3 – Diferenças entre estudos de casos, estudos de campo e levantamentos de campo, segundo a

profundidade e a amplitude da pesquisa

FONTE: MATTAR, 1996.

O levantamento de campo é adequado para se obter dados representativos da população de

interesse, tanto em relação ao número de casos incluídos na amostra, quanto à forma de sua

inclusão. Por sua vez, o estudo de campo preocupa-se menos com a geração de grandes

amostras representativas de uma dada população e mais com o estudo medianamente

profundo de algumas situações típicas. Como os estudos de campo são utilizados quando

Profundidade

Amplitude

1. Estudos de casos
2. Estudos de campo
3. Levantamentos de campo

1

2 3
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existe o interesse no conhecimento do inter-relacionamento entre as diversas variáveis que

ocasionam um fenômeno, este se mostra mais adequado para o presente estudo.

Além disso, Mattar (1996) indica que o estudo de campo é recomendado quando há grande

homogeneidade nos elementos da população, pois este se caracteriza como uma forma mais

rápida e mais econômica de obtenção dos dados. No caso da presente pesquisa, a população

alvo é formada por um pequeno extrato da população de consumidores estrangeiros de

produtos brasileiros, considerada homogênea em termos demográficos.

Tanto os levantamentos de campo quanto os estudos de campo podem ser classificados em

ocasionais (também chamados de transversais) ou evolutivos (também chamados de

longitudinais). É o período de tempo sob foco em uma pesquisa separa os estudos ocasionais

ou transversais dos longitudinais (MALHOTRA, 1996). Na presente pesquisa, é utilizado o

método transversal simples de pesquisa descritiva (também conhecido como levantamento ou

“survey”), o qual envolve a coleta de informações de uma determinada amostra apenas uma

vez (MALHOTRA, 1996).

Para Churchill (1991), o estudo transversal tem duas características distintivas. A primeira é a

provisão de um flagrante das variáveis de interesse em um único ponto no tempo,

contrastando com os estudos longitudinais, os quais proporcionam várias imagens que,

quando postas juntas, compõem um filme da situação e das mudanças que estão ocorrendo. A

segunda característica do estudo transversal é a amostra, tipicamente selecionada para ser

representativa de algum universo conhecido. Por isso existe uma grande ênfase na seleção da

amostra nesse tipo de estudo, usualmente com um plano amostral.

Uma vez que o tipo de pesquisa adequado ao problema dessa pesquisa foi identificado como

sendo descritivo transversal, essa pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa.

Richardson (1999) indica que o tipo de pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo emprego da

quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas

por meio de técnicas estatísticas. Tal método tem a intenção de garantir a precisão dos

resultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando, conseqüentemente, uma

margem de segurança quanto às inferências. O método quantitativo é freqüentemente

utilizado nos estudos descritivos, que procuram descobrir e classificar a relação entre

variáveis, revelando as características de um fenômeno (RICHARDSON, 1999).
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3.3 Perguntas e hipóteses de pesquisa

As hipóteses da presente pesquisa foram apresentadas no decorrer da revisão teórica, e são

aqui agrupadas. Retomando o problema geral de investigação, este foi assim definido: a

imagem que os consumidores estrangeiros têm acerca do Brasil influencia a atitude com

relação aos produtos brasileiros?

Dessa forma, a principal hipótese da pesquisa é:

− Hipótese 1: A imagem que os consumidores estrangeiros têm acerca do Brasil afeta as

suas atitudes com relação aos produtos brasileiros.

A seguir, apresentam-se as demais perguntas e as respectivas hipóteses que também são alvo

de investigação:

O efeito país de origem para produtos brasileiros em geral é negativo?

− Hipótese 2: O efeito país de origem para produtos brasileiros em geral é negativo.

O efeito país de origem é mais intenso quando os consumidores são pouco familiarizados com

os produtos brasileiros do que quando são familiarizados?

− Hipótese 3: O efeito país de origem é mais intenso quando os consumidores são pouco

familiarizados com os produtos brasileiros do que quando são familiarizados.

O efeito país de origem é mais intenso para produtos brasileiros de baixo envolvimento do

que para produtos de alto envolvimento?

− Hipótese 4: O efeito país de origem é mais intenso para produtos brasileiros de baixo

envolvimento do que para produtos de alto envolvimento.
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3.4 Plano Amostral

De acordo com Malhotra (1996), a população-alvo deve ser definida em termos dos seus

elementos (objeto sobre o qual a informação é desejada), extensão (fronteiras geográficas) e

tempo (período considerado para a pesquisa). Assim, definiu-se a população como sendo os

estudantes holandeses da School of Economics Haarlem, Holanda. Essa faculdade oferece os

seguintes cursos de graduação: Contabilidade (220 alunos), Marketing (532 alunos), Estudos

de Negócios Internacionais (211 alunos), Economia e Logística (163 alunos), Gerência,

Economia e Direito (356 alunos), Gerência de Pequenas e Médias Empresas (419 alunos),

totalizando 1901 estudantes. O período considerado para a coleta de dados foi o segundo

semestre de 2004.

A população-alvo foi assim definida, pois o acesso aos respondentes é garantido, uma vez que

a pesquisa contou com o apoio dos Professores Guillaume Velu e Jan Sommer da School of

Economics Haarlem, Holanda, para a aplicação do questionário elaborado para essa pesquisa

nos estudantes. Além disso, os jovens universitários são um segmento de interesse para as

empresas, uma vez que se caracterizam como potenciais compradores dos produtos

exportados para a Holanda.

Com relação ao país foco do presente estudo, a Holanda foi escolhida, pois é uma importante

porta de entrada dos produtos brasileiros na Europa. O país importou do Brasil, em todo o ano

de 2003, 23,48% do total importado na União Européia. Foram US$ 4,25 bilhões FOB (free

on board) do total de US$ 18,1 bilhões FOB (ALICEWEB, 2004). Com relação à posição da

Holanda no ranking dos países compradores dos produtos brasileiros, o país ocupou a quarta

posição em 2003, conforme apresentado na Tabela 1, que mostra os dez principais países

compradores de produtos brasileiros em 2003 (RECEITA FEDERAL, 2004).

No ano de 2003, os seis principais países compradores do Brasil - Estados Unidos, Argentina,

China, Holanda (cujo porto de Roterdam é utilizado como entreposto, ou seja, os produtos são

reexportados para outros países), Alemanha e México foram responsáveis por 49,19% da

pauta, somando US$ 36,1 bilhões FOB. Em comparação ao ano de 2003, as vendas do Brasil

no primeiro bimestre de 2004 para a Holanda apresentaram um crescimento de 16,14%

(RECEITA FEDERAL, 2004).
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Tabela 1 – Exportação Segundo os Países de Destino - Janeiro a Dezembro de 2003

Em US$ 1.000 FOB

PAÍSES DE AQUISIÇÃO VALOR PART. % ACUM. %

1 Estados Unidos 16.715.979 22,78 22,78

2 Argentina 4.735.817 6,45 29,23

3 China 4.537.293 6,18 35,41

4 Holanda 4.228.399 5,76 41,17

5 Alemanha 3.140.665 4,28 45,45

6 México 2.742.833 3,74 49,19

7 Japão 2.314.617 3,15 52,34

8 Itália 2.208.686 3,01 55,35

9 Chile 1.961.176 2,67 58,02

10 Reino Unido 1.897.605 2,59 60,61

FONTE: RECEITA FEDERAL, 2004.

Definida a população pesquisada, volta-se a atenção para o tipo e o tamanho de amostra com

que a pesquisa empírica vai operar. De acordo com Malhotra (1996) e Churchill (1991), os

tipos de amostras que permitem inferência são as probabilísticas, que se contrapõem às não-

probabilísticas pelo fato de, no primeiro caso, ser conhecida a probabilidade de um elemento

ser escolhido para a amostra.

Devido ao fato de não se conhecer o valor da proporção dos estudantes holandeses da School

of Economics Haarlem que possuem uma atitude positiva com relação aos produtos

brasileiros (uma das principais variáveis da pesquisa), é considerado, para determinação do

tamanho da amostra, o valor de p=q=50%. Dessa forma, é elevado ao máximo o número de

elementos que constituirão a amostra (MCDANIEL; GATES, 1996; TAGLIACARNE, 1989).

O cálculo resultante é, considerando-se uma margem de erro de 5 % e um intervalo de

confiança de 95%:

Z2 [P(1-P)] 2 2 [0,50 (1-0,50)]

E2 0,05 2
400n = = =

Dessa forma, a amostra da presente pesquisa deveria ter 400 alunos da School of Economics

Haarlem. Porém, de acordo com a regra de ajuste para população finita, se o tamanho da

amostra é maior do que 5% do tamanho da população, caso da presente pesquisa, torna-se

necessário fazer um ajuste no tamanho da amostra (MCDANIEL; GATES, 1996). O cálculo

desse ajuste é feito usando a fórmula a seguir:



64

n . N 400 . 1901
N + n - 1 1901 + 400 - 1

n' = = = 331

Portanto, a amostra deverá ter, no mínimo, 331 alunos da School of Economics Haarlem.

Definida a população e o tamanho da amostra necessária, deve-se ressaltar o fato de existir o

acesso à lista de elementos amostrais (lista de e-mails dos alunos), considerada como sendo o

arcabouço amostral da pesquisa. Dessa forma, seria possível selecionar aleatoriamente os

elementos da amostra, pela base de endereços eletrônicos existentes nas universidades. A

seguir, a próxima etapa seria selecionar um método de amostragem que resultasse numa

amostra probabilística dessa população, permitindo assim a inferência dos resultados para o

universo de pesquisa dentro das margens de confiança e erro estabelecidos.

Porém, como havia facilidade em convidar todos os elementos da população via correio

eletrônico, somada à incerteza acerca da taxa de resposta, optou-se por enviar convites para

todos os elementos da população, de forma que todos tivessem a oportunidade de participar da

pesquisa. Entretanto, não se esperava que todos respondessem à pesquisa, caracterizando um

censo. Ainda assim, foi retirada qualquer influência do julgamento da pesquisadora na

determinação da amostra, objetivando a obtenção de uma amostra probabilística.

Cabe observar que, mesmo quando uma técnica de amostragem probabilística é utilizada, a

amostra final obtida está sujeita ao viés de não resposta. Isso ocorre, pois a amostra

inicialmente selecionada é transformada pelas recusas, elementos de amostra não encontrados

e entrevistas interrompidas, forçando a reposição do elemento aleatoriamente escolhido. Esse

efeito, medido de forma aproximada pela taxa de resposta, pode enviesar de forma

desconhecida a representatividade dos respondentes, colocando em dúvida a natureza

probabilística da amostra efetivamente obtida com um processo de amostragem aleatória

(CHURCHILL, 1991).

Churchill (1991) e Malhotra (1996) concordam que altas taxas de resposta (percentagem das

entrevistas tentadas que foram efetivamente completadas) diminuem a probabilidade de que a

ocorrência de viés de não resposta seja “substancial” e prescrevem mecanismos para aumentá-

la: aumentar o índice de resposta inicial e envio de lembretes após a primeira remessa de

convites. Tais mecanismos são utilizados na presente pesquisa para aumentar a taxa de

resposta dos respondentes.
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3.5 Coleta de dados: método e instrumento

3.5.1 Questionário

Os dados a serem coletados para essa pesquisa a fim de verificar as hipóteses apresentadas são

do tipo primários, ou seja, foram coletados para a proposta específica apresentada

(MALHOTRA, 2001). Para tanto, um instrumento de mensuração da imagem do Brasil e da

atitude com relação a produtos brasileiros foi elaborado.

As perguntas sobre a imagem do Brasil e sobre a atitude com relação aos produtos brasileiros

foram respondidas em escalas itemizadas do tipo Likert de cinco pontos, nas quais os

respondentes precisam selecionar uma resposta a partir de um número limitado de categorias

ordenadas (MCDANIEL; GATES, 1996). Segundo Malhotra (1996), essa é uma escala de

pontuação amplamente utilizada a qual requer que os respondentes indiquem o grau de

concordância ou discordância em relação a uma série de afirmações.

A construção de uma escala Likert envolve a elaboração inicial de um extenso conjunto de

afirmações que reflitam qualidades ou características do objeto de estudo que possivelmente

influenciem a atitude da pessoa em relação a ele (CHURCHILL, 1991). O refinamento da

escala é feito de forma a manter apenas as afirmações com maior capacidade de discriminar

entre atitudes favoráveis e desfavoráveis. A presente pesquisa, contudo, utilizou apenas

escalas já desenvolvidas e validadas em outros países, reportadas na literatura.

A escala Likert é muito popular devido à facilidade de construção e aplicação (AAKER;

DAY, 1983). Por outro lado, uma grande desvantagem da escala Likert, apontada por vários

autores, é o fato de ser uma escala essencialmente ordinal (MATTAR, 1996; AAKER; DAY,

1983). Entretanto, existe controvérsia se a mensuração de atitudes pode ser feita com escalas

ordinais ou intervalares. Para Churchill (1991), as escalas de atitudes certamente não são do

tipo razão, já que sua origem não é natural. Além disso, elas são definitivamente consideradas

mais que nominais, porque possuem mais do que a propriedade de identidade.

O debate centra-se na seguinte questão: as diferenças em escores atribuem mais significado do

que a ordenação relativa de indivíduos? De acordo com esse autor, a postura preponderante

em marketing parece concordar com a dos psicólogos, ou seja, que muitas escalas de atitude

são intervalares.
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A presente pesquisa adota a posição preponderante, relatada por Churchill (1991) e, portanto,

utiliza-se de procedimentos estatísticos paramétricos para tratar a escala de somatórios Likert,

tais como regressões, correlações e análise fatorial, melhor discutidas no plano de análise de

dados do estudo.

As questões elaboradas para medir a imagem do Brasil e as atitudes dos estudantes

universitários holandeses com relação aos produtos brasileiros utilizam-se de cinco categorias,

segundo a escala Likert, aqui reproduzidas.

1 2 3 4 5

Discordo

totalmente

Discordo

pouco

Não concordo e

nem discordo

Concordo

pouco

Concordo

totalmente

De acordo com Malhotra (1996), quanto maior for o número de categorias, melhor é a

discriminação possível entre objetos de estímulo. Porém, como a maioria dos respondentes

não consegue lidar com muitas categorias, diretrizes tradicionais sugerem que o número

apropriado de categorias em uma escala deve ser sete mais ou menos dois: entre cinco e nove.

Optou-se, nessa pesquisa, pela escala de cinco pontos, com o objetivo de simplificar o

preenchimento do questionário por parte dos respondentes.

Com relação ao questionário elaborado para essa pesquisa, alguns dos itens apresentados nos

Quadros 9 e 10 tiveram a sua valência revertida, conforme demonstrado no Quadro 16. Além

disso, os itens que compõem as dimensões da atitude e de envolvimento dos estudantes

universitários holandeses com relação aos produtos brasileiros foram misturados. O Apêndice

A apresenta o questionário completo elaborado para a coleta dos dados.

Quadro 16 – Itens do questionário que tiveram a valência alterada

Questões Iniciais Questões Revertidas

O produto desse país é de alta qualidade O produto desse país é de baixa qualidade

Eu gosto do produto desse país Eu desgosto do produto desse país

Eu recomendaria um produto desse país a um amigo
Eu não recomendaria um produto desse país a um
amigo

Eu me sinto bem ao comprar e consumir esse produto Eu me sinto mal ao comprar e consumir esse produto

Os itens do questionário final foram versados para a língua inglesa para ser aplicado na

população-alvo, visto que os estudantes universitários da School of Economics Haarlem são
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fluentes nessa língua. O Apêndice B apresenta o questionário final versado para a língua

inglesa. Esse questionário foi submetido a um pré-teste, envolvendo uma pequena amostra de

respondentes, subtraídos da mesma população a ser investigada na pesquisa, a fim de

identificar e eliminar problemas potenciais. Todos os aspectos do questionário foram testados,

incluindo o conteúdo de cada questão, o fraseado, a seqüência, o formato e lay-out, e

instruções de preenchimento. Após terem sido efetuadas as mudanças necessárias, o

questionário testado foi então aplicado na amostra.

3.5.2 Forma de coleta de dados

A aplicação de questionários pode ser feita por entrevista pessoal ou por telefone, ou ser

preenchido pelo próprio respondente em forma impressa ou eletrônica (MALHOTRA, 1996;

MCDANIEL; GATES, 1996). A opção dessa pesquisa de campo foi pela coleta via

questionário auto-administrado na forma eletrônica, devido ao grande número de variáveis e

ao acesso da pesquisadora à amostra estudada, pois a população-alvo está localizada em outro

país.

O questionário foi colocado em uma página de Internet para o qual os respondentes, os

estudantes de graduação da School of Economics Haarlem, foram direcionados por meio de

um link colocado em e-mail convite. O convite foi reforçado pelos professores dos cursos de

graduação, durantes as aulas. Essa forma de coleta de dados via Internet tem diversas

vantagens, como os baixos custos, pois não há despesas com reprodução e envio de

questionários, o envio direto das respostas marcadas pelos respondentes para a base de dados,

evitando a digitação, e a velocidade com que as respostas são obtidas, usualmente em poucos

dias.

3.5.3 Plano de análise dos dados

A fim de que os objetivos da pesquisa de campo sejam contemplados, o plano de análise de

dados constitui-se de cinco etapas, conforme a estrutura de análise sugerida por Carvalho

(1999): análise de erros e valores extremos (outliers), análise fatorial nas escalas de imagem e

atitude, verificação da confiabilidade das escalas e análises de regressão para verificar: (1) a

influência da imagem do Brasil nas atitudes com relação aos produtos brasileiros de uma

forma geral, (2) a valência do efeito país de origem para produtos brasileiros, (3) se o efeito
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país de origem é mais intenso para consumidores pouco familiarizados com os produtos

brasileiros, e (4) se o efeito país de origem é mais intenso para produtos de baixo

envolvimento.

3.5.3.1 Etapa 1: Análise de erros e valores extremos (outliers)

Em primeiro lugar, os dados são examinados para verificar se existem erros de digitação e

valores extremos (outliers). Os valores extremos são uma combinação única de características

identificadas como sendo distintivamente diferente das outras observações (HAIR et alii,

1995). As tabelas de freqüências dos dados são analisadas à procura de valores ou códigos

inesperados. Com relação a valores extremos na base de dados, a distância de Mahalanobis é

utilizada para identificar possíveis valores extremos dentre o conjunto de variáveis

quantitativas. Essa abordagem para detectar valores extremos envolve uma avaliação

multivariada de cada observação de um conjunto de variáveis, medindo a distância em um

espaço multidimensional de cada observação do centro da média das observações.

3.5.3.2 Etapa 2: Análise fatorial nas escalas de imagem e atitude

A análise fatorial é o nome geral dado à classe de procedimentos usada, primordialmente,

para a redução e resumo de dados (MALHOTRA, 1996). As relações entre conjuntos de

diversas variáveis inter-relacionadas são examinadas e representadas em termos de alguns

fatores subjacentes. Com a análise fatorial, pode-se, em primeiro lugar, identificar as

dimensões separadas da estrutura dos dados e, em seguida, determinar o quanto cada variável

é explicada por cada dimensão encontrada (HAIR et alii, 1995). Na presente pesquisa, busca-

se a redução dos dados, de forma a simplificar as análises de regressão subseqüentes. Essa

redução de dados pode ser alcançada por meio do cálculo dos escores para cada dimensão

subjacente encontrada, substituindo as variáveis originais por essas dimensões.

De acordo com Hair et alii (1995), existem algumas etapas que devem ser seguidas para a

execução da análise fatorial, as quais são abordadas a seguir. O ponto de partida em uma

análise fatorial, assim como em outras técnicas estatísticas, é a definição do problema. A

proposta geral das técnicas de análise fatorial é encontrar uma forma de condensar (resumir) a

informação contida em um número de variáveis originais em um conjunto menor de

dimensões ou fatores, com o mínimo de perda de informação.
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De uma forma mais específica, o objetivo da realização da análise fatorial nessa pesquisa

envolve a criação de um conjunto totalmente novo de variáveis, muito menor em número,

para substituir de forma parcial ou total o conjunto original de variáveis (nesse caso, as

variáveis de imagem e as variáveis de atitude), para aplicar técnicas estatísticas subseqüentes

(nesse caso, as análises de regressão).

Com a proposta da análise fatorial especificada, deve-se definir o conjunto de variáveis a ser

examinado. Na presente pesquisa, são efetuadas cinco análises fatoriais: uma para as questões

referentes à imagem do Brasil e quatro para as questões que avaliam a atitude para cada grupo

de questões referentes aos produtos brasileiros analisados (carne bovina, frutas frescas,

calçados e móveis). As variáveis de mensuração da imagem do Brasil e seus respectivos

significados são apresentados no Quadro 17 e as variáveis de mensuração da atitude e do

envolvimento com relação aos produtos selecionados para o estudo encontram-se no

Quadro18.

Segundo Hair et alii (1995), a próxima etapa envolve desenhar a análise fatorial. Para esses

autores, o desenho de uma análise fatorial envolve três decisões básicas: (1) o cálculo da

matriz de correlação para alcançar os objetivos de agrupamento de variáveis, (2) o desenho do

estudo em termos do número de variáveis e propriedades de mensuração das variáveis e (3) o

tamanho de amostra necessário, tanto em termos absolutos, quanto como uma função do

número de variáveis na análise.

Como as análises fatoriais efetuadas são do tipo R, ou seja, analisam um conjunto de variáveis

para identificar as suas dimensões latentes, e não um conjunto de características de

respondentes (o tipo Q de análise fatorial), deriva-se uma matriz de correlação entre as

variáveis. Com relação ao tipo de variável necessário para a execução da análise fatorial, Hair

et alii (1995) indicam que, em geral, estas devem ser métricas. Na presente pesquisa,

conforme apontado anteriormente, são utilizados procedimentos estatísticos paramétricos para

tratar a escala de somatórios Likert. Outro ponto ressaltado por Hair et alii (1995) refere-se ao

número de variáveis a ser utilizado. A força da análise fatorial está na determinação de

padrões entre grupos de variáveis, por isso é de pouca utilidade encontrar fatores compostos

por apenas uma variável. Nessa pesquisa, foram incluídas de 3 a 5 variáveis por dimensão

teórica.
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Quadro 17 – Nome das variáveis de imagem do Brasil

Dimensões Questões Nome das variáveis

O Brasil possui habilidades técnicas Iprod1

Em geral, os produtos brasileiros duram
bastante

Iprod2

Em geral, os produtos brasileiros
representam boa qualidade pelo que se
paga

Iprod3

Em geral, os produtos brasileiros são
confiáveis

Iprod4

Crenças com relação

a produtos e serviços

do país

Em geral, os produtos brasileiros são
tecnicamente avançados.

Iprod5

As empresas brasileiras são confiáveis Iafe1

Eu gosto do Brasil Iafe2

Eu tenho simpatia pelo Brasil Iafe3
Afeto para com o país

Eu admiro o Brasil Iafe4

Os brasileiros são competentes nas artes Iart1

O Brasil é importante no cenário
artístico internacional

Iart2

O Brasil possui habilidades artísticas Iart3

Crenças relativas às

artes

Em geral, os produtos brasileiros são
criativos

Iart4

Em geral, os produtos brasileiros são
intensamente anunciados

Icom1

Em geral, os produtos brasileiros estão
facilmente encontráveis

Icom2

Em geral, os produtos brasileiros são
vendidos em muitos países

Icom3

Crenças relativas à

comunicação e

distribuição

Em geral, a propaganda dos produtos
brasileiros é informativa

Icom4

O Brasil é importante no cenário
político internacional

Iimp1

O Brasil é importante para a economia
mundial

Iimp2

O Brasil é respeitado na política
internacional

Iimp3

Importância na

comunidade global

O Brasil é respeitado na economia
mundial

Iimp4
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Quadro 18 – Nome das variáveis da atitude e do envolvimento com relação aos produtos brasileiros

selecionados

Nome das Variáveis para cada Produto

Componentes

da Atitude
Questões

Carne
Bovina

Frutas
Frescas

Calçados Móveis

O produto brasileiro possui boa reputação Meatcog1 Fruicog1 Shoecog1 Furncog1

O produto brasileiro é caro Meatcog2 Fruicog2 Shoecog2 Furncog2

O produto brasileiro tem prestígio Meatcog3 Fruicog3 Shoecog3 Furncog3
Cognitivo

O produto brasileiro é de alta qualidade Meatcog4 Fruicog4 Shoecog4 Furncog4

Eu gosto do produto brasileiro Meatafe1 Fruiafe1 Shoeafe1 Furnafe1

Eu acho o produto brasileiro melhor do que o
de outros países

Meatafe2 Fruiafe2 Shoeafe2 Furnafe2

Eu admiro o produto brasileiro Meatafe3 Fruiafe3 Shoeafe3 Furnafe3

Afetivo

Eu tenho simpatia pelos produtos brasileiros Meatafe4 Fruiafe4 Shoeafe4 Furnafe4

Eu compraria um produto brasileiro Meatcon1 Fruicon1 Shoecon1 Furncon1

Eu recomendaria um produto brasileiro a um
amigo

Meatcon2 Fruicon2 Shoecon2 Furncon2
Conativo

Eu prefiro produtos brasileiros a produtos de
outros países

Meatcon3 Fruicon3 Shoecon3 Furncon3

Antecedentes
do

Envolvimento
Questões

Interesse
Eu me interesso muito por esse produto de uma
forma geral.

Meatenv1 Fruienv1 Shoeenv1 Furnenv1

Prazer
Eu me sinto bem ao comprar e consumir esse
produto.

Meatenv2 Fruienv2 Shoeenv2 Furnenv2

Símbolo
Esse produto ajuda a expressar os meus
valores.

Meatenv3 Fruienv3 Shoeenv3 Furnenv3

Importância do

risco

Para mim, existem muitos riscos associados à
escolha inadequada desse produto.

Meatenv4 Fruienv4 Shoeenv4 Furnenv4

Finalmente, com relação ao tamanho da amostra, não se deve realizar uma análise fatorial em

uma amostra com menos de 50 observações e, preferencialmente, o tamanho da amostra deve

ser de 100 ou mais observações (HAIR et alii, 1995). Como regra geral, o mínimo é ter pelo

menos cinco vezes mais observações do que variáveis para analisar. Como são 21 variáveis

para avaliar a imagem do Brasil e 15 para cada produto brasileiro, é necessária uma amostra

de, no mínimo, 105 observações (5x21).

A próxima etapa da análise fatorial refere-se a algumas suposições críticas necessárias à sua

execução. Uma das formas de determinar a adequação dessa técnica é o teste de esfericidade

de Barlett. Esse teste é baseado na distribuição estatística de “chi quadrado” e testa a hipótese

(nula H0) de que a matriz de correlação é uma matriz identidade (cuja diagonal é 1,0 e todas
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as outras as outras iguais a zero), isto é, que não há correlação entre as variáveis

(MALHOTRA, 1996). Valores de significância maiores que 0,100, indicam que os dados não

são adequados para o tratamento com o método em questão, ou seja, que a hipótese nula não

pode ser rejeitada. Já valores menores que o indicado permite rejeitar a hipótese nula (HAIR

et alii, 1995).

Uma última observação refere-se às suposições conceituais subjacentes à análise fatorial:

existe uma certa estrutura no conjunto das variáveis selecionadas, sendo responsabilidade do

pesquisador assegurar que os padrões observados são conceitualmente válidos e apropriados

para o uso da análise fatorial. Além disso, se houver expectativas de grupos diferentes na

amostra, devem ser efetuadas análises fatoriais separadas, pois o pesquisador deve assegurar

que a amostra é homogênea com relação à estrutura de dimensões subjacentes. Por isso, são

efetuadas nessa pesquisa, conforme mencionado anteriormente, cinco análises fatoriais: uma

para as questões referentes à imagem do Brasil e quatro para as questões que avaliam a atitude

e para cada grupo de questões referentes aos produtos brasileiros analisados.

Uma vez que as variáveis são especificadas e a matriz de correlação preparada, a próxima

etapa é aplicar a análise fatorial para identificar a estrutura de relacionamentos subjacente. Ao

fazer isso, deve-se decidir quanto ao método de extração dos fatores (análise de fator comum

ou análise de componentes principais) e ao número de fatores escolhidos para representar os

dados. Na presente pesquisa, o método de extração utilizado nas análises fatoriais é a análise

de componentes principais. Nessa abordagem, a variância total dos dados é considerada. Para

Malhotra (1996), esse tipo de análise é recomendado quando o objetivo principal é determinar

o número mínimo de fatores que responderão pela máxima variância dos dados do estudo.

Com relação ao número de fatores extraídos, a técnica mais comumente utilizada é o critério

de eigenvalues maiores do que 1, na qual apenas os fatores que possuem raízes latentes ou

eigenvalues maiores que 1 são considerados significativos. O raciocínio por trás desse critério

é que qualquer fator deveria responder pela variância de pelo menos uma variável para ser

considerado (HAIR et alii, 1995). Tal critério é utilizado na presente pesquisa.

A fim derivar uma solução final de fatores, a matriz inicial não rotacionada de fatores é

computada para obter uma indicação preliminar do número de fatores a ser extraído. Essa

solução não rotacionada alcança o objetivo de redução de dados, mas deve-se verificar se ela
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fornece informação que oferece a interpretação mais adequada das variáveis investigadas.

Segundo Hair et alii (1995), em geral, a rotação é desejável, pois simplifica a estrutura dos

fatores. Dessa forma, um segundo passo envolve o emprego de um método de rotação para

alcançar soluções de fatores mais e teoricamente mais lógicas.

Quanto ao método de rotação, é empregado nessa pesquisa o método Varimax, que é o mais

comumente utilizado (MALHOTRA, 1996). Esse é um método ortogonal de rotação que

maximiza o número de variáveis com altas cargas de um fator, aumentando, assim, a

facilidade de interpretação dos fatores.

3.5.3.3 Etapa 3: Verificação da confiabilidade das escalas

Para mensurar o grau de suscetibilidade, ou o ajuste dos dados, à análise fatorial é empregado

o teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), de forma a verificar o nível de confiança que se pode

esperar dos dados quando do seu tratamento pelo método multivariado de análise fatorial. O

KMO apresenta valores normalizados (entre 0 e 1,0) e mostra qual é a proporção da variância

que as variáveis (questões do instrumento utilizado) apresentam em comum ou a proporção

desta que são devidas a fatores comuns. Esse índice alcança 1 quando cada variável é

perfeitamente prevista sem erro pelas outras variáveis.

Essa medida pode ser interpretada da seguinte forma: 0,9 ou mais, excelente; 0,8 ou mais,

bom; 0,7 ou mais, mediano; 0,6 ou mais, medíocre; 0,5 ou mais, ruim e abaixo de 0,5,

inaceitável (HAIR et alii, 1995; MALHOTRA, 1996). Quanto à consistência interna dos

fatores encontrados, estes são avaliados pelo coeficiente alfa de Cronbach. Isso significa que

os fatores obtidos pela análise fatorial exploratória são submetidos à análise de confiabilidade

pelo alfa de Cronbach.

3.5.3.4 Etapa 4: Análises de regressão

A análise de regressão múltipla é a técnica multivariada adequada quando o objetivo da

pesquisa é examinar a relação entre duas ou mais variáveis independentes métricas e uma

variável dependente métrica. A análise de regressão múltipla pode servir para os seguintes

propósitos: predição do nível da variável dependente, com base nos níveis dados das variáveis

independentes, ou compreender a relação entre as variáveis independentes e a variável
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dependente (MCDANIEL; GATES, 1996). No caso da presente pesquisa, é buscado o

segundo propósito, ou seja, compreender a relação entre as dimensões de imagem do Brasil e

a atitude dos consumidores estrangeiros com relação aos produtos brasileiros.

Para Hair et alii (1995), a regressão múltipla fornece um meio de avaliar objetivamente o grau

e o caráter da relação entre variáveis dependentes e independentes. A interpretação dessa

relação pode ter três perspectivas: a importância das variáveis independentes, o tipo de

relacionamento encontrado ou a inter-relação entre as variáveis independentes. A

interpretação mais direta da análise de regressão é a determinação da importância relativa de

cada variável independente na predição da medida dependente. Em todas as aplicações, a

seleção das variáveis independentes deve estar baseada nos seus relacionamentos teóricos

com a variável dependente. Dessa forma, a análise de regressão fornece um meio de avaliar

objetivamente a magnitude e a direção ou valência (positiva ou negativa) da relação de cada

variável independente.

A escolha das variáveis dependentes e independentes da análise de regressão deve estar

baseada na teoria. A fundamentação teórica da presente pesquisa mostrou que a imagem de

um país influencia as atitudes com relação aos produtos fabricados nesse país, por parte de

compradores estrangeiros. Dessa forma, “a imagem que os consumidores estrangeiros têm

acerca do Brasil” é considerada como sendo a variável independente da pesquisa e “a atitude

dos consumidores estrangeiros com relação aos produtos brasileiros selecionados” é a variável

dependente. Cabe ressaltar que a variável independente é composta por algumas dimensões

subjacentes, identificadas na análise fatorial, assim como a variável dependente.

Segundo Hair et alii (1995), ao desenhar uma análise de regressão múltipla, devem ser

consideradas questões como: o tamanho da amostra, a natureza das variáveis independentes e

a possível criação de novas variáveis para representar relações especiais entre as variáveis

independentes e dependentes. O tamanho da amostra é talvez o elemento de maior influência

sob controle do pesquisador, cujos efeitos são vistos diretamente no poder estatístico do teste

de significância dos resultados.

As amostras pequenas, geralmente caracterizadas como tendo menos de 20 observações, são

apropriadas apenas para regressões simples, com uma única variável independente. Além

disso, amostras muito grandes, com mais de 1000 observações tornam os testes de
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significância estatística extremamente sensíveis, indicando que quase toda relação é

estatisticamente significativa.

O poder estatístico na análise de regressão refere-se à probabilidade de detectar, como

estatisticamente significativo, um nível específico de coeficiente de determinação (R2) ou de

coeficiente de regressão, dado um nível de confiança e um tamanho de amostra (HAIR et alii,

1995). O coeficiente de determinação mede a porcentagem da variação total na variável

dependente que é explicada pela variação na variável independente. A estatística do R2 varia

entre 0 e 1. Se existir uma relação perfeitamente linear entre as duas variáveis, ou seja, se toda

a variação na variável dependente for explicada pela variação na variável independente, então

o R2 é igual a 1. No outro extremo, se não houver relação entre as variáveis, então o R2 é igual

a zero (MCDANIEL; GATES, 1996).

Na presente pesquisa, a força do efeito país de origem é mensurado por meio do coeficiente

de determinação (R2), que mede a porcentagem da variação total na variável “atitude dos

consumidores estrangeiros com relação aos produtos brasileiros” que é explicada pela

variação na variável “imagem que os consumidores estrangeiros têm acerca do Brasil”.

É também verificado se o efeito país de origem é mais intenso para consumidores pouco

familiarizados com os produtos brasileiros. Para alcançar esse objetivo, a amostra é dividida

entre consumidores com e sem conhecimento acerca dos produtos brasileiros, e então são

realizadas análises de regressão separadas para cada grupo. Dessa forma, é verificado se os

coeficientes de determinação ajustados são maiores para o grupo de consumidores pouco

familiarizados com os produtos brasileiros.

Outro aspecto verificado nessa pesquisa é se o efeito país de origem é mais intenso para

produtos de baixo envolvimento. Para tanto, são realizadas análises de regressão separadas

para os produtos considerados de baixo envolvimento e para os produtos considerados de alto

envolvimento, de forma a verificar se os coeficientes de determinação ajustados são maiores

no primeiro caso.

O tamanho da amostra também afeta a capacidade de generalização dos resultados, pela

relação entre o número de observações e o número de variáveis independentes. Uma regra

geral, de acordo com Hair et alii (1995), indica que essa relação não deve nunca ser inferior a
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cinco, o que significa que deve haver pelo menos cinco observações para cada variável

independente. Porém, o nível desejável dessa razão deveria ser entre 15 a 20 observações para

cada variável independente, pois, quando esse nível é alcançado, os resultados podem ser

generalizados se a amostra é representativa. De acordo com a teoria apresentada, são

esperadas cinco dimensões de imagem do Brasil, as quais serão as variáveis independentes

das análises de regressão. Dessa forma, o número mínimo de elementos da amostra deve ser

25 (5 vezes 5).

Para estimar o modelo de regressão, deve-se selecionar um método para especificar o modelo

de regressão e avaliar a significância estatística do modelo na predição da variável dependente

(HAIR et alii, 1995). Na presente pesquisa, é adotada uma abordagem confirmatória para

especificar o modelo de regressão, visto que as variáveis independentes incluídas no modelo

já estão completamente especificadas; são os fatores resultantes da análise fatorial das

variáveis sobre a imagem do Brasil.

Com relação à significância estatística do modelo estimado, devem ser feitos os testes de

variação explicada (coeficiente de determinação) e de coeficientes. Para testar a hipótese de

que o montante de variação explicada pelo modelo de regressão é maior do que a variação

explicada pela média (isto é, o R2 é maior do que zero), é efetuado o teste F. Como o R2 é

influenciado pelo número de variáveis independentes, deve ser utilizado o valor do coeficiente

de correlação ajustado quando houver a comparação de modelos com números diferentes de

variáveis independentes ou tamanhos de amostras.

Os coeficientes de regressão mostram o efeito de cada variável independente na variável

dependente, indicando se esse efeito é positivo ou negativo. É necessário verificar a

significância estatística de cada coeficiente encontrado pela análise de regressão múltipla, por

meio do teste t (MCDANIEL; GATES, 1996). Na presente pesquisa, é verificado se a

influência da imagem do Brasil nas atitudes com relação aos produtos brasileiros é positiva ou

negativa, analisando os coeficientes de regressão.

Um aspecto a destacar refere-se à correlação entre as variáveis independentes, que pode ser

um indicador da existência de multicolinearidade entre essas variáveis da análise de regressão

(nesse caso, os fatores de imagem do Brasil). Uma das suposições básicas da análise de

regressão múltipla é a de que as variáveis independentes não são correlacionadas umas com as
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outras. Se isso ocorre, então os valores estimados para os coeficientes de regressão poderão

ser enviesados e instáveis. Para verificar a existência de multicolinearidade entre as variáveis

independentes do estudo, pode-se examinar a matriz de correlação desses dados (HAIR et alii,

1995).

A análise de correlação mede o grau pelo qual as mudanças em uma variável (a variável

dependente) estão associadas com mudanças em uma outra variável (a variável independente).

A abordagem da correlação de Pearson é utilizada quando dados métricos são utilizados, caso

do presente estudo. O coeficiente de correlação (R) é a medida do grau de associação entre as

dimensões de imagem e as dimensões de atitude extraídas da análise fatorial. O coeficiente de

correlação é a raiz quadrada do coeficiente de determinação (R2), que por sua vez mede a

força da relação linear entre duas variáveis. O valor de R pode variar de -1 (correlação

negativa perfeita) até +1 (correlação positiva perfeita). Quanto mais próximo o valor de R for

de +1 ou -1, maior forte é o grau de associação entre as variáveis. Se R for igual a zero,

significa que não existe associação entre as variáveis (MCDANIEL; GATES, 1996).

Outra forma de avaliar a multicolinearidade é por meio do valor de tolerância, que indica o

grau com o qual cada variável independente é explicada por outras variáveis independentes. A

tolerância é a quantidade de variabilidade da variável independente selecionada que não é

explicada por outras variáveis independentes. Por isso, valores muito baixos de tolerância

denotam alta multicolinearidade. Duas das estratégias mais utilizadas para lidar com a

multicolinearidade são: tirar uma das variáveis altamente correlacionadas da análise, ou

combinar as variáveis correlacionadas em uma nova variável (MCDANIEL; GATES, 1996).

O passo final na análise de regressão refere-se a verificar se o modelo estimado representa a

população e se é apropriado para as situações em que será utilizado. Uma boa diretriz é

verificar o quanto o modelo iguala um modelo teórico existente ou um conjunto de resultados

sobre o mesmo tópico, previamente validados (HAIR et alii, 1995). Porém, em muitas

situações, resultados ou teorias anteriores não estão disponíveis.

Para lidar com esse fato, Hair et alii (1995) sugerem algumas abordagens empíricas. A mais

apropriada é testar o modelo de regressão em uma nova amostra, retirada da mesma

população. Uma nova amostra irá assegurar a representatividade e pode ser utilizada de várias

formas. Em primeiro lugar, o modelo original pode prever valores na nova amostra, e o poder
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preditivo pode ser calculado. Em segundo lugar, um modelo separado pode ser estimado com

a nova amostra, e então comparado à equação original com relação às características das

variáveis significativas incluídas, como sinais, tamanho e importância relativa, e capacidade

preditiva (comparação entre R2 ajustado).

Nas duas situações, o pesquisador determina a validade do modelo original ao compará-lo

com os modelos estimados na nova amostra. Em muitas vezes, a habilidade de coletar novos

dados é limitada por fatores como custo, pressão de tempo ou disponibilidade dos

respondentes. Quando for este o caso, o pesquisador pode dividir a amostra em duas partes:

uma sub-amostra para criar o modelo de regressão e uma sub-amostra para testar a equação.
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE

CAMPO

O presente capítulo apresenta os resultados da pesquisa de campo. Inicialmente, é feita uma

análise da amostra utilizada. A seguir, são identificados os casos extremos e valores

inesperados para, finalmente, iniciar as análises necessárias à verificação das hipóteses do

estudo.

4.1 Perfil da amostra utilizada

O questionário da pesquisa foi colocado em uma página de Internet para o qual os 1901

estudantes de graduação da School of Economics Haarlem, foram direcionados por meio de

um link colocado em e-mail convite. No total, foram recebidas 229 respostas, o que

corresponde a uma taxa de resposta de 12,05%. Porém, apenas 116 foram consideradas

válidas para as análises, visto que o restante dos respondentes não preencheu todo o

questionário, mas sim, apenas a primeira página. Dessa forma, é necessário ajustar a margem

de erro da pesquisa, uma vez que a amostra obtida foi menor do que a idealizada (331

respondentes). Ajustando a margem de erro para o tamanho obtido da amostra, e considerando

a regra de ajuste para população finita, a amostra de 116 respondentes será analisada com

margem de erro de 9% e nível de confiança de 95%.

Com relação ao perfil da amostra, quase a totalidade dos respondentes é composta por

estudantes com até 18 anos (99,1%). A maioria (54,3%) é do sexo masculino e possui algum

conhecimento sobre o Brasil. Como pode ser verificado na Tabela 2, apenas 11,2%

declararam não saber nada sobre o Brasil.

Tabela 2 – Conhecimento dos respondentes sobre o Brasil

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Já estive no Brasil 17 14,7 14,7 14,7

Já li sobre o Brasil 42 36,2 36,2 50,9
Ouvi falar sobre o Brasil 44 37,9 37,9 88,8

Não sei nada sobre o Brasil 13 11,2 11,2 100,0
Total 116 100,0 100,0
Total 116 100,0 100,0
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Com relação ao conhecimento dos respondentes acerca dos produtos utilizados na presente

pesquisa, verifica-se nas tabelas a seguir que os móveis brasileiros são os produtos menos

comprados pelos respondentes (56,9% nunca compraram), enquanto que as frutas frescas são

os produtos mais comprados (71,6% compraram algumas ou muitas vezes). Além disso, os

móveis são o tipo de produto que os respondentes menos conhecem a origem (27,6%).

Tabela 3 – Perfil de compra de carne bovina brasileira

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nunca comprei 38 32,8 32,8 32,8

Comprei poucas vezes 39 33,6 33,6 66,4
Comprei muitas vezes 13 11,2 11,2 77,6

Não sei a origem do produto que compro 26 22,4 22,4 100,0
Total 116 100,0 100,0

Tabela 4 – Perfil de compra de frutas frescas brasileiras

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nunca comprei 12 10,3 10,3 10,3

Comprei poucas vezes 43 37,1 37,1 47,4
Comprei muitas vezes 40 34,5 34,5 81,9

Não sei a origem do produto que compro 21 18,1 18,1 100,0
Total 116 100,0 100,0

Tabela 5 – Perfil de compra de calçados brasileiros

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nunca comprei 56 48,3 48,3 48,3

Comprei poucas vezes 16 13,8 13,8 62,1
Comprei muitas vezes 17 14,7 14,7 76,7

Não sei a origem do produto que compro 27 23,3 23,3 100,0
Total 116 100,0 100,0

Tabela 6 – Perfil de compra de móveis brasileiros

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nunca comprei 66 56,9 56,9 56,9

Comprei poucas vezes 16 13,8 13,8 70,7
Comprei muitas vezes 2 1,7 1,7 72,4
Comprei muitas vezes 2 1,7 1,7 72,4

Não sei a origem do produto que compro 32 27,6 27,6 100,0
Não sei a origem do produto que compro 32 27,6 27,6 100,0

Total 116 100,0 100,0
Total 116 100,0 100,0

4.2 Identificação de valores extremos e valores inesperados

A identificação de valores extremos e de valores inesperados é um procedimento importante

quando do exame da base de dados da pesquisa empírica, pois os resultados das análises
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podem ser comprometidos se tais valores permanecerem na base de dados. Com relação os

valores inesperados, os dados foram examinados, por meio da observação das tabelas de

freqüência, para identificar valores inesperados ou faltantes. Porém, como o questionário foi

colocado em uma página na Internet, na qual havia um comando que não permitia aos

respondentes passarem para a próxima página do questionário sem responder a todas as

questões fechadas, não houve valores faltantes ou inesperados nessas questões.

Com relação a valores extremos na base de dados, conforme mencionado na parte sobre os

aspectos metodológicos da pesquisa de campo, foi calculada a distância de Mahalanobis e esta

foi anexada como variável de cada caso, dentro de uma operação de regressão linear a partir

de combinações dos valores das variáveis independentes. Como o software estatístico

utilizado (SPSS) opera apenas com as variáveis independentes nesse cálculo, os valores da

distância de Mahalanobis independem da variável dependente da regressão. Assim, foi

efetuada uma análise de regressão fictícia, utilizando como variáveis independentes todas as

variáveis métricas do questionário.

A seguir, foi utilizado o recurso boxplot, para identificar altos valores da distância de

Mahalanobis, os quais caracterizam os valores extremos multivariados, conforme observado

no Gráfico 1. Verifica-se que não existem valores extremos na base de dados e, portanto,

todas as respostas aos 116 questionários respondidos serão utilizadas nas análises da pesquisa.

Gráfico 1 – Distribuição da distância de Mahalanobis para as questões de imagem e atitude
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4.3 Análise fatorial das questões sobre imagem do Brasil e atitude com relação a

produtos brasileiros

Na presente pesquisa, busca-se a redução dos dados relativos às questões sobre a imagem do

Brasil e atitudes com relação a produtos brasileiros, por meio da análise fatorial, de forma a

simplificar as análises de regressão subseqüentes. Conforme apresentado anteriormente, foi

definido como objetivo da realização da análise fatorial nessa pesquisa, a criação de um

conjunto totalmente novo de variáveis, muito menor em número, para substituir de forma

parcial ou total o conjunto original de variáveis. O conjunto de variáveis a ser examinado está

disposto nos Quadros 17 e 18, apresentados anteriormente.

Considerando as análises fatoriais, no presente estudo, como sendo do tipo R, foram derivadas

matrizes de correlação entre as variáveis de cada análise fatorial efetuada: uma para as

questões referentes à imagem do Brasil e quatro para as questões que avaliam a atitude para

cada grupo de questões referentes aos produtos brasileiros analisados.

Com relação às suposições críticas necessárias à execução das análises fatoriais, foram

realizados testes de esfericidade de Barlett, de forma a determinar a adequação dessa técnica.

Além disso, para mensurar o ajuste dos dados à análise fatorial, foi também empregado o teste

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), de forma a verificar o nível de confiança que se pode esperar

dos dados quando do seu tratamento pelo método multivariado de análise fatorial.

Para as questões referentes à imagem do Brasil, os resultados dos testes mencionados estão

dispostos na Tabela 7. Como os valores de significância encontrados não são maiores que

0,100, isso significa que os dados são adequados para o tratamento com o método em questão,

ou seja, que a hipótese nula não pode ser rejeitada (HAIR et alii, 1995). Além disso, o valor

do teste KMO para essa análise fatorial nas questões de imagem do Brasil foi igual a 0,775.

Esse resultado pode ser considerado aceitável, de acordo com Hair et alii (1995) e Malhotra

(1996).

Tabela 7 – Teste de Esfericidade de Bartlett e KMO para as questões de imagem do Brasil

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,775
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1311,019

df 210
Sig. ,000
Sig. ,000
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Quanto aos resultados da análise de adequação da análise fatorial para as questões referentes

aos produtos brasileiros, as Tabelas de 8 a 11 indicam que os dados também são adequados

para o tratamento com o método em questão, pois os valores de significância encontrados não

são maiores que 0,100. O teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para as questões referentes à

carne bovina brasileira tem valor igual a 0,729, o que pode ser considerado aceitável (ver

Tabela 8).

Tabela 8 – Teste de Esfericidade de Bartlett e KMO para as questões sobre carne bovina brasileira

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,729
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 572,065

df 55
Sig. ,000

O teste KMO para as questões referentes às frutas frescas brasileiras tem valor igual a 0,657,

o que também pode ser considerado aceitável (ver Tabela 9).

Tabela 9 – Teste de Esfericidade de Bartlett e KMO para as questões sobre frutas frescas brasileiras

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,657
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 406,989

df 55
Sig. ,000

Por sua vez, o teste KMO para as questões referentes aos calçados brasileiros tem valor igual

a 0,679, também considerado aceitável (ver Tabela 10).

Tabela 10 – Teste de Esfericidade de Bartlett e KMO para as questões sobre calçados brasileiros

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,679
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 467,367

df 55
Sig. ,000

Finalmente, o teste KMO para as questões referentes aos móveis brasileiros tem valor igual a

0,679, também considerado aceitável (ver Tabela 11).

Tabela 11 – Teste de Esfericidade de Bartlett e KMO para as questões sobre móveis brasileiros

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,669
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 486,893
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 486,893

df 55
df 55

Sig. ,000
Sig. ,000
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Com relação ao tamanho da amostra, foi observado anteriormente que não se deve realizar

uma análise fatorial em uma amostra com menos de 50 observações e, preferencialmente, o

tamanho da amostra deve ser de 100 ou mais observações (HAIR et alii, 1995). Como a

amostra obtida possui 116 elementos, esta se mostra em tamanho adequado para a realização

das análises fatoriais.

Estando as variáveis especificadas e a matriz de correlação preparada, a próxima etapa é

aplicar a análise fatorial para identificar a estrutura de relacionamentos subjacente. Conforme

mencionado anteriormente, o método de extração utilizado nas análises fatoriais dessa

pesquisa é a análise de componentes principais. Com relação ao número de fatores extraídos,

foi utilizado o critério de eigenvalues maiores do que 1, na qual apenas os fatores que

possuem raízes latentes ou eigenvalues maiores que 1 foram considerados significativos.

Seguindo a sugestão de Hair et alii (1995), foi efetuada a rotação dos fatores obtidos para as

questões sobre a imagem do Brasil e sobre os produtos brasileiros, empregando o método de

rotação Varimax, que é o mais comumente utilizado (MALHOTRA, 1996), de forma a

aumentar a facilidade de interpretação dos fatores. Os resultados estão dispostos em duas

partes. Em primeiro lugar, são apresentados os resultados da análise fatorial nas questões

sobre a imagem do Brasil, assim como a verificação da confiabilidade das escalas. Em

seguida, são apresentados os resultados referentes às análises fatoriais nas questões sobre os

quatro produtos brasileiros investigados, a saber: carne bovina, frutas frescas, calçados e

móveis.

4.3.1 Imagem do Brasil

Foram obtidos, na análise fatorial com as questões sobre a imagem do Brasil, 5 fatores com

eigenvalues maiores do que 1. Isso quer dizer que os outros fatores não respondem pela

variância de pelo menos uma variável, e por isso não devem ser considerados (HAIR et alii,

1995). Os cinco fatores explicam, juntos, 67,519% da variância total dos elementos.

A matriz de componentes rotacionada encontra-se na Tabela 12, na qual foram omitidos os

valores das cargas de fatores abaixo de 0,30, para facilitar a sua leitura. As cargas de fatores
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são as correlações de cada variável com o fator (HAIR et alii, 1995). Altas cargas de fatores

indicam que a variável é representativa desse fator.

Quanto ao método de rotação, foi empregado o método ortogonal Varimax, que maximiza o

número de variáveis com altas cargas de um fator, aumentando, assim, a facilidade de

interpretação dos fatores.

Tabela 12 – Matriz de componentes rotacionada – imagem do Brasil

Component

1 2 3 4 5
Em geral, os produtos brasileiros são confiáveis ,841

Em geral, os produtos brasileiros representam boa qualidade pelo que se paga ,836
Em geral, os produtos brasileiros duram bastante ,743

As empresas brasileiras são confiáveis ,673
Em geral, os produtos brasileiros são tecnicamente avançados ,653

O Brasil possui habilidades técnicas ,523 ,332
O Brasil é importante no cenário artístico internacional ,897

O Brasil possui habilidades artísticas ,880
Os brasileiros são competentes nas artes ,780

Em geral, os produtos brasileiros são criativos ,368 ,598 ,351
O Brasil é respeitado na economia mundial ,836

O Brasil é importante para a economia mundial ,744
O Brasil é respeitado na política internacional ,734

O Brasil é importante no cenário político internacional ,730
Em geral, os produtos brasileiros estão facilmente encontráveis ,895
Em geral, os produtos brasileiros são intensamente anunciados ,701 ,324

Em geral, os produtos brasileiros são vendidos em muitos países ,667
Em geral, a propaganda dos produtos brasileiros é informativa ,452 ,463

Eu tenho simpatia pelo Brasil ,871
Eu gosto do Brasil ,863
Eu gosto do Brasil ,863
Eu admiro o Brasil ,386 ,458
Eu admiro o Brasil ,386 ,458

A consistência interna do resultado encontrado foi avaliada pelo coeficiente alfa de Cronbach,

submetendo-se os fatores obtidos pela análise fatorial nas questões de imagem do Brasil à

análise de confiabilidade pelo alfa de Cronbach. Cada fator foi analisado separadamente.

O fator 1, composto pelas variáveis Iprod1, Iprod2, Iprod3, Iprod4, Iprod5 e Iafe1, possui

consistência interna, de acordo com o coeficiente alfa, igual a 0,8729, conforme apresentado

na Tabela 13. De acordo com Hair et alii (1995), o valor aceitável para confiabilidade é 0,70.

Assim, o fator 1 de imagem do Brasil pode ser considerado confiável. Como esse fator
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representa as avaliações com relação aos produtos do Brasil, este será chamado de “Avaliação

dos produtos”.

Tabela 13 – Análise de confiabilidade para o fator 1 de imagem do Brasil

  1.     IPROD4            Em geral, os produtos brasileiros são confiáveis
  2.     IPROD3            Em geral, os produtos brasileiros representam boa qualidade pelo que se paga
  3.     IPROD2            Em geral, os produtos brasileiros duram bastante
  4.     IAFE1               As empresas brasileiras são confiáveis
  5.     IPROD5            Em geral, os produtos brasileiros são tecnicamente avançados
  6.     IPROD1            O Brasil possui habilidades técnicas

Item-total Statistics

                          Scale          Scale      Corrected
                         Mean         Variance       Item-            Alpha
                        if Item        if Item           Total           if Item
                       Deleted        Deleted    Correlation     Deleted

IPROD4        14,6810         9,1061        ,8100           ,8275
IPROD3        14,5172         8,8084        ,7635           ,8348
IPROD2        14,7328         9,6410        ,6954           ,8477
IAFE1           14,7759        10,0885        ,5637           ,8697
IPROD5        14,8966         9,7979        ,6548           ,8545
IPROD1        14,5862        10,1751        ,5680           ,8685

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  6
Alpha =    ,8729

O fator 2 é composto pelas variáveis Iart1, Iart2, Iart3 e Iart4, e apresenta consistência interna,

de acordo com o coeficiente alfa, igual a 0,8681, conforme apresentado na Tabela 14. Assim,

o fator 2 de imagem do Brasil pode ser considerado confiável e, como esse fator representa as

avaliações com relação às artes no Brasil, será chamado de “Avaliação das artes”.

Tabela 14 – Análise de confiabilidade para o fator 2 de imagem do Brasil

  1.     IART2             O Brasil é importante no cenário artístico internacional
  2.     IART3             O Brasil possui habilidades artísticas
  3.     IART1             Os brasileiros são competentes nas artes
  4.     IART4             Em geral, os produtos brasileiros são criativos

Item-total Statistics

                      Scale          Scale         Corrected
                      Mean         Variance       Item-            Alpha
                      if Item        if Item          Total            if Item
                    Deleted        Deleted    Correlation      Deleted

IART2         10,2500         5,4239        ,7842           ,8055
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IART3         10,0776         4,9939        ,7900           ,8019
IART1         10,0000         5,6696        ,7226           ,8304
IART4         10,2500         6,1543        ,5918           ,8795

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  4
Alpha =    ,8681

O fator 3 é composto pelas variáveis Iimp1, Iimp2, Iimp3 e Iimp4, e apresenta consistência

interna, de acordo com o coeficiente alfa, igual a 0,7978, conforme apresentado na Tabela 15.

Assim, o fator 3 de imagem do Brasil pode ser considerado confiável e, como esse fator

representa as avaliações com relação ao respeito e importância que o Brasil tem na economia

e no cenário político mundial, será chamado de “Respeito e importância do Brasil”.

Tabela 15 – Análise de confiabilidade para o fator 3 de imagem do Brasil

  1.     IIMP1             O Brasil é importante no cenário político internacional
  2.     IIMP2             O Brasil é importante para a economia mundial
  3.     IIMP3             O Brasil é respeitado na política internacional
  4.     IIMP4             O Brasil é respeitado na economia mundial

Item-total Statistics

                      Scale          Scale        Corrected
                     Mean         Variance        Item-           Alpha
                     if Item        if Item          Total            if Item
                    Deleted        Deleted    Correlation      Deleted

IIMP1          8,8362         5,5816        ,6099           ,7473
IIMP2          8,4655         5,1727        ,6303           ,7397
IIMP3          8,7759         6,4363        ,5448           ,7785
IIMP4          8,6810         5,5756        ,6681           ,7189

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  4
Alpha =    ,7978

O fator 4 é composto pelas variáveis Icom1, Icom2, Icom3 e Icom4. A sua consistência

interna é igual a 0,7345, conforme disposto na Tabela 16. Assim, o fator 4 de imagem do

Brasil também pode ser considerado confiável. Como o fator representa as avaliações

relativas às atividades de comunicação e distribuição, este será chamado de “Avaliação da

comunicação e distribuição”.

Finalmente, o fator 5, composto pelas variáveis Iafe2, Iafe3 e Iafe4, possui consistência

interna igual a 0,7632, conforme apresentado na Tabela 17. Como o valor aceitável para

confiabilidade é 0,70, dessa forma, o fator 5 de imagem do Brasil também pode ser



88

considerado confiável, representando o afeto para com o Brasil. Assim, esse fator será

chamado de “Afeto para com o Brasil”.

Tabela 16 – Análise de confiabilidade para o fator 4 de imagem do Brasil

  1.     ICOM1             Em geral, os produtos brasileiros são intensamente anunciados
  2.     ICOM2             Em geral, os produtos brasileiros estão facilmente encontráveis
  3.     ICOM3             Em geral, os produtos brasileiros são vendidos em muitos países
  4.     ICOM4             Em geral, a propaganda dos produtos brasileiros é informativa

Item-total Statistics

                         Scale          Scale       Corrected
                        Mean         Variance       Item-            Alpha
                       if Item         if Item         Total             if Item
                      Deleted        Deleted    Correlation       Deleted

ICOM1          8,1293         3,6614        ,5432           ,6657
ICOM2          8,1983         3,2560        ,6603           ,5869
ICOM3          7,8103         4,1724        ,4909           ,6940
ICOM4          7,9052         4,6953        ,4300           ,7257

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  4
Alpha =    ,7345

Tabela 17 – Análise de confiabilidade para o fator 5 de imagem do Brasil

  1.     IAFE2             Eu gosto do Brasil
  2.     IAFE3             Eu tenho simpatia pelo Brasil
  3.     IAFE4             Eu admiro o Brasil

Item-total Statistics

                      Scale            Scale       Corrected
                      Mean         Variance      Item-            Alpha
                     if Item        if Item         Total             if Item
                    Deleted        Deleted    Correlation     Deleted

IAFE2          7,1293         2,8614        ,6890           ,5854
IAFE3          7,3707         2,7049        ,6962           ,5674
IAFE4          8,0690         3,0387        ,4336           ,8763

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  3
Alpha =    ,7632

Cabe ressaltar que essas cinco dimensões encontradas para a imagem do Brasil são

consistentes com as obtidas por Ayrosa (2002), cuja escala qual serviu de base para essa

pesquisa. As cinco dimensões do estudo de Ayrosa (2002) eram: crenças com relação a
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produtos e serviços do país, resposta emotiva relativa ao país, crenças relativas às artes,

crenças relativas à comunicação e distribuição, e importância na comunidade global.

Nesse momento, torna-se relevante analisar as dimensões de imagem do Brasil encontradas,

de forma a verificar quais delas recebem avaliações melhores e piores por parte dos

respondentes da pesquisa. Para tanto, foram criadas novas variáveis, cujos nomes estão

dispostos no Quadro 19, representando as somas das respostas às variáveis componentes de

cada fator de imagem do Brasil.

Quadro 19 – Fatores de imagem e respectivas variáveis

Fatores Variáveis componentes dos fatores Novas Variáveis

Avaliação dos produtos Iprod1, Iprod2, Iprod3, Iprod4, Iprod5
e Iafe1

AvProd

Respeito e importância do Brasil Iimp1, Iimp2, Iimp3 e Iimp4 RespImp

Avaliação das artes Iart1, Iart2, Iart3 e Iart4 AvArt

Afeto para com o Brasil Iafe2, Iafe3 e Iafe4 AfeBr

Avaliação da comunicação e
distribuição

Icom1, Icom2, Icom3 e Icom4 AvComDis

Como existem números diferentes de elementos em cada dimensão (variando entre 3 e 6), é

necessário fazer um ajuste para que as médias das variáveis de imagem possam ser

comparadas. Assim, cada variável de imagem foi dividida pelo número de elementos do fator

de imagem correspondente. Por exemplo, a variável AvProd foi dividida por seis, visto que

existem seis elementos componentes do fator “Avaliação dos produtos”.

Para verificar em qual dimensão o Brasil recebeu a melhor avaliação, primeiramente foi

efetuado um teste t de comparação pareada. Com exceção do par composto pelas variáveis

“Avaliação dos produtos” e “Respeito e importância do Brasil”, todos os demais pares de

variáveis possuem médias significativamente diferentes umas das outras (em um intervalo de

confiança de 95%).

Em seguida, foi elaborada a Tabela 18 contendo a ordenação crescente das médias das

variáveis que representam as dimensões da imagem do Brasil. Percebe-se que o elemento

melhor avaliado pelos respondentes é o “Afeto para com o Brasil”. O item que recebeu a pior

avaliação foi “Avaliação da comunicação e distribuição”. Isso significa que, para que o Brasil
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melhore a sua imagem no exterior, deve-se investir na melhora dos canais de distribuição de

seus produtos, assim como dos canais de comunicação.

Observa-se, também na Tabela 18, que três dimensões da imagem do Brasil receberam

avaliações médias abaixo do ponto considerado intermediário, o número 3: “Avaliação da

comunicação e distribuição” (2,6703), “Respeito e importância do Brasil” (2,8966) e

“Avaliação dos produtos” (2,9397). Isso significa que essas três dimensões compõem os

aspectos negativos relativos à imagem do Brasil, enquanto que as dimensões que receberam

avaliações médias acima de 3, a saber, “Avaliação das artes” (3,3815) e “Afeto para com o

Brasil” (3,7615), são os aspectos positivos da imagem do Brasil.

Tabela 18 – Ordenação de médias das dimensões da imagem do Brasil

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Avaliação da comunicação e distribuição 116 1,00 4,25 2,6703 ,63469

Respeito e importância do Brasil 116 1,00 5,00 2,8966 ,76972
Avaliação dos produtos 116 1,00 4,83 2,9397 ,61204

Avaliação das artes 116 1,00 5,00 3,3815 ,76929
Afeto para com o Brasil 116 1,00 5,00 3,7615 ,80073

Valid N (listwise) 116

Ao considerar todas as dimensões de uma vez, e elaborar uma medida composta da imagem

do Brasil, obtém-se o valor de 3,12992 como média dessa variável. Estando essa média um

pouco acima do ponto considerado intermediário (3), pode-se concluir que a imagem do

Brasil, de uma forma geral, encontra-se acima do ponto neutro, ou seja, a imagem é positiva.

A seguir, são efetuadas as análises fatoriais nas questões relativas à atitude com relação aos

produtos brasileiros.

4.3.2 Atitude com relação à carne bovina brasileira

Essa parte do trabalho apresenta os resultados da análise fatorial aplicada às questões sobre a

atitude com relação à carne bovina brasileira, na qual obtiveram-se três fatores com

eigenvalues maiores do que 1. Isso significa que os outros fatores não respondem pela

variância de pelo menos uma variável, e por isso não devem ser considerados (HAIR et alii,

1995). Os três fatores explicam, juntos, 67,072% da variância total dos elementos. A matriz

de componentes rotacionada encontra-se na Tabela 19, na qual foram omitidos os valores das

cargas de fatores abaixo de 0,30.
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A consistência interna do resultado encontrado foi avaliada pelo coeficiente alfa de Cronbach,

submetendo-se os fatores obtidos pela análise fatorial nas questões de atitude com relação à

carne bovina brasileira à análise de confiabilidade pelo alfa de Cronbach. Cada fator foi

analisado separadamente.

Tabela 19 – Matriz de componentes rotacionada – atitude com relação à carne bovina brasileira

Component
1 2 3

Eu prefiro a carne bovina brasileira a carnes de outros países ,853
Eu admiro a carne bovina brasileira ,846

Eu acho carne bovina brasileira melhor do que a de outros países ,699 ,393
A carne bovina brasileira tem prestígio ,696 ,411

Eu tenho simpatia pela carne bovina brasileira ,662
A carne bovina brasileira é cara ,770 -,405

A carne bovina brasileira é de baixa qualidade ,769
Eu desgosto da carne bovina brasileira ,724 ,483

Eu não recomendaria a carne bovina brasileira a um amigo ,707
A carne bovina brasileira possui boa reputação ,777

Eu compraria carne bovina brasileira ,314 ,696

O fator 1, composto pelas variáveis Meatafe2, Meatafe3, Meatafe4, Meatcog2, e Meatcon2,

possui consistência interna, de acordo com o coeficiente alfa, igual a 0,8479, conforme

apresentado na Tabela 20. Como, segundo Hair et alii (1995), o valor aceitável para

confiabilidade é 0,70, o fator 1 de atitude com relação à carne bovina brasileira pode ser

considerado confiável. Como esse fator representa as dimensões da atitude com relação à

carne bovina brasileira, este será chamado de “Atitude carne bovina brasileira”.

Tabela 20 – Análise de confiabilidade para o fator 1 de atitude com relação à carne bovina brasileira

  1.     MEATCON2         Eu prefiro a carne bovina brasileira a carnes de outros países
  2.     MEATAFE3          Eu admiro a carne bovina brasileira
  3.     MEATAFE2          Eu acho carne bovina brasileira melhor do que a de outros países
  4.     MEATCOG2         A carne bovina brasileira tem prestígio
  5.     MEATAFE4          Eu tenho simpatia pela carne bovina brasileira

Item-total Statistics

                               Scale          Scale        Corrected
                               Mean         Variance       Item-            Alpha
                               if Item        if Item          Total           if Item
                              Deleted       Deleted    Correlation      Deleted

MEATCON2      11,0517         9,0060        ,6243           ,8254
MEATAFE3       10,8879         8,4482        ,7827           ,7831
MEATAFE2       10,7500         8,8674        ,6492           ,8188
MEATCOG2      10,7931         9,2438        ,6632           ,8161
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MEATAFE4       10,8621         8,9199        ,5807           ,8391

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  5
Alpha =    ,8479

O fator 2 é composto pelas variáveis Meatafe1, Meatcon1, Meatcog3 e Meatcog4,

apresentando consistência interna, de acordo com o coeficiente alfa, igual a 0,7428, conforme

apresentado na Tabela 21. Assim, o fator 2 de atitude com relação à carne bovina brasileira

também pode ser considerado confiável. Porém, esse fator representa as respostas às questões

negativas do questionário para carne bovina brasileira, as quais, para as análises dessa

pesquisa, foram revertidas. Esse fator não era esperado e, portanto, não será incluído nas

análises de regressão. Ao final das análises fatoriais nas questões sobre os produtos

brasileiros, será feita uma discussão acerca desses resultados inesperados. Finalmente, o fator

3, composto pelas variáveis Meatcog1 e Meatcon3, possui consistência interna igual a 0,6134,

conforme apresentado na Tabela 22. Como o valor aceitável para confiabilidade é 0,70, dessa

forma, o fator 3 de atitude com relação à carne bovina brasileira não pode ser considerado

confiável e, portanto, não será considerado para análises posteriores.

Tabela 21 – Análise de confiabilidade para o fator 2 de atitude com relação à carne bovina brasileira

  1.     MEATCOG3          A carne bovina brasileira é cara
  2.     MEATCOG4          A carne bovina brasileira é de baixa qualidade
  3.     MEATAFE1          Eu desgosto da carne bovina brasileira
  4.     MEATCON1         Eu não recomendaria a carne bovina brasileira a um amigo

Item-total Statistics

                              Scale          Scale       Corrected
                             Mean         Variance      Item-            Alpha
                             if Item         if Item        Total            if Item
                            Deleted        Deleted    Correlation     Deleted

MEATCOG3      10,2328         5,9540        ,4227           ,7425
MEATCOG4        9,9569         4,9460        ,5697           ,6667
MEATAFE1       10,0172         3,9301        ,6433           ,6188
MEATCON1        9,9310         4,6561        ,5391           ,6831

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  4
Alpha =    ,7428

Tabela 22 – Análise de confiabilidade para o fator 3 de atitude com relação à carne bovina brasileira

  1.     MEATCOG1          A carne bovina brasileira possui boa reputação
  2.     MEATCON3          Eu compraria carne bovina brasileira

Item-total Statistics
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                             Scale          Scale        Corrected
                             Mean         Variance      Item-            Alpha
                             if Item        if Item        Total             if Item
                             Deleted      Deleted     Correlation     Deleted

MEATCOG1       3,4224         1,0635        ,4527           .
MEATCON3       3,0690          ,6909         ,4527           .

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  2
Alpha =    ,6134

4.3.3 Atitude com relação às frutas frescas brasileiras

São apresentados nessa parte os resultados da análise fatorial realizada nas questões sobre a

atitude com relação às frutas frescas brasileiras, os quais evidenciaram existir 4 fatores com

eigenvalues maiores do que 1. Isso significa que os outros fatores não respondem pela

variância de pelo menos uma variável, e por isso não serão considerados. Os quatro fatores

explicam, juntos, 69,678% da variância total dos elementos. A matriz de componentes

rotacionada encontra-se na Tabela 23, na qual foram omitidos os valores das cargas de fatores

abaixo de 0,30.

Tabela 23 – Matriz de componentes rotacionada – atitude com relação às frutas frescas brasileiras

Component
1 2 3 4

Eu desgosto das frutas frescas brasileiras -,801
Eu admiro as frutas frescas brasileiras ,780

Eu prefiro frutas frescas brasileiras a frutas frescas de outros países ,728 ,367
As frutas frescas brasileiras têm prestígio ,651 ,347

As frutas frescas brasileiras são de baixa qualidade ,817
Eu não recomendaria frutas frescas brasileiras a um amigo ,794

As frutas frescas brasileiras são caras ,724 -,428
Eu compraria frutas frescas brasileiras ,810 ,311

Eu tenho simpatia pelas frutas frescas brasileiras ,801
As frutas frescas brasileiras possuem boa reputação ,328 ,738

Eu acho as frutas frescas brasileiras melhores do que as de outros países ,402 -,377 -,516

Os fatores obtidos pela análise fatorial nas questões de atitude com relação às frutas frescas

brasileiras foram submetidos à análise de confiabilidade pelo alfa de Cronbach. Cada fator foi

analisado separadamente.

O fator 1 é composto pelas variáveis Fruiafe1, Fruiafe3, Fruicog2 e Fruicon2, apresentando

consistência interna, de acordo com o coeficiente alfa, igual a 0,2764, conforme apresentado

na Tabela 24. Porém, quando a variável Fruiafe1 é excluída, o valor do alfa eleva-se para

0,7730. Portanto, a variável Fruiafe1 será excluída do fator 1 de imagem do Brasil, tornando-o
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confiável. Como esse fator representa as dimensões da atitude com relação às frutas frescas

brasileiras, este será chamado de “Atitude frutas frescas brasileiras”.

O fator 2, composto pelas variáveis Fruicon1, Fruicog3 e Fruicog4, possui consistência

interna, de acordo com o coeficiente alfa, igual a aproximadamente 0,70, conforme

apresentado na Tabela 25, sendo, portanto, confiável. Porém, esse fator representa as

respostas às questões negativas do questionário para as frutas frescas brasileiras, as quais, para

as análises dessa pesquisa, foram revertidas. Como esse fator não era esperado, ele não será

incluído nas análises de regressão.

Tabela 24 – Análise de confiabilidade para o fator 1 de atitude com relação às frutas frescas brasileiras

  1.     FRUIAFE1          Eu desgosto das frutas frescas brasileiras

  2.     FRUIAFE3          Eu admiro as frutas frescas brasileiras
  3.     FRUICON2         Eu prefiro frutas frescas brasileiras a frutas frescas de outros países
  4.     FRUICOG2         As frutas frescas brasileiras têm prestígio

Item-total Statistics

                          Scale          Scale        Corrected
                          Mean         Variance      Item-            Alpha
                          if Item        if Item         Total            if Item
                         Deleted       Deleted    Correlation      Deleted

FRUIAFE1        9,1638         5,1121       -,5254           ,7730

FRUIAFE3        9,1293         1,6266        ,4994          -,4247
FRUICON2       9,4310         2,0561        ,3835          -,1413
FRUICOG2       9,1293         2,0266        ,5045          -,2765

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  4
Alpha =    ,2764

Tabela 25 – Análise de confiabilidade para o fator 2 de atitude com relação às frutas frescas brasileiras

  1.     FRUICON1          Eu não recomendaria frutas frescas brasileiras a um amigo
  2.     FRUICOG4          As frutas frescas brasileiras são de baixa qualidade
  3.     FRUICOG3          As frutas frescas brasileiras são caras

Item-total Statistics

                            Scale          Scale         Corrected
                            Mean         Variance       Item-           Alpha
                           if Item         if Item          Total           if Item
                           Deleted       Deleted    Correlation      Deleted

FRUICON1       6,8362         2,0860        ,5246           ,5934
FRUICOG4       6,8966         2,0414        ,6409           ,4396
FRUICOG3       7,5086         2,6173        ,3918           ,7456

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  3
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Alpha =    ,6975

O fator 3 de atitude com relação às frutas frescas brasileiras é composto pelas variáveis

Fruiafe4 e Fruicon3, e possui consistência interna igual a 0,6166, conforme apresentado na

Tabela 26. Como o valor aceitável para confiabilidade é 0,70, dessa forma, o fator 3 de atitude

com relação às frutas frescas brasileiras não pode ser considerado confiável e, portanto, não

será considerado para análises posteriores.

Tabela 26 – Análise de confiabilidade para o fator 3 de atitude com relação às frutas frescas brasileiras

  1.     FRUIAFE4          Eu tenho simpatia pelas frutas frescas brasileiras
  2.     FRUICON3          Eu compraria frutas frescas brasileiras

Item-total Statistics

                           Scale          Scale        Corrected
                           Mean         Variance      Item-           Alpha
                          if Item         if Item         Total           if Item
                         Deleted        Deleted    Correlation     Deleted

FRUIAFE4        3,8534          ,8914        ,4461           .
FRUICON3       3,2328          ,8236        ,4461           .

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  2
Alpha =    ,6166

Finalmente, o fator 4 de atitude com relação às frutas frescas brasileiras é composto pelas

variáveis Fruiafe2 e Fruicog1, e possui consistência interna igual a –0,2125, conforme

apresentado na Tabela 27. Sendo o valor aceitável para confiabilidade é 0,70, o fator 4 de

atitude com relação às frutas frescas brasileiras não pode ser considerado confiável e, dessa

forma, não será considerado para análises posteriores.

Tabela 27 – Análise de confiabilidade para o fator 4 de atitude com relação às frutas frescas brasileiras

  1.     FRUICOG1          As frutas frescas brasileiras possuem boa reputação
  2.     FRUIAFE2          Eu acho as frutas frescas brasileiras melhores do que as de outros países

Item-total Statistics

                            Scale           Scale         Corrected
                            Mean          Variance       Item-            Alpha
                           if Item          if Item         Total             if Item
                           Deleted        Deleted     Correlation     Deleted

FRUICOG1       2,3448          ,9409       -,0983           .
FRUIAFE2        3,6638          ,6077       -,0983           .

Reliability Coefficients
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N of Cases =    116,0                    N of Items =  2
Alpha =   -,2125

4.3.4 Atitude com relação aos calçados brasileiros

São apresentados, nessa parte do trabalho, os resultados referentes à análise fatorial aplicada

nas questões sobre a atitude com relação aos calçados brasileiros. A análise mostrou que

existem 3 fatores com eigenvalues maiores do que 1, explicando, juntos, 63,453% da

variância total dos elementos. A Tabela 28 apresenta a matriz de componentes rotacionada, na

qual foram também omitidos os valores das cargas de fatores abaixo de 0,30.

Tabela 28 – Matriz de componentes rotacionada – atitude com relação aos calçados brasileiros

Component
1 2 3

Eu admiro os calçados brasileiros ,845
Eu acho os calçados brasileiros melhores do que os de outros países ,823

Os calçados brasileiros têm prestígio ,726
Eu prefiro calçados brasileiros a calçados de outros países ,714 -,312

Os calçados brasileiros possuem boa reputação ,702
Eu não recomendaria calçados brasileiros a um amigo ,742

Os calçados brasileiros são de baixa qualidade ,722
Os calçados brasileiros são caros -,332 ,582 ,410

Eu compraria calçados brasileiros ,313 ,579
Eu desgosto dos calçados brasileiros ,425 -,783

Eu tenho simpatia pelos calçados brasileiros ,406 ,412 ,562

A consistência interna do resultado encontrado foi avaliada por meio da análise de

confiabilidade pelo alfa de Cronbach, na qual cada fator foi analisado separadamente. O fator

1, composto pelas variáveis Shoecon2, Shoeafe2, Shoeafe3, Shoecog1 e Shoecog2, possui

consistência interna, de acordo com o coeficiente alfa, igual a 0,8303, conforme apresentado

na Tabela 29, sendo considerado confiável. Como esse fator representa a atitude com relação

aos calçados brasileiros, ele será chamado de “Atitude calçados brasileiros”.

Tabela 29 – Análise de confiabilidade para o fator 1 de atitude com relação aos calçados brasileiros

  1.     SHOEAFE3          Eu admiro os calçados brasileiros
  2.     SHOEAFE2          Eu acho os calçados brasileiros melhores do que os de outros países
  3.     SHOECOG2          Os calçados brasileiros têm prestígio
  4.     SHOECON2          Eu prefiro calçados brasileiros a calçados de outros países
  5.     SHOECOG1          Os calçados brasileiros possuem boa reputação

Item-total Statistics

                            Scale          Scale         Corrected
                            Mean         Variance       Item-            Alpha
                            if Item        if Item         Total             if Item
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                           Deleted       Deleted    Correlation      Deleted

SHOEAFE3      10,5948         5,7909        ,7423           ,7609
SHOEAFE2      10,7672         6,5454        ,7531           ,7664
SHOECOG2     10,5862         7,0273        ,5873           ,8080
SHOECON2     10,8879         6,5352        ,6120           ,8010
SHOECOG1     10,4741         6,8080        ,4865           ,8393

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  5
Alpha =    ,8303

O fator 2 é composto pelas variáveis Shoecon1, Shoecon3, Shoecog3 e Shoecog4,

apresentando consistência interna, de acordo com o coeficiente alfa, igual a 0,6086, conforme

apresentado na Tabela 30. Como o valor aceitável para confiabilidade é 0,70, o fator 2 de

atitude com relação aos calçados brasileiros não poderia ser considerado confiável. Porém, se

a variável Shoecon3 for excluída, o fator passa a ter um valor de alfa igual a 0,6658,

aproximando-se de 0,70.

Contudo, esse fator representa as respostas às questões negativas do questionário para os

calçados brasileiros, as quais, para as análises dessa pesquisa, foram revertidas. Esse fator não

era esperado e, portanto, não será incluído nas análises de regressão. Conforme mencionado

anteriormente, ao final das análises fatoriais nas questões sobre os produtos brasileiros, será

feita uma discussão acerca desses resultados inesperados.

Tabela 30 – Análise de confiabilidade para o fator 2 de atitude com relação aos calçados brasileiros

  1.     SHOECON1          Eu não recomendaria calçados brasileiros a um amigo
  2.     SHOECOG4          Os calçados brasileiros são de baixa qualidade
  3.     SHOECOG3          Os calçados brasileiros são caros
  4.     SHOECON3          Eu compraria calçados brasileiros

Item-total Statistics

                             Scale          Scale        Corrected
                             Mean         Variance      Item-            Alpha
                             if Item        if Item         Total            if Item
                            Deleted       Deleted    Correlation     Deleted

SHOECON1      10,2328         2,8410        ,4679           ,4737
SHOECOG4      10,4224         2,9418        ,5315           ,4338
SHOECOG3      10,3448         3,3931        ,3645           ,5565
SHOECON3      10,1466         3,3783        ,2286           ,6658

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  4
Alpha =    ,6086
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Finalmente, o fator 3 de atitude com relação aos calçados brasileiros é composto pelas

variáveis Shoeafe1 e Shoeafe4, possuindo consistência interna igual a -0,3716, conforme

apresentado na Tabela 31. Sendo o valor aceitável para confiabilidade é 0,70, o fator 3 de

atitude com relação aos calçados brasileiros não pode ser considerado confiável e, portanto,

não será considerado nas análises posteriores da pesquisa.

Tabela 31 – Análise de confiabilidade para o fator 3 de atitude com relação aos calçados brasileiros

  1.     SHOEAFE1          Eu desgosto dos calçados brasileiros
  2.     SHOEAFE4          Eu tenho simpatia pelos calçados brasileiros

Item-total Statistics

                             Scale          Scale        Corrected
                             Mean         Variance      Item-           Alpha
                             if Item        if Item         Total           if Item
                             Deleted      Deleted    Correlation     Deleted

SHOEAFE1       3,0000          ,6435       -,1591           .
SHOEAFE4       3,5517          ,9103       -,1591           .

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  2
Alpha =   -,3716

4.3.5 Atitude com relação aos móveis brasileiros

Finalmente, essa parte do trabalho apresenta os resultados referentes à análise fatorial aplicada

nas questões sobre a atitude com relação aos móveis brasileiros, a qual evidenciou a

existência de 4 fatores com eigenvalues maiores do que 1, explicando, juntos, 71,821% da

variância total dos elementos. A Tabela 32 apresenta a matriz de componentes rotacionada, na

qual foram omitidos os valores das cargas de fatores abaixo de 0,30.

Tabela 32 – Matriz de componentes rotacionada – atitude com relação aos móveis brasileiros

Component
1 2 3 4

Eu acho os móveis brasileiros melhores do que os de outros países ,835
Eu desgosto dos móveis brasileiros -,754

Eu não recomendaria móveis brasileiros a um amigo -,731 ,364
Eu não recomendaria móveis brasileiros a um amigo -,731 ,364

Eu prefiro móveis brasileiros a móveis de outros países ,678
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Os móveis brasileiros têm prestígio ,614 ,465
Eu admiro os móveis brasileiros ,605 -,301 ,392

Os móveis brasileiros são de baixa qualidade ,903
Os móveis brasileiros são caros ,810 -,353

Eu tenho simpatia pelos móveis brasileiros ,770
Eu compraria móveis brasileiros ,765

Os móveis brasileiros possuem boa reputação -,856

A consistência interna do resultado encontrado na análise fatorial foi avaliada por meio da

análise de confiabilidade pelo alfa de Cronbach, na qual cada fator foi analisado

separadamente. O fator 1, composto pelas variáveis Furnafe1, Furnafe2, Furnafe3, Furncon1,

Furncon2 e Furncog2 possui consistência interna, de acordo com o coeficiente alfa, igual a

0,0134, conforme apresentado na Tabela 33, não sendo considerado confiável.

Porém, quando as variáveis Furnafe1 e Furncon1 são excluídas da escala, esta apresenta um

valor de alfa igual a 0,7582. Com a exclusão dessas variáveis, o fator passa a ser considerado

confiável e, como ele representa as atitudes dos respondentes com relação aos móveis

brasileiros, será chamado de “Atitude móveis brasileiros”.

Tabela 33 – Análise de confiabilidade para o fator 1 de atitude com relação aos móveis brasileiros

  1.     FURNAFE2          Eu acho os móveis brasileiros melhores do que os de outros países
  2.     FURNAFE1          Eu desgosto dos móveis brasileiros

  3.     FURNCON1         Eu não recomendaria móveis brasileiros a um amigo

  4.     FURNCON2         Eu prefiro móveis brasileiros a móveis de outros países
  5.     FURNCOG2         Os móveis brasileiros têm prestígio
  6.     FURNAFE3          Eu admiro os móveis brasileiros

Item-total Statistics

                       Scale          Scale         Corrected
                       Mean         Variance        Item-           Alpha
                       if Item        if Item          Total            if Item
                      Deleted       Deleted     Correlation      Deleted

FURNAFE2      14,9052         1,9127        ,2802          -,3212
FURNAFE1      14,1724         3,2744       -,3461           ,3614

FURNCON1     14,1724         3,1874       -,3160           ,3304

FURNCON2     14,9052         2,0692        ,2017          -,2128
FURNCOG2     14,7759         2,1232        ,1493          -,1568
FURNAFE3      14,8276         1,8657        ,3195          -,3686

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  6
Alpha =    ,0134

O fator 2 é composto pelas variáveis Furncog3 e Furncog4, apresentando consistência interna,

de acordo com o coeficiente alfa, igual a 0,8407, conforme apresentado na Tabela 34.
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Portanto, o fator 2 de atitude com relação aos móveis brasileiros pode ser considerado

confiável.  Entretanto, esse fator representa as respostas às questões negativas do questionário

para os móveis brasileiros, as quais, para as análises dessa pesquisa, foram revertidas. Como

esse fator não era esperado, ele não será incluído nas análises de regressão.

O fator 3 de atitude com relação aos móveis brasileiros é composto pelas variáveis Furnafe4 e

Furncon3, possuindo consistência interna igual a 0,5546, conforme apresentado na Tabela 35.

Sendo o valor aceitável para confiabilidade é 0,70, o fator 3 de atitude com relação aos

calçados brasileiros não pode ser considerado confiável e, portanto, não será considerado nas

análises posteriores.

Tabela 34 – Análise de confiabilidade para o fator 2 de atitude com relação aos móveis brasileiros

  1.     FURNCOG4          Os móveis brasileiros são de baixa qualidade
  2.     FURNCOG3          Os móveis brasileiros são caros

Item-total Statistics

                            Scale          Scale        Corrected
                            Mean         Variance      Item-           Alpha
                            if Item        if Item         Total           if Item
                           Deleted       Deleted    Correlation     Deleted

FURNCOG4       3,1293          ,2875        ,7302           .
FURNCOG3       3,1897          ,3637        ,7302           .

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  2
Alpha =    ,8407

Tabela 35 – Análise de confiabilidade para o fator 3 de atitude com relação aos móveis brasileiros

  1.     FURNAFE4          Eu tenho simpatia pelos móveis brasileiros
  2.     FURNCON3          Eu compraria móveis brasileiros

Item-total Statistics

                             Scale          Scale        Corrected
                             Mean         Variance     Item-           Alpha
                             if Item        if Item        Total           if Item
                            Deleted       Deleted    Correlation    Deleted

FURNAFE4       3,2672          ,6671        ,4096           .
FURNCON3      2,9741          ,3211        ,4096           .

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  2
Alpha =    ,5546
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Finalmente, o fator 4 de atitude com relação aos móveis brasileiros é composto apenas pela

variável Furncog1, a qual representa apenas um elemento de cognição com relação aos

móveis brasileiros. Dessa forma, essa variável não será utilizada nas análises de regressão

múltipla subseqüentes, uma vez que não representa o construto “atitude com relação aos

móveis brasileiros”.

Nesse momento, é feita uma análise acerca dos resultados obtidos nas análises fatoriais nas

questões sobre os produtos brasileiros investigados nessa pesquisa. Esperavam-se encontrar,

para cada produto, três dimensões de atitude: uma representando o componente afetivo da

atitude, outra representando o componente cognitivo e, finalmente, uma representando o

componente conativo. Entretanto, para todos os produtos, foram extraídas pelo menos duas

dimensões em comum: uma dimensão representando a atitude com relação ao produto,

incluindo elementos de afeto, conação e cognição, e uma dimensão representando as respostas

às questões negativas do questionário para os produtos brasileiros, as quais, para as análises

dessa pesquisa, foram revertidas.

Algumas especulações acerca das razões para o surgimento dessas dimensões com as questões

negativas são agora apresentadas. Em primeiro lugar, pode ter ocorrido uma dificuldade dos

respondentes para avaliar os produtos brasileiros nessas questões negativas, indicando que as

pessoas podem tender a avaliar de forma diferente as questões escritas na forma positiva

(como, por exemplo, “eu gosto dos móveis brasileiros”) do que questões escritas na forma

negativa (“eu não gosto dos móveis brasileiros”).

Assim, mesmo após inverter a escala para que todas as questões tivessem a mesma

polaridade, as questões negativas se agruparam em fatores. Essa possível explicação é uma

mera tentativa de entender o comportamento dos respondentes, podendo servir de objeto de

estudo em outras pesquisas, que busquem compreender as razões pelas quais os respondentes

avaliam de forma diferente as questões escritas na forma negativa.

Outra explicação pode ser decorrente do possível efeito halo nas respostas. Como o

questionário utilizado na pesquisa é extenso, aliado ao pouco conhecimento que os

respondentes demonstraram possuir dos produtos brasileiros analisados, pode ter ocorrido o

efeito halo, ou seja, os respondentes podem ter assinalado as suas respostas sem muita
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diferença nas avaliações de diferentes questões. Assim, quando as escalas foram invertidas,

essas questões negativas destacaram-se das demais, agrupando-se em fatores.

Na próxima parte do presente estudo, são apresentados os resultados das análises de

regressão, que utilizam como variáveis dependentes os fatores de atitude encontrados para

cada produto brasileiro investigado. Os fatores formados pelas questões negativas não serão

considerados, uma vez que essa estrutura não era esperada na teoria.

4.4 Regressões múltiplas

Nessa parte da pesquisa, são apresentados os resultados das análises de regressão efetuadas

para compreender a relação entre as dimensões de imagem do Brasil e a atitude dos

consumidores estrangeiros com relação aos produtos brasileiros. Conforme apresentado

anteriormente, “a imagem que os consumidores estrangeiros têm acerca do Brasil” é

considerada como sendo a variável independente da pesquisa e “a atitude dos consumidores

estrangeiros com relação aos produtos brasileiros selecionados” é a variável dependente.

Como existem quatro produtos brasileiros na pesquisa (carne bovina, frutas frescas, calçados

e móveis) serão efetuadas análises de regressão separadas para cada um desses produtos.

Deve-se relembrar que, como foram encontradas cinco dimensões de imagem do Brasil, o

número mínimo de elementos da amostra deve ser 25 (5 vezes 5), sendo o nível desejável

dessa razão entre 15 a 20 observações para cada variável independente. Uma vez que a

amostra obtida possui 116 elementos, esta se mostra adequada para a realização das análises

de regressão, pois a razão observada entre o número de elementos na amostra e o número de

variáveis independentes é superior a 20.

Em todas as análises de regressão apresentadas a seguir, são considerados os fatores de

imagem do Brasil obtidos na análise fatorial, a saber: Avaliação dos produtos, Avaliação das

artes, Afeto para com o Brasil, Avaliação da comunicação e distribuição e Respeito e

importância do Brasil. As variáveis independentes das análises de regressão são as somas das

respostas às questões que compõem os fatores citados, as mesmas que foram anteriormente

apresentadas no Quadro 19.
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Com relação às variáveis dependentes das análises de regressão, são utilizadas as somas das

respostas às questões que compõem os fatores obtidos nas análises fatoriais aplicadas nas

questões de atitude desses produtos. O Quadro 20 apresenta os fatores de atitude utilizados, as

variáveis que os compõem e os nomes das novas variáveis criadas para as análises. Além

disso, será realizada uma análise de regressão com uma medida geral de atitude como variável

dependente. Dessa forma, a variável dependente será uma medida composta da atitude dos

respondentes com relação aos quatro produtos analisados, chamada de AtGeral. Para elaborar

essa medida, foi calculada a soma das variáveis de atitude de cada produto, apresentadas no

Quadro 20.

Quadro 20 – Fatores de atitude e respectivas variáveis

Fatores Variáveis componentes dos fatores Novas Variáveis

Atitude carne bovina brasileira Meatafe2, Meatafe3, Meatafe4,

Meatcog2, e Meatcon2

AtCarne

Atitude frutas frescas brasileiras Fruiafe3, Fruicog2 e Fruicon2 AtFruta

Atitude calçados brasileiros Shoecon2, Shoeafe2, Shoeafe3,
Shoecog1 e Shoecog2

AtCalc

Atitude móveis brasileiros Furnafe2, Furnafe3, Furncon2 e
Furncog2

AtMovel

Os resultados estão apresentados para cada produto da pesquisa, de forma a verificar as

hipóteses do estudo. Assim, para cada produto, será analisado primeiramente se o efeito país

de origem existe para os produtos brasileiros investigados (Hipótese 1: A imagem que os

consumidores estrangeiros têm acerca do Brasil afeta as suas atitudes com relação aos

produtos brasileiros). Em seguida, será mostrada a valência do efeito país de origem para

produtos brasileiros (Hipótese 2: O efeito país de origem para produtos brasileiros em geral é

negativo).

A seguir, será verificado se existem diferenças na magnitude do efeito país de origem dos

produtos brasileiros, dependendo da familiaridade dos respondentes com esses produtos

(Hipótese 3: O efeito país de origem é mais intenso quando os consumidores são pouco

familiarizados com os produtos brasileiros do que quando são familiarizados). A quarta

hipótese da pesquisa será apresentada após a verificação das outras hipóteses para cada um

dos produtos analisados, mostrando os resultados da investigação acerca da diferença na

magnitude do efeito país de origem para produtos de alto e baixo envolvimento (Hipótese 4:
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O efeito país de origem é mais intenso para produtos brasileiros de baixo envolvimento do

que para produtos de alto envolvimento).

Os modelos de regressão a ser verificados são:

− AtCarne = β0 + β1 AvProd + β2 AvArt + β3 AfeBr + β4 AvComDis + β5 RespImp + ε

− AtFruta = β0 + β1 AvProd + β2 AvArt + β3 AfeBr + β4 AvComDis + β5 RespImp + ε

− AtCalc = β0 + β1 AvProd + β2 AvArt + β3 AfeBr + β4 AvComDis + β5 RespImp + ε

− AtMovel = β0 + β1 AvProd + β2 AvArt + β3 AfeBr + β4 AvComDis + β5 RespImp + ε

− AtGeral = β0 + β1 AvProd + β2 AvArt + β3 AfeBr + β4 AvComDis + β5 RespImp + ε

Porém, primeiramente, é necessário verificar a existência de multicolinearidade entre as

variáveis independentes das regressões realizadas. Como apenas os valores das variáveis

independentes são utilizados, e todos os modelos verificados na pesquisa possuem as mesmas

variáveis independentes, o cálculo é feito uma vez e os resultados são válidos para todos os

modelos. Ao analisar a matriz de correlação entre as variáveis independentes, observa-se que

o maior valor de correlação é entre as variáveis “Avaliação dos produtos” e “Avaliação das

artes” (0,507, estatisticamente significativo ao nível de confiança de 99%). O valor

encontrado não é considerado, de acordo com Hair et alii (1995), como sendo alto, o que é

uma indicação de que a multicolinearidade pode não ser um problema para esses dados.

Outra forma de avaliar a multicolinearidade é por meio do valor de tolerância. No software

estatístico utilizado nessa pesquisa (SPSS), o valor de tolerância padrão é 0,0001, o que

significa que uma variável independente pode ser incluída na equação de regressão até que

mais de 99,9% de sua variância seja prevista por outras variáveis independentes. Todas as

variáveis precisam passar por esse critério para serem incluídas na equação. Como todas as

variáveis independentes permaneceram nos modelos, pode-se considerar que não houve

problemas de multicolinearidade.

4.4.1 Carne bovina brasileira

O primeiro grupo de análises de regressão múltipla é efetuado para avaliar o efeito país de

origem para a carne bovina brasileira. Em primeiro lugar, é verificado se o efeito país de
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origem existe para esse produto, ou seja, se a imagem que os respondentes têm acerca do

Brasil afeta as suas atitudes com relação à carne bovina brasileira. A seguir, é analisada a

valência do efeito país de origem para esse produto. Finalmente, verifica-se se existem

diferenças na magnitude do efeito, dependendo da familiaridade dos respondentes com a

carne bovina brasileira.

A Tabela 36 apresenta o resumo do modelo de regressão estimado para verificar a influência

da imagem do Brasil nas atitudes com relação à carne bovina brasileira. Nos modelos de

regressão múltipla, o R representa a correlação entre os valores observados e os valores

previstos da variável dependente. Conforme explicado anteriormente, o R2 é o quadrado dessa

correlação.

Para esse modelo com cinco variáveis independentes, o R2 é igual a 0,065 e o R2 ajustado é

igual a 0,023. Como o R2 mede a porcentagem da variação total na variável dependente que é

explicada pela variação na variável independente, com valores variando entre 0 e 1, verifica-

se que praticamente não há relação entre as variáveis, pois o R2 é quase igual a zero

(MCDANIEL; GATES, 1996).

Tabela 36 – Resumo do modelo de regressão – atitude carne bovina brasileira

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,256 ,065 ,023 3,61742

A Tabela 37 apresenta o resultado do teste de significância estatística do modelo estimado.

Foi usado o teste F, de forma a testar a hipótese de que o montante de variação explicada pelo

modelo de regressão é maior do que a variação explicada pela média (isto é, o R2 é maior do

que zero). Nesse caso, a hipótese nula não pode ser rejeitada, significando que o modelo de

regressão não é estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95%.

Tabela 37 – Teste F do modelo de regressão – atitude carne bovina brasileira

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 100,710 5 20,142 1,539 ,184

Residual 1439,428 110 13,086
Total 1540,138 115
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Para verificar se a influência da imagem do Brasil na variável dependente “Atitude carne

bovina brasileira” é positiva ou negativa, são analisados os coeficientes de regressão. A

Tabela 38 apresenta os coeficientes do modelo, na qual observa-se que não há coeficientes

estatisticamente significativos, ao nível de confiança de 95%. Esse fato era esperado, uma vez

que o modelo de regressão também não é estatisticamente significativo.

Tabela 38 – Coeficientes do modelo de regressão – atitude carne bovina brasileira

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 9,841 2,205 4,463 ,000

Avaliação dos produtos ,120 ,124 ,120 ,971 ,334
Respeito e importância do Brasil -7,923E-02 ,123 -,067 -,645 ,520

Avaliação das artes ,106 ,133 ,089 ,798 ,427
Afeto para com o Brasil ,203 ,167 ,133 1,216 ,227

Avaliação da comunicação e distribuição -,111 ,147 -,077 -,752 ,454

Finalmente, para verificar se o efeito país de origem é mais intenso para consumidores pouco

familiarizados com a carne bovina brasileira, a amostra foi dividida entre consumidores com e

sem conhecimento acerca desse produto. Essa característica foi mensurada por meio da

pergunta “qual o seu grau de conhecimento sobre carne bovina brasileira?”, em uma escala de

cinco itens, com o número 1 representando “conheço muito bem” e o número 5 representando

“não conheço nada”. Para cada produto dessa pesquisa, os respondentes que escolheram as

opções 1, 2 e 3, são considerados familiarizados com esses produtos, enquanto que os que

escolheram as opções 4 e 5 são considerados não familiarizados.

O modelo com a variável dependente “Atitude carne bovina brasileira” foi rodado duas vezes:

uma com a base de respondentes considerados familiarizados com a carne bovina brasileira, e

outra com a base de dados dos respondentes considerados não familiarizados com o produto.

Busca-se verificar se os coeficientes de determinação ajustados são maiores para o grupo de

consumidores considerados pouco familiarizados com o produto em questão.

Observa-se, na Tabela 39, que o valor do R2 para o grupo de respondentes familiarizados com

a carne bovina brasileira é igual a 0,344 e o R2 ajustado é igual a 0,283. O modelo é

estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95% (ver Tabela 40). Por sua vez, o

mesmo modelo de regressão, ao ser aplicado nos respondentes considerados não

familiarizados com a carne bovina brasileira, apresentou um valor de R2 igual a 0,252 e um
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valor de R2 ajustado igual a 0,177. Esse modelo também é estatisticamente significativo ao

nível de confiança de 95% (ver Tabela 40).

Tabela 39 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados

com carne bovina brasileira

Familiaridade com carne bovina brasileira Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
familiar carne bovina 1 ,586 ,344 ,283 3,56286

não familiar carne bovina 1 ,502 ,252 ,177 2,63537

Tabela 40 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com carne

bovina brasileira

Familiaridade com carne bovina brasileira Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
familiar carne bovina 1 Regression 359,109 5 71,822 5,658 ,000

Residual 685,474 54 12,694
Total 1044,583 59

não familiar carne bovina 1 Regression 116,867 5 23,373 3,365 ,011
Residual 347,258 50 6,945

Total 464,125 55

4.4.1.1 Verificação das hipóteses 1, 2 e 3 da pesquisa para a carne bovina

brasileira

A primeira hipótese da pesquisa sugere que a imagem que os consumidores estrangeiros têm

acerca do Brasil afeta as suas atitudes com relação aos produtos brasileiros. Com relação à

carne bovina brasileira, o modelo de regressão não demonstrou a existência do efeito país de

origem para esse produto, pois foi verificado que praticamente não há relação entre a imagem

do Brasil e a atitude com relação à carne bovina brasileira. Dessa forma, a primeira hipótese

da pesquisa não foi confirmada para a carne bovina brasileira.

A segunda hipótese da pesquisa sugeria que o efeito país de origem para produtos brasileiros

em geral é negativo. Para verificar essa hipótese, foram analisados os coeficientes de

regressão dos modelos considerados estatisticamente significativos. Porém, não foram

encontrados coeficientes de regressão estatisticamente significativos, ao nível de confiança de

95%, para a carne bovina brasileira. Dessa forma, a segunda hipótese da pesquisa também não

pode ser confirmada para a carne bovina brasileira.

Finalmente, a terceira hipótese da pesquisa sugeria que o efeito país de origem é mais intenso

quando os consumidores são pouco familiarizados com os produtos brasileiros do que quando
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são familiarizados. Para verificar essa hipótese para a carne bovina brasileira, o modelo de

regressão foi rodado duas vezes: uma com a base de respondentes considerados familiarizados

com o produto, e outra com a base de dados dos respondentes considerados não familiarizados

com o produto.

Foi verificado que o grupo de respondentes não familiarizados com a carne bovina brasileira

apresentou um valor de R2 ajustado inferior ao dos respondentes considerados familiarizados

com esse produto (0,117 contra 0,283). Verifica-se, portanto, que a terceira hipótese da

pesquisa não pode ser confirmada para a carne bovina brasileira. A seguir, as mesmas análises

serão efetuadas para as frutas frescas brasileiras.

4.4.2 Frutas frescas brasileiras

O segundo grupo de análises de regressão múltipla é efetuado para avaliar o efeito país de

origem para as frutas frescas brasileiras. Primeiramente, verifica-se a existência do efeito país

de origem para esse produto, ou seja, se a imagem que os respondentes têm acerca do Brasil

afeta as suas atitudes com relação às frutas frescas brasileiras. A seguir, analisa-se a valência

do efeito país de origem para esse produto. Finalmente, verifica-se se existem diferenças na

magnitude do efeito, dependendo da familiaridade dos respondentes com as frutas frescas

brasileiras.

A Tabela 41 apresenta o resumo do modelo de regressão estimado para verificar a influência

da imagem do Brasil nas atitudes com relação às frutas frescas brasileiras. Para esse modelo

com cinco variáveis independentes, o R2 é igual a 0,401 e o R2 ajustado é igual a 0,374. Como

o R2 mede a porcentagem da variação total na variável dependente que é explicada pela

variação na variável independente, verifica-se que existe uma relação entre as variáveis, com

as variáveis de imagem do Brasil explicando 40,1% da variação nas atitudes com relação às

frutas frescas brasileiras.

Tabela 41 – Resumo do modelo de regressão – atitude frutas frescas brasileiras

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,633 ,401 ,374 1,78936
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A Tabela 42 apresenta o resultado do teste de significância estatística do modelo estimado. De

acordo com o teste F, a hipótese nula é rejeitada, significando que o modelo de regressão é

estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95%.

Tabela 42 – Teste F do modelo de regressão – atitude frutas frescas brasileiras

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 235,689 5 47,138 14,722 ,000

Residual 352,199 110 3,202
Total 587,888 115

De forma a verificar se a influência da imagem do Brasil na variável dependente “Atitude

frutas frescas brasileiras” é positiva ou negativa, são analisados os coeficientes de regressão

do modelo. A Tabela 43 apresenta os coeficientes do modelo, na qual observa-se que existem

dois coeficientes estatisticamente significativos, ao nível de confiança de 95%: os das

variáveis “Avaliação das artes” e “Afeto para com o Brasil”.

Esses dois coeficientes são positivos, o que significa que a avaliação que os respondentes

fazem das artes brasileiras e o afeto que sentem pelo Brasil influenciam positivamente as suas

atitudes com relação às frutas frescas brasileiras. Foi verificado, anteriormente, que essas duas

dimensões da imagem do Brasil receberam avaliações positivas dos respondentes. Portanto,

pode-se concluir que essas avaliações positivas da imagem do Brasil exercem uma influência

positiva na atitude dos respondentes com relação às frutas frescas brasileiras.

Tabela 43 – Coeficientes do modelo de regressão – atitude frutas frescas brasileiras

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. Error Beta
1 (Constant) ,946 1,091 ,867 ,388

Avaliação dos produtos ,117 ,061 ,189 1,905 ,059
Respeito e importância do Brasil -2,192E-02 ,061 -,030 -,361 ,719

Avaliação das artes ,190 ,066 ,258 2,887 ,005
Afeto para com o Brasil ,306 ,083 ,325 3,694 ,000

Avaliação da comunicação e distribuição 3,792E-02 ,073 ,043 ,521 ,603

Finalmente, para verificar se o efeito país de origem é mais intenso para consumidores pouco

familiarizados com as frutas frescas brasileiras, a amostra foi dividida entre consumidores

com e sem conhecimento acerca desse produto. A divisão da amostra seguiu as mesmas

características apresentadas anteriormente, quando da explicação acerca das diferenças na

magnitude do efeito país de origem para respondentes familiarizados e não familiarizados
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com a carne bovina brasileira. Dessa forma, o modelo com a variável dependente “Atitude

frutas frescas brasileiras” foi rodado duas vezes: uma com a base de respondentes

considerados familiarizados com as frutas frescas brasileiras, e outra com a base de dados dos

respondentes considerados não familiarizados com o produto.

Verifica-se, na Tabela 44, que o valor do R2 para o grupo de respondentes familiarizados com

as frutas frescas brasileiras é igual a 0,433 e o R2 ajustado é igual a 0,395. O modelo é

estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95% (ver Tabela 45). Por sua vez, o

mesmo modelo de regressão, ao ser aplicado nos respondentes considerados não

familiarizados com o produto, apresentou um valor de R2 igual a 0,429 e um valor de R2

ajustado igual a 0,330. Esse modelo também é estatisticamente significativo ao nível de

confiança de 95% (ver Tabela 45).

Tabela 44 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados

com frutas frescas brasileiras

Familiaridade com frutas frescas brasileiras Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate

familiar frutas frescas 1 ,658 ,433 ,395 1,88576
não familiar frutas frescas 1 ,655 ,429 ,330 1,35149

Tabela 45 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com frutas

frescas brasileiras

Familiaridade com frutas frescas
brasileiras

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

familiar frutas frescas 1 Regression 203,466 5 40,693 11,443 ,000
Residual 266,707 75 3,556

Total 470,173 80
não familiar frutas frescas 1 Regression 39,717 5 7,943 4,349 ,004

Residual 52,969 29 1,827
Total 92,686 34

4.4.2.1 Verificação das hipóteses 1, 2 e 3 da pesquisa para as frutas frescas

brasileiras

Para verificar a primeira hipótese da pesquisa, a qual sugere que a imagem que os

consumidores estrangeiros têm acerca do Brasil afeta as suas atitudes com relação aos

produtos brasileiros, deve-se observar o valor do R2 dos modelos de regressão. Com relação

às frutas frescas brasileiras, o modelo de regressão demonstrou que as variáveis de imagem do

Brasil explicam 40,1% da variação nas atitudes com relação a esse produto. Isso significa que



111

o efeito país de origem existe para esse produto, confirmando, portanto a primeira hipótese da

pesquisa para as frutas frescas brasileiras.

Com relação à segunda hipótese da pesquisa, a qual sugere que o efeito país de origem para

produtos brasileiros em geral é negativo, devem-se analisar os coeficientes de regressão dos

modelos considerados estatisticamente significativos. Segundo o modelo de regressão que

apresenta a relação entre imagem do Brasil e atitudes com relação às frutas frescas brasileiras,

foram encontrados dois coeficientes estatisticamente significativos, ao nível de confiança de

95%: os das variáveis “Avaliação das artes” e “Afeto para com o Brasil”. Esses dois

coeficientes são positivos. Dessa forma, a segunda hipótese da pesquisa não pode ser

confirmada para as frutas frescas brasileiras, pois eram esperados coeficientes de regressão

negativos.

Finalmente, a terceira hipótese da pesquisa sugeria que o efeito país de origem é mais intenso

quando os consumidores são pouco familiarizados com os produtos brasileiros do que quando

são familiarizados. Verificou-se que o grupo de respondentes não familiarizados com as frutas

frescas brasileiras apresentou um valor de R2 ajustado ligeiramente inferior ao dos

respondentes considerados familiarizados com esse produto (0,330 contra 0,395). Assim

sendo, a terceira hipótese da pesquisa também não pode ser confirmada para as frutas frescas

brasileiras. A seguir, as mesmas análises serão efetuadas para os calçados brasileiros.

4.4.3 Calçados brasileiros

O terceiro grupo de análises de regressão múltipla é efetuado para avaliar o efeito país de

origem para os calçados brasileiros. Em primeiro lugar, é verificada a existência do efeito país

de origem para esse produto, ou seja, se a imagem que os respondentes têm acerca do Brasil

afeta as suas atitudes com relação aos calçados brasileiros. A seguir, verifica-se a valência do

efeito país de origem para esse produto. Por fim, analisam-se as diferenças na magnitude do

efeito, dependendo da familiaridade dos respondentes com os calçados brasileiros.

A Tabela 46 apresenta o resumo do modelo de regressão estimado para verificar a influência

da imagem do Brasil nas atitudes com relação aos calçados brasileiros. Para esse modelo, o R2

é igual a 0,235 e o R2 ajustado é igual a 0,201. Como o R2 mede a porcentagem da variação

total na variável dependente que é explicada pela variação na variável independente, verifica-
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se que existe uma relação entre as variáveis, com as variáveis de imagem do Brasil explicando

23,5% da variação nas atitudes com relação aos calçados brasileiros.

Tabela 46 – Resumo do modelo de regressão – atitude calçados brasileiros

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,485 ,235 ,201 2,79963

O resultado do teste de significância estatística do modelo estimado está disposto na Tabela

47. De acordo com o teste F, a hipótese nula é rejeitada, significando que o modelo de

regressão é estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95%.

Tabela 47 – Teste F do modelo de regressão – atitude calçados brasileiros

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 265,377 5 53,075 6,772 ,000

Residual 862,174 110 7,838
Total 1127,552 115

Para verificar se a influência da imagem do Brasil na variável dependente “Atitude calçados

brasileiros” é positiva ou negativa, são analisados os coeficientes de regressão do modelo. A

Tabela 48 apresenta os coeficientes do modelo, na qual observa-se que existem três

coeficientes estatisticamente significativos, ao nível de confiança de 95%: os das variáveis

“Avaliação dos produtos”, “Avaliação da comunicação e distribuição” e “Afeto para com o

Brasil”. Os dois primeiros coeficientes citados são positivos, o que significa que as avaliações

que os respondentes fazem dos produtos brasileiros e da sua comunicação e distribuição

influenciam positivamente as suas atitudes com relação aos calçados brasileiros. Por sua vez,

o terceiro coeficiente é negativo, significando que o afeto que os respondentes sentem pelo

Brasil influencia negativamente as suas atitudes com relação aos calçados brasileiros.

Tabela 48 – Coeficientes do modelo de regressão – atitude calçados brasileiros

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 8,271 1,706 4,847 ,000

Avaliação dos produtos ,330 ,096 ,386 3,443 ,001
Respeito e importância do Brasil -3,744E-02 ,095 -,037 -,394 ,694

Avaliação das artes 7,903E-02 ,103 ,078 ,769 ,443
Avaliação das artes 7,903E-02 ,103 ,078 ,769 ,443

Afeto para com o Brasil -,398 ,129 -,305 -3,075 ,003
Afeto para com o Brasil -,398 ,129 -,305 -3,075 ,003

Avaliação da comunicação e
distribuição

,290 ,114 ,235 2,551 ,012
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Porém, os resultados obtidos para os calçados brasileiros diferem daqueles obtidos para as

frutas frescas, com a inversão da valência do coeficiente da variável “Afeto para com o

Brasil”. Além disso, as dimensões “Avaliação dos produtos” e “Avaliação da comunicação e

distribuição” são consideradas aspectos negativos da imagem do Brasil. Isso significa que

essas dimensões negativas influenciam a atitude com relação aos calçados brasileiros. Esses

resultados obtidos serão melhor analisados nas conclusões dessa pesquisa.

Finalmente, para verificar se o efeito país de origem é mais intenso para consumidores pouco

familiarizados com os calçados brasileiros, a amostra foi dividida entre consumidores com e

sem conhecimento acerca desse produto. A divisão da amostra seguiu as mesmas

características apresentadas anteriormente. Assim, o modelo com a variável dependente

“Atitude calçados brasileiros” foi rodado duas vezes: uma com a base de respondentes

considerados familiarizados com esse produto, e outra com a base de dados dos respondentes

considerados não familiarizados.

Verifica-se, na Tabela 49, que o valor do R2 para o grupo de respondentes familiarizados com

os calçados brasileiros é igual a 0,352 e o R2 ajustado é igual a 0,277. O modelo é

estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95% (ver Tabela 50). Por sua vez, o

mesmo modelo de regressão, ao ser aplicado nos respondentes considerados não

familiarizados com o produto, apresentou um valor de R2 igual a 0,236 e um valor de R2

ajustado igual a 0,174. Esse modelo também é estatisticamente significativo ao nível de

confiança de 95% (ver Tabela 50).

Tabela 49 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados

com calçados brasileiros

Familiaridade com os calçados brasileiros Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
familiar calçados 1 ,594 ,352 ,277 2,08273

não familiar calçados 1 ,486 ,236 ,174 3,11410

Tabela 50 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com calçados

brasileiros

Familiaridade com os calçados brasileiros Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
familiar calçados 1 Regression 101,436 5 20,287 4,677 ,002

Residual 186,523 43 4,338
Total 287,959 48
Total 287,959 48

não familiar calçados 1 Regression 182,863 5 36,573 3,771 ,005
não familiar calçados 1 Regression 182,863 5 36,573 3,771 ,005

Residual 591,555 61 9,698
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Total 774,418 66

4.4.3.1 Verificação das hipóteses 1, 2 e 3 da pesquisa para os calçados brasileiros

De forma a verificar a primeira hipótese da pesquisa, a qual sugere que a imagem que os

consumidores estrangeiros têm acerca do Brasil afeta as suas atitudes com relação aos

produtos brasileiros, é observado o valor do R2 dos modelos de regressão. Com relação aos

calçados brasileiros, o modelo de regressão mostrou que as variáveis de imagem do Brasil

explicam 23,5% da variação nas atitudes com relação aos calçados brasileiros, demonstrando

a existência do efeito país de origem para esse produto. Portanto, a primeira hipótese da

pesquisa foi confirmada para os calçados brasileiros.

Com respeito à segunda hipótese da pesquisa, a qual sugere que o efeito país de origem para

produtos brasileiros em geral é negativo, devem-se analisar os coeficientes de regressão dos

modelos considerados estatisticamente significativos. Segundo o modelo de regressão que

apresenta a relação entre imagem do Brasil e atitudes com relação aos calçados brasileiros,

foram encontrados três coeficientes estatisticamente significativos, ao nível de confiança de

95%: os das variáveis “Avaliação dos produtos”, “Avaliação da comunicação e distribuição” e

“Afeto para com o Brasil”. Os dois primeiros coeficientes citados são positivos e o último é

negativo. Porém, como os coeficientes positivos referem-se a dimensões negativas de imagem

do Brasil, pode-se dizer que eles indicam um impacto negativo sobre as atitudes com relação

aos calçados brasileiros. Dessa forma, a segunda hipótese pode ser confirmada para os

calçados brasileiros. As conclusões da pesquisa apresentam uma discussão acerca desse

resultado.

Finalmente, a terceira hipótese da pesquisa sugeria que o efeito país de origem é mais intenso

quando os consumidores são pouco familiarizados com os produtos brasileiros do que quando

são familiarizados. Foi verificado que o grupo de respondentes não familiarizados com os

calçados brasileiros apresentou um valor de R2 ajustado inferior ao dos respondentes

considerados familiarizados com esse produto (0,174 contra 0,277). Assim sendo, a terceira

hipótese da pesquisa não pode ser confirmada para os calçados brasileiros. A seguir, as

mesmas análises serão efetuadas para os móveis brasileiros.
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4.4.4 Móveis brasileiros

O quarto grupo de análises de regressão múltipla é efetuado para avaliar o efeito país de

origem para os móveis brasileiros. Em primeiro lugar, é verificada a existência do efeito país

de origem para esse produto, ou seja, se a imagem que os respondentes têm acerca do Brasil

afeta as suas atitudes com relação aos móveis brasileiros. A seguir, analisa-se a valência do

efeito país de origem para esse produto. Finalmente, são analisadas as diferenças na

magnitude do efeito, dependendo da familiaridade dos respondentes com os móveis

brasileiros.

A Tabela 51 apresenta o resumo do modelo de regressão estimado para verificar a influência

da imagem do Brasil nas atitudes com relação aos móveis brasileiros. Para esse modelo com

cinco variáveis independentes, o R2 é igual a 0,140 e o R2 ajustado é igual a 0,101. Sendo o R2

uma medida da porcentagem da variação total na variável dependente que é explicada pela

variação na variável independente, verifica-se que existe uma relação entre as variáveis, com

as variáveis de imagem do Brasil explicando 14,0% da variação nas atitudes com relação aos

móveis brasileiros.

Tabela 51 – Resumo do modelo de regressão – atitude móveis brasileiros

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,374 ,140 ,101 1,94314

A Tabela 52 mostra o resultado do teste de significância estatística do modelo estimado.

Segundo o teste F efetuado, a hipótese nula é rejeitada, o que significa que o modelo de

regressão é estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95%.

Tabela 52 – Teste F do modelo de regressão – atitude móveis brasileiros

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 67,696 5 13,539 3,586 ,005

Residual 415,339 110 3,776
Total 483,034 115

Para verificar se a influência da imagem do Brasil na variável dependente “Atitude móveis

brasileiros” é positiva ou negativa, são analisados os coeficientes de regressão do modelo. A

Tabela 53 apresenta os coeficientes do modelo, na qual observa-se que existe apenas um

coeficiente estatisticamente significativo, ao nível de confiança de 95%, o da variável “Afeto

para com o Brasil”. Como esse coeficiente é negativo, isso significa que o afeto que os
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respondentes sentem pelo Brasil influencia negativamente as suas atitudes com relação aos

móveis brasileiros. Esse resultado será melhor explicado nas conclusões da pesquisa.

Tabela 53 – Coeficientes do modelo de regressão – atitude móveis brasileiros

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 7,858 1,184 6,635 ,000

Avaliação dos produtos ,115 ,066 ,206 1,730 ,087
Respeito e importância do Brasil 6,094E-02 ,066 ,092 ,924 ,357

Avaliação das artes ,115 ,071 ,172 1,609 ,110
Afeto para com o Brasil -,206 ,090 -,242 -2,297 ,023

Avaliação da comunicação e distribuição 9,171E-02 ,079 ,114 1,161 ,248

Finalmente, para verificar se o efeito país de origem é mais intenso para consumidores pouco

familiarizados com os móveis brasileiros, a amostra foi dividida entre consumidores com e

sem conhecimento acerca desse produto. Novamente, essa divisão da amostra seguiu as

mesmas características apresentadas anteriormente. Assim, o modelo com a variável

dependente “Atitude móveis brasileiros” foi rodado duas vezes: uma com a base de

respondentes considerados familiarizados com esse produto, e outra com a base de dados dos

respondentes considerados não familiarizados.

A Tabela 54 mostra que o valor do R2 para o grupo de respondentes familiarizados com os

móveis brasileiros é igual a 0,305 e o R2 ajustado é igual a 0,123. Porém, o modelo não é

estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95% (ver Tabela 55). Por sua vez, o

mesmo modelo de regressão, ao ser aplicado nos respondentes considerados não

familiarizados com o produto, apresentou um valor de R2 igual a 0,182 e um valor de R2

ajustado igual a 0,134. Esse modelo é estatisticamente significativo ao nível de confiança de

95%, conforme apresentado na Tabela 55.

Tabela 54 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados

com móveis brasileiros

Familiaridade com móveis brasileiros Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
familiar móveis 1 ,553 ,305 ,123 1,66689

não familiar móveis 1 ,427 ,182 ,134 1,96622
não familiar móveis 1 ,427 ,182 ,134 1,96622

Tabela 55 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com móveis

brasileiros

Familiaridade com móveis brasileiros Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
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familiar móveis 1 Regression 23,208 5 4,642 1,671 ,190
Residual 52,792 19 2,779

Total 76,000 24
não familiar móveis 1 Regression 73,147 5 14,629 3,784 ,004

Residual 328,612 85 3,866
Total 401,758 90

4.4.4.1 Verificação das hipóteses 1, 2 e 3 da pesquisa para os móveis brasileiros

Para verificar a primeira hipótese da pesquisa, a qual sugere que a imagem que os

consumidores estrangeiros têm acerca do Brasil afeta as suas atitudes com relação aos

produtos brasileiros, observa-se o valor do R2 dos modelos de regressão. Com relação aos

móveis brasileiros, o modelo de regressão mostrou que as variáveis de imagem do Brasil

explicam 14,0% da variação nas atitudes com relação aos móveis brasileiros, demonstrando a

existência do efeito país de origem para esse produto. Dessa forma, a primeira hipótese da

pesquisa foi confirmada para os móveis brasileiros.

Com relação à segunda hipótese da pesquisa, a qual sugere que o efeito país de origem para

produtos brasileiros em geral é negativo, devem-se analisar os coeficientes de regressão dos

modelos considerados estatisticamente significativos. De acordo com o modelo de regressão

que apresenta a relação entre imagem do Brasil e atitude com relação aos móveis brasileiros,

foi encontrado apenas um coeficiente estatisticamente significativo, ao nível de confiança de

95%, o da variável “Afeto para com o Brasil”. Esse coeficiente é negativo, o que significa que

a segunda hipótese da pesquisa também pode ser confirmada para os móveis brasileiros.

Finalmente, a terceira hipótese da pesquisa sugeria que o efeito país de origem é mais intenso

quando os consumidores são pouco familiarizados com os produtos brasileiros do que quando

são familiarizados. Verificou-se que o grupo de respondentes não familiarizados com os

móveis brasileiros apresentou um valor de R2 ajustado superior ao dos respondentes

considerados familiarizados com esse produto (0,134 contra 0,123). Assim sendo, a terceira

hipótese da pesquisa também pode ser confirmada para os móveis brasileiros. A seguir, serão

efetuadas as mesmas análises para a medida geral de atitude com relação aos quatro produtos

brasileiros da pesquisa.
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4.4.5 Atitude geral com os produtos brasileiros

O quinto grupo de análises de regressão múltipla é efetuado para avaliar o efeito país de

origem para uma medida geral de atitude. Assim, a variável dependente utilizada é uma

medida composta da atitude dos respondentes com relação aos quatro produtos analisados,

AtGeral, calculada a partir da soma das variáveis de atitude de cada produto.

Primeiramente, verifica-se a existência do efeito país de origem para essa medida geral, ou

seja, se a imagem que os respondentes têm acerca do Brasil afeta as suas atitudes com relação

aos quatro produtos brasileiros de uma forma geral. A seguir, é analisada a valência do efeito

país de origem para essa medida geral. Finalmente, verifica-se se existem diferenças na

magnitude do efeito, dependendo da familiaridade dos respondentes com os produtos

brasileiros, de uma forma geral.

A Tabela 56 apresenta o resumo do modelo de regressão estimado para verificar a influência

da imagem do Brasil nas atitudes com relação aos produtos brasileiros em geral. Para esse

modelo, o R2 é igual a 0,210 e o R2 ajustado é igual a 0,174. Como o R2 mede a porcentagem

da variação total na variável dependente que é explicada pela variação na variável

independente, verifica-se que existe uma relação entre as variáveis, com as variáveis de

imagem do Brasil explicando 21,0% da variação nas atitudes em geral com relação aos

produtos brasileiros.

Tabela 56 – Resumo do modelo de regressão – atitude geral com os produtos brasileiros

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,458 ,210 ,174 7,26822

A Tabela 57 apresenta o resultado do teste de significância estatística do modelo estimado. De

acordo com o teste F, a hipótese nula pode ser rejeitada, significando que o modelo de

regressão é estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95%.

Tabela 57 – Teste F do modelo de regressão – atitude geral com os produtos brasileiros

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1546,095 5 309,219 5,853 ,000

Residual 5810,965 110 52,827
Total 7357,060 115
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Para verificar se a influência da imagem do Brasil nas atitudes em geral com os produtos

brasileiros é positiva ou negativa, são analisados os coeficientes de regressão do modelo. A

Tabela 58 apresenta os coeficientes do modelo, na qual observa-se que existe apenas um

coeficiente estatisticamente significativo, ao nível de confiança de 95%: o da variável

“Avaliação dos produtos”.

Esse coeficiente é positivo, o que significa que a avaliação que os respondentes fazem dos

produtos brasileiros influencia positivamente as suas atitudes com relação aos produtos

brasileiros em geral. Porém, como essa é uma dimensão negativa da imagem do Brasil, a sua

influência na atitude com relação aos produtos brasileiros em geral também será negativa.

Tabela 58 – Coeficientes do modelo de regressão – atitude geral com os produtos brasileiros

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 26,916 4,430 6,076 ,000

Avaliação dos produtos ,681 ,248 ,313 2,741 ,007
Respeito e importância do Brasil -7,765E-02 ,247 -,030 -,315 ,754

Avaliação das artes ,489 ,267 ,188 1,835 ,069
Afeto para com o Brasil -9,558E-02 ,336 -,029 -,284 ,777

Avaliação da comunicação e distribuição ,309 ,295 ,098 1,047 ,297

Finalmente, para verificar se o efeito país de origem é mais intenso para consumidores pouco

familiarizados com os produtos brasileiros em geral, a amostra foi dividida entre

consumidores com e sem conhecimento acerca dos produtos. Para tanto, primeiramente foi

criada uma nova variável, com a soma das respostas às questões acerca a familiaridade dos

respondentes com cada um dos produtos da pesquisa (pergunta “qual o seu grau de

conhecimento sobre os produtos brasileiros mencionados na pesquisa?”). Em seguida, essa

variável foi normalizada. As respostas até o valor zero foram codificadas como “familiar” e as

demais como sendo “não familiar”.

Dessa forma, o modelo com a variável dependente “Atitude geral com os produtos

brasileiros” foi rodado duas vezes: uma com a base de respondentes considerados

familiarizados com os produtos da pesquisa, e outra com a base de dados dos respondentes

considerados não familiarizados. Verifica-se, na Tabela 59, que o valor do R2 para o grupo de

respondentes familiarizados com os produtos brasileiros é igual a 0,442 e o R2 ajustado é
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igual a 0,389. O modelo é estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95% (ver

Tabela 60).

Por sua vez, o mesmo modelo de regressão, ao ser aplicado nos respondentes considerados

não familiarizados com os produtos, apresentou um valor de R2 igual a 0,159 e um valor de R2

ajustado igual a 0,076. Porém, esse modelo não pode ser considerado estatisticamente

significativo ao nível de confiança de 95% (ver Tabela 60).

Tabela 59 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados

com os produtos brasileiros

Familiaridade com os produtos brasileiros em geral Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

familiar produtos em geral 1 ,665 ,442 ,389 6,31151
não familiar produtos em geral 1 ,399 ,159 ,076 7,60842

Tabela 60 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com os

produtos brasileiros

Familiaridade com os produtos brasileiros
em geral

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

familiar produtos em geral 1 Regression 1672,972 5 334,594 8,399 ,000
Residual 2111,266 53 39,835

Total 3784,237 58
não familiar produtos em geral 1 Regression 557,853 5 111,571 1,927 ,106

Residual 2952,287 51 57,888
Total 3510,140 56

4.4.5.1 Verificação das hipóteses 1, 2 e 3 da pesquisa para os produtos brasileiros

em geral

Para verificar a primeira hipótese da pesquisa, a qual sugere que a imagem que os

consumidores estrangeiros têm acerca do Brasil afeta as suas atitudes com relação aos

produtos brasileiros, deve-se observar o valor do R2 do modelo de regressão para a atitude em

geral com relação aos produtos brasileiros. Esse modelo de regressão apresentou um valor de

R2 de 0,210, o que significa que as variáveis de imagem do Brasil explicam 21,0% da

variação nas atitudes em geral com relação aos produtos brasileiros, demonstrando assim a

existência do efeito país de origem. Dessa forma, a primeira hipótese da pesquisa foi

confirmada para os produtos brasileiros de uma forma geral.
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Com relação à segunda hipótese da pesquisa, a qual sugere que o efeito país de origem para

produtos brasileiros em geral é negativo, devem-se analisar os coeficientes de regressão do

modelo. Verifica-se que o coeficiente da variável “Avaliação dos produtos” é estatisticamente

significativo e positivo. Como esse coeficiente positivo refere-se a uma dimensão negativa de

imagem do Brasil, pode-se dizer que ele indica um impacto negativo sobre as atitudes dos

produtos brasileiros em geral. Dessa forma, a segunda hipótese pode ser confirmada para os

produtos brasileiros de uma forma geral. As conclusões da pesquisa apresentam uma

discussão acerca desse resultado.

Finalmente, a terceira hipótese da pesquisa sugeria que o efeito país de origem é mais intenso

quando os consumidores são pouco familiarizados com os produtos brasileiros do que quando

são familiarizados. Foi verificado que o grupo de respondentes não familiarizados com os

produtos brasileiros de uma forma geral apresentou um valor de R2 ajustado inferior ao dos

respondentes considerados familiarizados com esse produto (0,076 contra 0,389). Porém, o

modelo de regressão para os respondentes não familiarizados com os produtos brasileiros não

foi considerado estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95%. Assim sendo, a

terceira hipótese da pesquisa não pode ser confirmada para os produtos brasileiros em geral.

4.4.6 Diferenças na magnitude do efeito país de origem de produtos brasileiros

devidas ao envolvimento com os produtos

O sexto e último grupo de análises de regressão pretende investigar se o efeito país de origem

é mais intenso para produtos de baixo envolvimento do que para produtos de alto

envolvimento, de forma a verificar a quarta hipótese da pesquisa. Primeiramente, é necessário

identificar quais produtos podem ser considerados de alto e de baixo envolvimento, ao

analisar as respostas referentes às questões que mensuraram esse construto. Para cada produto

analisado nessa pesquisa, é feita uma análise de confiabilidade nas quatro questões usadas

para mensurar o envolvimento com o produto.

Com relação à carne bovina, verifica-se, na Tabela 61, que a variável Meatenv1 precisa ser

excluída da escala, para que a mesma possa ser considerada confiável (com valor de alfa

próximo de 0,70). Observa-se que essa variável é uma variável escrita na forma negativa, que

foi depois invertida para as análises. Da mesma forma que ocorreu com as variáveis de
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atitude, essa variável de envolvimento negativa foi, aparentemente, avaliada de forma

diferente pelos respondentes.

Tabela 61 – Análise de confiabilidade para as questões de envolvimento com carne bovina

  1.     MEATENV1          Eu me sinto mal ao comprar e consumir carne bovina

  2.     MEATENV2          As carnes bovinas ajudam a expressar os meus valores
  3.     MEATENV3          Eu me interesso muito pelas carnes bovinas em geral
  4.     MEATENV4          Para mim, existem muitos riscos associados à escolha de uma carne bovina inadequada

Item-total Statistics
                             Scale          Scale        Corrected
                             Mean         Variance       Item-            Alpha
                            if Item         if Item        Total            if Item
                           Deleted        Deleted    Correlation     Deleted

MEATENV1       7,6466         5,2566       -,0593           ,6709

MEATENV2       9,3966         5,0066        ,1328           ,4413
MEATENV3       9,1983         3,0995        ,5513          -,0463
MEATENV4       8,6983         3,8299        ,4686           ,1226

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  4
Alpha =    ,4207

Em seguida, é criada uma medida composta para o envolvimento com carne bovina,

consistindo na soma das respostas às variáveis Meatenv2, Meatenv3 e Meatenv4, a qual foi

chamada de “Envolvimento com carne bovina” (Envcarne). Esta medida será utilizada para

verificar se existem diferenças entre os envolvimentos com esses produtos.

Para as frutas frescas, a Tabela 62 mostra que a variável Fruitenv1 precisa ser excluída da

escala, para que a mesma possa ser considerada confiável, com valor aproximado de alfa de

0,60. Em seguida, também é criada uma medida composta para o envolvimento com frutas

frescas, consistindo na soma das respostas às variáveis Fruitenv2, Fruitenv3 e Fruitenv4,

chamada de “Envolvimento com frutas frescas” (Envfruta).

Tabela 62 – Análise de confiabilidade para as questões de envolvimento com frutas frescas

  1.     FRUIENV1          Eu me sinto mal ao comprar e consumir frutas frescas

  2.     FRUIENV2          As frutas frescas ajudam a expressar os meus valores
  3.     FRUIENV3          Eu me interesso muito pelas frutas frescas em geral
  4.     FRUIENV4          Para mim, existem muitos riscos associados à escolha de frutas frescas inadequadas

Item-total Statistics

                           Scale           Scale       Corrected
                          Mean         Variance      Item-            Alpha
                          if Item         if Item        Total            if Item
                         Deleted        Deleted    Correlation     Deleted
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FRUIENV1       8,6810         6,0452       -,1694           ,5966

FRUIENV2      10,1466         4,2653        ,2296           ,2417
FRUIENV3       9,7069         2,8003        ,5230          -,2165
FRUIENV4      10,1293         3,7310        ,2388           ,2188

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  4
Alpha =    ,3502

Com relação aos calçados, a Tabela 63 mostra que a variável Shoeenv1 precisa ser excluída

da escala, para que a esta possa ser considerada minimamente confiável, com valor de alfa de

pelo menos 0,50. Novamente é criada uma medida composta para o envolvimento com

calçados, consistindo na soma das respostas às variáveis Shoeenv2, Shoeenv3 e Shoeenv4,

chamada de “Envolvimento com calçados” (Envcalc).

Tabela 63 – Análise de confiabilidade para as questões de envolvimento com calçados

  1.     SHOEENV1          Eu me sinto mal ao comprar e consumir calçados

  2.     SHOEENV2          Os calçados ajudam a expressar os meus valores
  3.     SHOEENV3          Eu me interesso muito pelos calçados em geral
  4.     SHOEENV4          Para mim, existem muitos riscos associados à escolha de calçados inadequados

Item-total Statistics

                              Scale          Scale       Corrected
                             Mean         Variance       Item-           Alpha
                            if Item         if Item          Total           if Item
                           Deleted        Deleted    Correlation      Deleted

SHOEENV1       9,6897         5,4855        ,1647           ,5000

SHOEENV2      10,4741         4,8950        ,2676           ,4152
SHOEENV3      10,3448         4,0192        ,4192           ,2544
SHOEENV4      10,6897         4,6333        ,2612           ,4230

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  4
Alpha =    ,4784

Finalmente, na Tabela 64 encontra-se a análise de confiabilidade para as questões de

envolvimento com móveis, na qual verifica-se que, se a variável Furnenv1 for excluída da

escala, a sua confiabilidade melhora sensivelmente, com valor de alfa acima de 0,70. Cria-se

então uma medida composta para o envolvimento com móveis, consistindo na soma das
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respostas às variáveis Furnenv2, Furnenv3 e Furnenv4, chamada de “Envolvimento com

móveis” (Envmovel).

Tabela 64 – Análise de confiabilidade para as questões de envolvimento com móveis

  1.     FURNENV1          Eu me sinto mal ao comprar e consumir móveis

  2.     FURNENV2          Os móveis ajudam a expressar os meus valores
  3.     FURNENV3          Eu me interesso muito pelos móveis em geral
  4.     FURNENV4          Para mim, existem muitos riscos associados à escolha de móveis inadequados

Item-total Statistics

                             Scale          Scale        Corrected
                             Mean         Variance      Item-           Alpha
                            if Item         if Item         Total           if Item
                           Deleted        Deleted    Correlation     Deleted

FURNENV1       8,8879         5,3873       -,1481           ,7342

FURNENV2       9,5259         3,2428        ,4039           ,2839
FURNENV3       9,6293         2,8440        ,5932           ,0805
FURNENV4       9,7931         3,2438        ,3947           ,2926

Reliability Coefficients
N of Cases =    116,0                    N of Items =  4
Alpha =    ,4823

Para verificar se existem diferenças no nível de envolvimento dos respondentes com relação

aos quatro diferentes produtos analisados nessa pesquisa, é efetuado um teste t de comparação

pareada. Esse teste é utilizado para testar se as médias das duas variáveis que são comparadas

são diferentes, ou, de forma equivalente, se as médias dessas diferenças é diferente de zero.

Esse procedimento é adequado, uma vez que o envolvimento para com os quatro produtos é

mensurado pelas mesmas três questões. A Tabela 65 apresenta os resultados do teste.

Tabela 65 – Teste das diferenças entre os envolvimentos com os produtos

Paired
Differences

t dfSig. (2-tailed)

Mean Std.
Deviation

Std. Error
Mean

95%
Confidence
Interval of

the
Difference

Lower Upper
Pair 1 Envolvimento com

carne bovina -
Envolvimento com

frutas frescas

-1,0345 2,10147 ,19512 -1,4210 -,6480 -5,302 115 ,000

Pair 2 Envolvimento com
carne bovina -

Envolvimento com
calçados

-2,0431 2,68131 ,24895 -2,5362 -1,5500 -8,207 115 ,000

Pair 3 Envolvimento com
carne bovina -

Envolvimento com

-1,2414 2,23654 ,20766 -1,6527 -,8301 -5,978 115 ,000
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móveis
Pair 4 Envolvimento com

frutas frescas -
Envolvimento com

calçados

-1,0086 2,78348 ,25844 -1,5205 -,4967 -3,903 115 ,000

Pair 5 Envolvimento com
frutas frescas -

Envolvimento com
móveis

-,2069 2,16099 ,20064 -,6043 ,1905 -1,031 115 ,305

Pair 6 Envolvimento com
calçados -

Envolvimento com
móveis

,8017 2,35988 ,21911 ,3677 1,2357 3,659 115 ,000

Verifica-se que, com exceção do par de número 5 (Envolvimento com frutas frescas e

Envolvimento com móveis), todos os demais pares de variáveis possuem médias

significativamente diferentes umas das outras (em um intervalo de confiança de 95%). Isso

significa que não existe diferença no envolvimento com relação a frutas frescas e móveis, mas

existem diferenças nos demais pares de variáveis. Para conhecer a direção dessas diferenças,

observam-se os valores das médias na Tabela 66, onde se encontram dispostas em ordem

crescente as médias das variáveis de envolvimento com os produtos.

Tabela 66 – Médias das variáveis de envolvimento com os produtos

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Envolvimento com carne bovina 116 3,00 12,00 7,6466 2,29273
Envolvimento com frutas frescas 116 3,00 15,00 8,6810 2,45870

Envolvimento com móveis 116 3,00 15,00 8,8879 2,32106
Envolvimento com calçados 116 3,00 15,00 9,6897 2,34211

Valid N (listwise) 116

Como não foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre as médias das

variáveis de envolvimento das frutas frescas e dos móveis, mas foi encontrada diferença

estatisticamente significativa entre móveis e calçados, será feita a seguinte classificação:

carne bovina será considerada um produto de baixo envolvimento (obteve a menor média),

frutas frescas e móveis serão considerados de médio envolvimento (médias intermediárias), e

calçados serão considerados de alto envolvimento (maior média).

Esse resultado difere do esperado. Previa-se que os móveis seriam considerados produtos de

alto envolvimento, com média estatisticamente superior à das frutas frescas. Porém, o

envolvimento com os produtos é um elemento específico para cada consumidor. Nesse caso,

os estudantes holandeses da School of Economics Haarlem (Holanda), consideram que não há

diferença no envolvimento com relação a esses dois produtos.



126

Nesse momento, pode-se verificar a quarta hipótese da presente pesquisa, a qual sugere que o

efeito país de origem é mais intenso para produtos de baixo envolvimento do que para

produtos de alto envolvimento. Para tanto, são comparados os coeficientes de determinação

dos modelos de regressão estatisticamente significativos elaborados e apresentados

anteriormente para cada produto. A Tabela 67 apresenta os valores do R2 e do R2 ajustado de

cada modelo.

Tabela 67 – Comparação dos valores dos R2 e do R2 ajustados dos modelos de regressão

Produto Nível de envolvimento R2 R2 ajustado

Carne bovina Baixo * *

Frutas frescas Médio 0,401 0,374

Móveis Médio 0,140 0,101

Calçados Alto 0,235 0,201

* Não estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95%

De acordo com a quarta hipótese da pesquisa, o valor do R2 ajustado da carne bovina

brasileira deveria ser maior do que os das frutas frescas e dos móveis brasileiros que, por sua

vez, deveriam ser maiores do que o valor do R2 ajustado dos calçados brasileiros. Porém,

verifica-se que os valores dos R2 ajustados dos modelos apresentados, em ordem crescente,

são os seguintes: 0,101 (móveis), 0,201 (calçados) e 0,374 (frutas frescas). Além disso, o R2

ajustado da carne bovina não foi estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95%.

Outro aspecto é relativo ao fato de que os calçados deveriam ter o menor valor de R2 ajustado,

visto que foram considerados como produtos de alto envolvimento, mas tiveram valores

intermediários. As frutas frescas tiveram o maior valor de R2 ajustado, quando era esperado

que tivessem um valor intermediário, enquanto que os móveis tiveram o menor valor de R2

ajustado, quando era suposto que tivessem também um valor intermediário. Como a ordem de

magnitude do efeito país de origem esperada não foi observada nos resultados da pesquisa, a

quarta hipótese não pode ser confirmada.

4.4.7 Familiaridade com o país

Como os fatores mediadores do efeito país de origem investigados na presente pesquisa, a

saber, familiaridade e envolvimento com os produtos, não demonstraram as influências

previstas na teoria, será analisado um terceiro fator que pode vir a explicar as diferenças na
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magnitude do efeito país de origem. Esse fator é a familiaridade com o país. Apesar de não

haver na revisão da literatura uma discussão acerca da influência da familiaridade com o país

no efeito país de origem, foi incluída uma questão sobre conhecimento em relação ao Brasil

no questionário desse estudo, de forma a fornecer explicações adicionais aos resultados

encontrados.

Para verificar se a magnitude do efeito país de origem é diferente, de acordo com a

familiaridade dos respondentes com relação ao Brasil, a amostra foi dividida entre

consumidores com e sem conhecimento acerca do país. Para tanto, são utilizadas as respostas

à questão “qual o seu grau de conhecimento sobre o Brasil?”, as quais foram normalizadas. As

respostas até o valor zero foram codificadas como “familiar com Brasil” e as demais como

sendo “não familiar com Brasil”.

Dessa forma, os modelos de regressão para cada produto foram rodados duas vezes: uma com

a base de respondentes considerados familiarizados com o Brasil, e outra com a base de dados

dos respondentes considerados não familiarizados. Verifica-se, na Tabela 68, que o valor do

R2 para o grupo de respondentes familiarizados com o Brasil, ao considerar a atitude com

relação à carne bovina brasileira como variável dependente, é igual a 0,122 e o R2 ajustado é

igual a 0,050. Porém, o modelo não é estatisticamente significativo ao nível de confiança de

95% (ver Tabela 69). Por sua vez, o mesmo modelo de regressão, ao ser aplicado nos

respondentes considerados não familiarizados com o Brasil, apresentou um valor de R2 igual a

0,124 e um valor de R2 ajustado igual a 0,023. Porém, esse modelo também não pode ser

considerado estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95% (ver Tabela 69).

Tabela 68 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados

com o Brasil – carne bovina brasileira

familiaridade com o Brasil Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
familiar com Brasil 1 ,349 ,122 ,050 3,15294

não familiar com Brasil 1 ,353 ,124 ,023 4,15572

Tabela 69 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com o Brasil –

carne bovina brasileira

familiaridade com o Brasil Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
familiar com Brasil 1 Regression 84,372 5 16,874 1,697 ,149

Residual 606,404 61 9,941
Residual 606,404 61 9,941
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Total 690,776 66
não familiar com Brasil 1 Regression 105,592 5 21,118 1,223 ,315

Residual 742,612 43 17,270
Total 848,204 48

Com relação à atitude com relação às frutas frescas brasileiras, observa -se, na Tabela 70, que

o valor do R2 para o grupo de respondentes familiarizados com o Brasil é igual a 0,411 e o R2

ajustado é igual a 0,363. O modelo é estatisticamente significativo ao nível de confiança de

95% (ver Tabela 71).

Por sua vez, o mesmo modelo de regressão, ao ser aplicado nos respondentes considerados

não familiarizados com o Brasil, apresentou um valor de R2 igual a 0,451e um valor de R2

ajustado igual a 0,387. Esse modelo também pode ser considerado estatisticamente

significativo ao nível de confiança de 95% (ver Tabela 71).

Tabela 70 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados

com o Brasil – frutas frescas brasileiras

familiaridade com o Brasil Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
familiar com Brasil 1 ,641 ,411 ,363 1,91749

não familiar com Brasil 1 ,672 ,451 ,387 1,56389

Tabela 71 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com o Brasil –

frutas frescas brasileiras

familiaridade com o Brasil Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
familiar com Brasil 1 Regression 156,433 5 31,287 8,509 ,000

Residual 224,283 61 3,677
Total 380,716 66

não familiar com Brasil 1 Regression 86,384 5 17,277 7,064 ,000
Residual 105,168 43 2,446

Total 191,551 48

Com respeito à atitude com relação aos calçados brasileiros, a Tabela 72 mostra que o valor

do R2 para o grupo de respondentes familiarizados com o Brasil é igual a 0,319 e o R2

ajustado é igual a 0,263. O modelo é estatisticamente significativo ao nível de confiança de

95% (ver Tabela 73). Por sua vez, o mesmo modelo de regressão, ao ser aplicado nos

respondentes considerados não familiarizados com o Brasil, apresentou um valor de R2 igual a

0,129 e um valor de R2 ajustado igual a 0,028. Porém, esse modelo não pode ser considerado

estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95% (ver Tabela 73).
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Tabela 72 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados

com o Brasil – calçados brasileiros

familiaridade com o Brasil Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
familiar com Brasil 1 ,565 ,319 ,263 2,89666

não familiar com Brasil 1 ,359 ,129 ,028 2,71071

Tabela 73 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com o Brasil –

calçados brasileiros

familiaridade com o Brasil Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
familiar com Brasil 1 Regression 240,081 5 48,016 5,723 ,000

Residual 511,829 61 8,391
Total 751,910 66

não familiar com Brasil 1 Regression 46,855 5 9,371 1,275 ,292
Residual 315,962 43 7,348

Total 362,816 48

Por sua vez, a Tabela 74 mostra, para os móveis brasileiros, que o valor do R2 para o grupo de

respondentes familiarizados com o Brasil é igual a 0,236 e o R2 ajustado é igual a 0,174. O

modelo é estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95% (ver Tabela 75). Por sua

vez, o mesmo modelo de regressão, ao ser aplicado nos respondentes considerados não

familiarizados com o Brasil, apresentou um valor de R2 igual a 0,183 e um valor de R2

ajustado igual a 0,088. Porém, esse modelo não pode ser considerado estatisticamente

significativo ao nível de confiança de 95% (ver Tabela 75).

Tabela 74 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados

com o Brasil – móveis brasileiros

familiaridade com o Brasil Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
familiar com Brasil 1 ,486 ,236 ,174 1,95906

não familiar com Brasil 1 ,427 ,183 ,088 1,82907

Tabela 75 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com o Brasil –

móveis brasileiros

familiaridade com o Brasil Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
familiar com Brasil 1 Regression 72,394 5 14,479 3,773 ,005

Residual 234,113 61 3,838
Residual 234,113 61 3,838

Total 306,507 66
Total 306,507 66

não familiar com Brasil 1 Regression 32,144 5 6,429 1,922 ,110
não familiar com Brasil 1 Regression 32,144 5 6,429 1,922 ,110

Residual 143,856 43 3,345
Residual 143,856 43 3,345

Total 176,000 48
Total 176,000 48
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Finalmente, a Tabela 76 mostra, para a medida composta da atitude com relação aos produtos

brasileiros, que o valor do R2 para o grupo de respondentes familiarizados com o Brasil é

igual a 0,291 e o R2 ajustado é igual a 0,233. O modelo é estatisticamente significativo ao

nível de confiança de 95% (ver Tabela 77).

Por sua vez, o mesmo modelo de regressão, ao ser aplicado nos respondentes considerados

não familiarizados com o Brasil, apresentou um valor de R2 igual a 0,171 e um valor de R2

ajustado igual a 0,075. Porém, esse modelo não pode ser considerado estatisticamente

significativo ao nível de confiança de 95% (ver Tabela 77).

Tabela 76 – Comparação do R2 e do R2 ajustado para respondentes familiarizados e não familiarizados

com o Brasil – produtos brasileiros em geral

familiaridade com o Brasil Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
familiar com Brasil 1 ,539 ,291 ,233 6,44233

não familiar com Brasil 1 ,414 ,171 ,075 8,44512

Tabela 77 – Comparação do teste F para respondentes familiarizados e não familiarizados com o Brasil –

produtos brasileiros em geral

familiaridade com o Brasil Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
familiar com Brasil 1 Regression 1038,194 5 207,639 5,003 ,001

Residual 2531,717 61 41,504
Total 3569,910 66

não familiar com Brasil 1 Regression 633,241 5 126,648 1,776 ,138
Residual 3066,759 43 71,320

Total 3700,000 48

Com base nos resultados apresentados, conclui-se que o efeito país de origem é maior para os

respondentes familiarizados com o Brasil, com a exceção para as frutas frescas brasileiras.

Para esse produto, o efeito país de origem foi ligeiramente mais intenso para os respondentes

não familiarizados com o Brasil. Uma discussão sobre esses achados encontra-se nas

conclusões da pesquisa.
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5 CONCLUSÕES

A seguir, são apresentadas as conclusões da pesquisa, as quais são elaboradas a partir do

confronto entre as hipóteses previstas na teoria e os resultados obtidos empiricamente. São

também apresentadas as limitações metodológicas do estudo, assim como sugestões para

estudos futuros.

5.1 Conclusões finais da dissertação

A presente pesquisa objetivou investigar o efeito país de origem em produtos brasileiros,

contribuindo para o enriquecimento dos estudos sobre esses efeitos no Brasil. O principal

objetivo foi investigar a influência que a imagem que os consumidores estrangeiros têm

acerca do Brasil na atitude com relação aos produtos brasileiros, por meio de um estudo com

estudantes universitários holandeses. Os produtos brasileiros analisados foram: carne bovina,

frutas frescas, calçados e móveis. A pesquisa de campo analisou a população de estudantes

holandeses da School of Economics Haarlem (Holanda), na qual as seguintes hipóteses da

pesquisa foram investigadas:

− Hipótese 1: A imagem que os consumidores estrangeiros têm acerca do Brasil afeta as

suas atitudes com relação aos produtos brasileiros.

− Hipótese 2: O efeito país de origem para produtos brasileiros em geral é negativo.

− Hipótese 3: O efeito país de origem é mais intenso quando os consumidores são pouco

familiarizados com os produtos brasileiros do que quando são familiarizados.

− Hipótese 4: O efeito país de origem é mais intenso para produtos brasileiros de baixo

envolvimento do que para produtos de alto envolvimento.

Em primeiro lugar, são comentados os resultados obtidos na mensuração da imagem do

Brasil. Verificou-se, tanto na revisão da literatura, quanto na pesquisa empírica, que a imagem

de um país não é um construto único, unidimensional. Existem algumas dimensões que

definem a imagem de um país, algumas positivas e outras negativas. Dessa forma, ao analisar
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a imagem de um país, devem ser consideradas todas as dimensões, de modo que as causas de

uma imagem positiva ou negativa possam ser compreendidas.

As dimensões resultantes da imagem do Brasil nessa pesquisa foram “Avaliação dos

produtos”, “Respeito e importância do Brasil”, “Avaliação das artes”, “Afeto para com o

Brasil” e “Avaliação da comunicação e distribuição”, sendo consistentes com as obtidas por

Ayrosa (2002), cuja escala qual serviu de base para essa pesquisa. Foi verificado que a

dimensão melhor avaliada pelos respondentes é “Afeto para com o Brasil”, enquanto que a

dimensão que recebeu a pior avaliação dos respondentes foi “Avaliação da comunicação e

distribuição”. Isso pode significar que, para que o Brasil melhore a sua imagem no exterior,

deve-se investir na melhora dos canais de distribuição de seus produtos, assim como dos

canais de comunicação.

As dimensões da imagem do Brasil que podem ser consideradas negativas são “Avaliação da

comunicação e distribuição”, “Respeito e importância do Brasil” e “Avaliação dos produtos”,

ou seja, essas três dimensões compõem os aspectos negativos relativos à imagem do Brasil.

Por outro lado, as dimensões que podem ser consideradas positivas são “Avaliação das artes”

e “Afeto para com o Brasil”, representando os aspectos positivos da imagem do Brasil.

Quando todas as dimensões são consideradas em conjunto, verifica-se que a imagem do

Brasil, de uma forma geral, é positiva, pois a média encontrada encontra-se acima do ponto

neutro.

Com respeito às atitudes que os estudantes holandeses da School of Economics Haarlem

(Holanda) têm em relação aos produtos brasileiros investigados nessa pesquisa, esperava-se

encontrar, para cada produto, três dimensões de atitude: uma representando o componente

afetivo da atitude, outra representando o componente cognitivo e, finalmente, uma

representando o componente conativo. Porém, foi verificado que, para todos os produtos,

foram extraídas pelo menos duas dimensões em comum: uma dimensão representando a

atitude com relação ao produto, incluindo elementos de afeto, conação e cognição, e uma

dimensão representando as respostas às questões negativas do questionário para os produtos

brasileiros. Essas questões tiveram as suas escalas revertidas, para as análises dessa pesquisa.

Foram apresentadas algumas tentativas de explicação sobre as razões para o surgimento

dessas dimensões com as questões negativas. Em primeiro lugar, pode ter ocorrido uma
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dificuldade dos respondentes para avaliar os produtos brasileiros nessas questões negativas,

indicando que as pessoas podem tender a avaliar de forma diferente as questões escritas na

forma positiva do que questões escritas na forma negativa. Dessa forma, mesmo após inverter

a escala para que todas as questões tivessem a mesma polaridade, as questões negativas se

agruparam em fatores. Uma outra possível explicação pode ser decorrente do possível efeito

halo nas respostas, pois, além de o questionário utilizado na pesquisa ser extenso, foi

observado um fraco conhecimento dos respondentes em relação aos produtos brasileiros

analisados. Assim, quando as escalas foram invertidas, as questões negativas destacaram-se

das demais, agrupando-se em fatores.

O fato de as questões negativas terem se agrupado pode levar à suposição de que o construto

atitude não está sendo mensurado corretamente. Cabe ressaltar que foi verificada a

confiabilidade das escalas, por meio do coeficiente alfa, mas não a sua validade. Dessa forma,

esses fatores de atitude que continham apenas questões negativas não foram considerados nas

análises da pesquisa, para evitar distorções na interpretação dos resultados. Esse aspecto pode

servir de objeto de estudo em outras pesquisas, que busquem verificar a validade da escala

utilizada para mensurar a atitude e que também busquem compreender as razões pelas quais

os respondentes avaliam de forma diferente as questões escritas na forma negativa.

Com relação às hipóteses da pesquisa, no decorrer da apresentação dos resultados da pesquisa

empírica no capítulo anterior, foi discutida a verificação das hipóteses mencionadas, para cada

produto brasileiro e também para uma medida composta para a atitude com relação a esses

produtos. O Quadro 21 apresenta o resultado da verificação das quatro hipóteses da pesquisa.

Quadro 21 – Verificação das hipóteses da pesquisa

Produtos brasileiros Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

Carne bovina Não confirmada Não confirmada Não confirmada -

Frutas frescas Confirmada Não confirmada Não confirmada -

Calçados Confirmada Confirmada Não confirmada -

Móveis Confirmada Confirmada Confirmada -

Produtos em geral Confirmada Confirmada Não confirmada Não confirmada

Pode-se concluir que o efeito país de origem não existe para a carne bovina brasileira, o que

significa que a imagem que os estudantes holandeses da School of Economics Haarlem

(Holanda) possuem do Brasil não afeta as suas atitudes com relação à carne bovina brasileira.
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Por outro lado, para os demais produtos investigados na pesquisa, assim como para os

produtos de uma forma geral, observou-se a existência do efeito país de origem. Isso significa

que a imagem que os respondentes da pesquisa têm sobre o Brasil afeta as suas atitudes com

relação a esses produtos brasileiros. Esse fato pode auxiliar empresas brasileiras que precisam

lidar com questões relacionadas ao país de origem em suas atividades internacionais de

marketing.

Quanto à valência desse efeito, percebe-se que algumas dimensões da imagem do Brasil não

afetaram a atitude com relação aos produtos brasileiros da forma esperada. Conforme

antecipado na revisão da literatura, esperava-se que o efeito país de origem fosse negativo

para os produtos brasileiros. Porém, algumas dimensões tiveram coeficientes de regressão

positivos, demonstrando uma influência positiva de aspectos como “Avaliação das artes”,

“Afeto para com o Brasil”, “Avaliação dos produtos” e “Avaliação da comunicação e

distribuição” nas atitudes com relação aos produtos brasileiros.

Esse resultado decorre do fato de a imagem do Brasil ser formada por diferentes dimensões,

que irão exercer impactos diferentes (positivos ou negativos), dependendo do produto em

questão. Além disso, algumas dimensões da imagem do Brasil possuem avaliações positivas

(como o “Afeto para com o Brasil” e a “Avaliação das artes”), enquanto outras possuem

avaliações negativas (todos as demais). Dessa forma, as dimensões não exerceram a mesma

influência na atitude dos produtos brasileiros, conforme demonstrado a seguir.

A dimensão “Avaliação das artes”, um elemento positivo de imagem do Brasil, exerceu um

impacto positivo nas atitudes com relação às frutas frescas brasileiras. Por sua vez, a

dimensão “Afeto para com o Brasil”, também um elemento positivo de imagem do Brasil,

exerceu impacto positivo nas atitudes com relação às frutas frescas, mas também influenciou

negativamente as atitudes com relação aos calçados e aos móveis brasileiros.

Essa contradição nos resultados, com a inversão da valência do coeficiente da variável “Afeto

para com o Brasil”, pode estar relacionada com a diferença no conhecimento que os

respondentes têm acerca dos produtos. Como as frutas frescas são o produto mais comprado

dentre os produtos dessa pesquisa, e com o qual os respondentes estão mais familiarizados, o

impacto exercido pelo afeto que sentem pelo Brasil foi positivo. Provavelmente, os

respondentes gostam do Brasil devido a certos aspectos de seu clima e recursos naturais, o
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que favorece a avaliação das frutas frescas brasileiras. Por outro lado, como os respondentes

conhecem e compram pouco os calçados e os móveis brasileiros, a influência do afeto para

com o Brasil não se manifestou da mesma forma.

Além disso, as dimensões “Avaliação dos produtos” e “Avaliação da comunicação e

distribuição” são consideradas aspectos negativos da imagem do Brasil, e influenciaram de

forma positiva as atitudes com relação aos calçados. A atitude em geral com os produtos

brasileiros também foi influenciada positivamente pela dimensão “Avaliação dos produtos”.

Essa aparente contradição, na realidade, pode ser explicada. Como essas dimensões são

aspectos negativos da imagem do Brasil, um coeficiente de regressão positivo indica que elas

exercem um impacto negativo sobre as atitudes dos produtos.

Cabe ressaltar que a única dimensão da imagem não exerceu influência, seja positiva ou

negativa, nas atitudes para com os produtos brasileiros foi “Respeito e importância do Brasil”.

Os coeficientes de regressão dessa dimensão não foram considerados estatisticamente

significativos ao nível de confiança de 95% em nenhum dos modelos analisados. Esse pode

ser um indício de que essa dimensão é menos importante para os respondentes dessa pesquisa

quando da formação da atitude com relação aos produtos brasileiros.

Quanto à influência de fatores mediadores no efeito país de origem de produtos brasileiros, a

presente pesquisa investigou a familiaridade e o envolvimento dos respondentes com os

produtos brasileiros (carne bovina, frutas frescas, calçados e móveis). Conforme os resultados

apresentados anteriormente sobre a influência da familiaridade no efeito país de origem,

apenas é possível afirmar que consumidores menos familiarizados com os produtos tendam a

confiar mais no país de origem quando da avaliação de um produto, quando os móveis

brasileiros são analisados. Para os demais produtos, e para a medida composta da atitude para

com os produtos em geral, o efeito país de origem foi mais intenso para os respondentes mais

familiarizados com os produtos, contrariando a teoria pesquisada sobre o assunto.

O mesmo ocorre com a influência do envolvimento com os produtos, o qual deveria fazer

com que os respondentes confiassem menos no país de origem como fonte de informações

sobre a qualidade do produto. Uma possível explicação para essa incapacidade de confirmar

as hipóteses 3 e 4 da pesquisa pode ser devida ao fraco conhecimento que os respondentes

possuem dos produtos analisados. Cerca de 11% dos respondentes não conhecem o Brasil,
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nem ouviram falar sobre o país. Além disso, poucos respondentes declararam já haver

comprado móveis brasileiros (15,5%), contra 71,6% que compraram frutas frescas, 44,8% que

compraram carne bovina e 28,5% que compraram calçados, o que pode ter enviesado algumas

respostas.

Como os fatores mediadores do efeito país de origem investigados na presente pesquisa não

demonstraram as influências previstas na teoria, foi analisada uma terceira variável que pode

ser considerada outro fator moderador; a familiaridade com o Brasil. Os resultados das

análises demonstraram que o efeito país de origem é maior para os respondentes

familiarizados com o Brasil, com a exceção para as frutas frescas brasileiras, para as quais o

efeito país de origem foi ligeiramente mais intenso para os respondentes não familiarizados

com o país. Como não foram encontrados estudos na revisão da literatura que pudessem

sugerir para qual dos casos (respondentes familiarizados ou não familiarizados com o Brasil)

o efeito país de origem deveria ser mais intenso, fica aqui uma sugestão para pesquisas

futuras: verificar se a familiaridade com o país é um fator moderador do efeito país de origem,

e se a familiaridade faz com que o efeito seja mais ou menos intenso.

Para finalizar as conclusões acerca dos resultados alcançados na presente pesquisa, ressalta-se

que foram obtidos indícios acerca da influência que a imagem que um extrato de

consumidores estrangeiros tem acerca do Brasil exerce em suas atitudes com relação aos

produtos brasileiros selecionados para esse estudo. Além disso, foi verificado se existem

diferenças na magnitude do efeito país de origem para produtos brasileiros, dependendo da

familiaridade dos consumidores estrangeiros com os produtos brasileiros. Finalmente, foi

verificado se existem diferenças na magnitude do efeito país de origem para produtos

brasileiros, dependendo do grau de envolvimento (alto, médio ou baixo) dos consumidores

estrangeiros com os produtos.

As conclusões alcançadas por esta pesquisa são importantes, pois podem ajudar as empresas

brasileiras a adotar estratégias mais efetivas na comercialização de seus produtos no exterior.

Esse conhecimento pode levar a decisões de marketing mais eficientes por empresas

brasileiras que precisam lidar com questões relacionadas ao país de origem em suas atividades

internacionais de marketing. Além disso, os resultados dessa pesquisa podem fornecer mais

elementos para a discussão acerca da utilização da marca Brasil na exportação dos produtos
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brasileiros, à medida que é verificado se a imagem do Brasil favorece ou prejudica os

produtos brasileiros investigados no estudo.

Nesse sentido, quanto à possibilidade das empresas brasileiras utilizarem a informação acerca

do país de origem de seus produtos como uma fonte de vantagem competitiva nos mercados

externos, pode-se indicar que essa não é, no momento, uma estratégia viável para as empresas

brasileiras. Para que as empresas possam desenvolver um plano estratégico destacando o país

de origem em suas formas de comunicação, é necessário, em primeiro lugar, que ocorra a

melhoria de imagem do Brasil no exterior. Ao menos, deve-se aumentar o nível de

conhecimento acerca do Brasil e de seus produtos nos mercados externos.

Esse esforço de longo prazo compete ao governo brasileiro, que precisa desempenhar um

papel fundamental nesse processo, comunicando ao mundo aspectos positivos da economia e

cultura brasileiras, destacando-se seu grau de sofisticação em alguns setores, seu nível

tecnológico, design elaborado e cuidados com o meio ambiente.

5.2 Limitações da dissertação

Com relação às limitações da pesquisa, pode ser destacada a população-alvo definida para

esse estudo. A população da pesquisa não abrange outros importantes mercados com os quais

o Brasil mantém relações comerciais, como outros países europeus, os Estados Unidos e a

China, ou mesmo outros segmentos de consumidores holandeses.

Outros aspectos referem-se ao método da pesquisa de campo. Em primeiro lugar, o

questionário colocado em uma página na Internet foi considerado muito extenso por alguns

respondentes, o que pode ter levado ao preenchimento incompleto de muitos questionários.

Esse risco foi levado em consideração ao escolher a forma de coleta dos dados. Porém, como

a pesquisadora não teria outro acesso aos respondentes, devido à distância geográfica, a opção

do questionário em meio eletrônico foi mantida. O grupo de produtos brasileiros foi reduzido

dos seis inicialmente previstos, para os quatro já citados, em uma tentativa de reduzir o tempo

de preenchimento do questionário.
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A relativa falta de conhecimento acerca do Brasil e a extensão do questionário podem ter se

refletido no baixo aproveitamento das respostas obtido na pesquisa. Dos 1901 estudantes de

graduação da School of Economics Haarlem, que receberam um em e-mail convite para a

pesquisa, 229 responderam, o que corresponde a uma taxa de resposta de 12,05%. Porém,

apenas 116 questionários foram considerados válidos para as análises, visto que o restante dos

respondentes não preencheu todo o questionário, mas sim, apenas a primeira página, a qual

continha perguntas sobre a imagem do Brasil. Conseqüentemente, foi necessário ajustar a

margem de erro da pesquisa, uma vez que a amostra obtida foi menor do que a idealizada

(331 respondentes). Os resultados foram então analisados com a nova margem de erro de 9%.

Esse fato leva à limitação decorrente do viés de não resposta, o qual pode afetar qualquer

estudo, não havendo como garantir uma representatividade da amostra obtida em relação à

população alvo da pesquisa. Conseqüentemente, pode haver dúvidas quanto à extensão pela

qual os resultados obtidos podem ser generalizados para a população.

5.3 Sugestões para estudos futuros

A partir dos resultados dessa dissertação e das limitações apresentadas, surgem algumas

sugestões para estudos futuros. Algumas sugestões já foram apresentadas no decorrer das

conclusões. Outras importantes contribuições para o estudo do efeito país de origem são agora

sugeridas. Em primeiro lugar, deve-se ampliar tanto o número de produtos analisados, quanto

o de países participantes da pesquisa, de forma a confirmar a existência e a valência do efeito

país de origem de produtos brasileiros.

Como as hipóteses a respeito dos fatores mediadores do efeito país de origem não foram

confirmadas, sugere-se que estudos futuros busquem confirmar os achados dessa pesquisa, e

compreender as razões para o ocorrido. Além disso, outros fatores mediadores do efeito país

de origem de produtos brasileiros podem ser investigados. Existem outras informações

intrínsecas e extrínsecas sobre o produto, além da familiaridade e envolvimento com o

produto, e também fatores ambientais e culturais que podem facilitar ou inibir a confiança no

país de origem.

Alguns desses fatores mediadores do efeito país de origem, ou seja, que afetam a importância

dessa informação para o consumidor, foram apresentados na revisão teórica dessa pesquisa,
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como: educação e conservadorismo do consumidor, idade e sexo, fluência na língua do país,

quantidade de pistas sobre o produto, necessidade de cognição, motivação, e cultura. Além

disso, a identificação da forma pela qual a informação sobre o país de origem de produtos

brasileiros é processada (atributo extrínseco, halo ou pista resumo) pode levar à definição de

atividades de promoção mais adequadas para o produto.

Finalmente, podem ser feitos estudos para verificar as diferenças na magnitude e na valência

do efeito país de origem de produtos brasileiros para consumidores finais e para

intermediários. Possíveis perguntas de pesquisa seriam: Os intermediários compradores dos

produtos brasileiros são afetados pela informação sobre a origem dos produtos de forma

diferente dos consumidores finais? Como as empresas brasileiras podem lidar

estrategicamente com esse fato, de forma a favorecer a entrada dos produtos brasileiros nos

mercados externos?
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA

Prezado(a)  aluno(a),

O presente questionário é parte integrante de uma pesquisa sobre produtos brasileiros. Gostaríamos de solicitar a

sua colaboração para respondê-lo, o que levará de 10 a 15 minutos. Agradecemos a gentileza.

Indique a sua opinião com relação a cada sentença abaixo, utilizando a seguinte escala:

1 2 3 4 5
Discordo

totalmente
Discordo pouco Não discordo e

nem concordo
Concordo

pouco
Concordo
totalmente

O Brasil possui habilidades técnicas 1 2 3 4 5

Em geral, os produtos brasileiros duram bastante 1 2 3 4 5

Em geral, os produtos brasileiros representam boa qualidade pelo que se paga 1 2 3 4 5

Em geral, os produtos brasileiros são confiáveis 1 2 3 4 5

Em geral, os produtos brasileiros são tecnicamente avançados 1 2 3 4 5

As empresas brasileiras são confiáveis 1 2 3 4 5

Eu gosto do Brasil 1 2 3 4 5

Eu tenho simpatia pelo Brasil 1 2 3 4 5

Eu admiro o Brasil 1 2 3 4 5

Os brasileiros são competentes nas artes 1 2 3 4 5

O Brasil é importante no cenário artístico internacional 1 2 3 4 5

O Brasil possui habilidades artísticas 1 2 3 4 5

Em geral, os produtos brasileiros são criativos 1 2 3 4 5

Em geral, os produtos brasileiros são intensamente anunciados 1 2 3 4 5

Em geral, os produtos brasileiros estão facilmente encontráveis 1 2 3 4 5

Em geral, os produtos brasileiros são vendidos em muitos países 1 2 3 4 5

Em geral, a propaganda dos produtos brasileiros é informativa 1 2 3 4 5

O Brasil é importante no cenário político internacional 1 2 3 4 5

O Brasil é importante para a economia mundial 1 2 3 4 5

O Brasil é respeitado na política internacional 1 2 3 4 5

O Brasil é respeitado na economia mundial 1 2 3 4 5

Os seguintes produtos produzidos pelo Brasil serão avaliados a seguir: carne bovina, frutas frescas, calçados e

móveis. Por favor, indique o seu grau de concordância com cada uma das sentenças abaixo, utilizando

novamente a escala de 1 a 5.

A carne bovina brasileira possui boa reputação. 1 2 3 4 5
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Eu desgosto da carne bovina brasileira. 1 2 3 4 5

Eu acho carne bovina brasileira melhor do que a de outros países. 1 2 3 4 5

Eu admiro a carne bovina brasileira. 1 2 3 4 5

Eu não recomendaria a carne bovina brasileira a um amigo. 1 2 3 4 5

A carne bovina brasileira tem prestígio. 1 2 3 4 5

Eu me sinto mal ao comprar e consumir carne bovina em geral. 1 2 3 4 5

Eu prefiro a carne bovina brasileira a carnes de outros países. 1 2 3 4 5

As carnes bovinas ajudam a expressar os meus valores. 1 2 3 4 5

A carne bovina brasileira é cara. 1 2 3 4 5

A carne bovina brasileira é de baixa qualidade. 1 2 3 4 5

Eu me interesso muito pelas carnes bovinas em geral. 1 2 3 4 5

Eu tenho simpatia pela carne bovina brasileira. 1 2 3 4 5

Eu compraria carne bovina brasileira. 1 2 3 4 5

Para mim, existem muitos riscos associados à escolha de uma carne bovina

inadequada.

1 2 3 4 5

As frutas frescas brasileiras possuem boa reputação. 1 2 3 4 5

Eu desgosto das frutas frescas brasileiras. 1 2 3 4 5

Eu acho as frutas frescas brasileiras melhores do que as de outros países. 1 2 3 4 5

Eu admiro as frutas frescas brasileiras. 1 2 3 4 5

Eu não recomendaria frutas frescas brasileiras a um amigo. 1 2 3 4 5

As frutas frescas brasileiras têm prestígio. 1 2 3 4 5

Eu me sinto mal ao comprar e consumir frutas frescas em geral. 1 2 3 4 5

Eu prefiro frutas frescas brasileiras a frutas frescas de outros países. 1 2 3 4 5

As frutas frescas ajudam a expressar os meus valores. 1 2 3 4 5

As frutas frescas brasileiras são caras. 1 2 3 4 5

As frutas frescas brasileiras são de baixa qualidade. 1 2 3 4 5

Eu me interesso muito pelas frutas frescas em geral. 1 2 3 4 5

Eu tenho simpatia pelas frutas frescas brasileiras. 1 2 3 4 5

Eu compraria frutas frescas brasileiras. 1 2 3 4 5

Para mim, existem muitos riscos associados à escolha de frutas frescas inadequadas. 1 2 3 4 5

Os calçados brasileiros possuem boa reputação. 1 2 3 4 5

Eu desgosto dos calçados brasileiros. 1 2 3 4 5

Eu acho os calçados brasileiros melhores do que os de outros países. 1 2 3 4 5

Eu admiro os calçados brasileiros. 1 2 3 4 5

Eu não recomendaria calçados brasileiros a um amigo. 1 2 3 4 5

Os calçados brasileiros têm prestígio. 1 2 3 4 5

Eu me sinto mal ao comprar e consumir calçados em geral. 1 2 3 4 5

Eu prefiro calçados brasileiros a calçados de outros países. 1 2 3 4 5

Os calçados ajudam a expressar os meus valores. 1 2 3 4 5
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Os calçados brasileiros são caros. 1 2 3 4 5

Os calçados brasileiros são de baixa qualidade. 1 2 3 4 5

Eu me interesso muito pelos calçados em geral. 1 2 3 4 5

Eu tenho simpatia pelos calçados brasileiros. 1 2 3 4 5

Eu compraria calçados brasileiros. 1 2 3 4 5

Para mim, existem muitos riscos associados à escolha de calçados inadequados. 1 2 3 4 5

Os móveis brasileiros possuem boa reputação. 1 2 3 4 5

Eu desgosto dos móveis brasileiros. 1 2 3 4 5

Eu acho os móveis brasileiros melhores do que os de outros países. 1 2 3 4 5

Eu admiro os móveis brasileiros. 1 2 3 4 5

Eu não recomendaria móveis brasileiros a um amigo. 1 2 3 4 5

Os móveis brasileiros têm prestígio. 1 2 3 4 5

Eu me sinto mal ao comprar e consumir móveis em geral. 1 2 3 4 5

Eu prefiro móveis brasileiros a móveis de outros países. 1 2 3 4 5

Os móveis ajudam a expressar os meus valores. 1 2 3 4 5

Os móveis brasileiros são caros. 1 2 3 4 5

Os móveis brasileiros são de baixa qualidade. 1 2 3 4 5

Eu me interesso muito pelos móveis em geral. 1 2 3 4 5

Eu tenho simpatia pelos móveis brasileiros. 1 2 3 4 5

Eu compraria móveis brasileiros. 1 2 3 4 5

Para mim, existem muitos riscos associados à escolha de móveis inadequados. 1 2 3 4 5

Nesse momento, gostaríamos de saber mais sobre você. Por favor, responda a essas últimas perguntas.

• Qual a sua idade? (   ) até 18 anos

(   ) de 18 a 20 anos

(   ) de 21 a 23 anos

(   ) de 24 a 26 anos

(   ) mais de 26 anos

• Qual o seu sexo?    (   ) masculino     (   ) feminino

• Qual a sua nacionalidade? __________________

• Curso __________________   Ano ______

• Você conhece o Brasil?

(   ) já estive no Brasil   (   ) já li sobre o Brasil  (   ) ouvi falar sobre o Brasil  (   )  não conheço

• De acordo com a escala abaixo, qual o seu grau de conhecimento sobre o Brasil?

Conheço muito bem ___ ___ ___ ___ ___ Não conheço nada

     1   2   3   4   5

• Você já comprou os produtos brasileiros abaixo?
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Produto
Nunca

comprei
Comprei

poucas vezes
Comprei

muitas vezes

Não sei a
origem do

produto que
compro

Carne bovina ð ð ð ð
Frutas
frescas ð ð ð ð
Calçados ð ð ð ð
Móveis ð ð ð ð

• De acordo com a escala abaixo, qual o seu grau de conhecimento sobre os produtos brasileiros

mencionados?

Conheço
muito bem

Não
conheço

nada
Produto 1 2 3 4 5
Carne bovina ð ð ð ð ð
Frutas frescas ð ð ð ð ð
Calçados ð ð ð ð ð
Móveis ð ð ð ð ð

Por fim, diga algumas palavras que lhe vêm à mente quando pensa no Brasil:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Obrigada pela sua colaboração!
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA VERSADO PARA O INGLÊS

Dear student,

The present questionnaire is an integral part of a research on Brazilian products. We would like to ask for your

collaboration with this project. We thank your kindness in responding the following questions, which will take

no more than 15 minutes.

Please, indicate your opinion with regard to each sentence below, according to the following scale:

1 2 3 4 5
I totally
disagree

I disagree I neither agree
nor disagree

I agree I totally agree

Brazil has technical skills 1 2 3 4 5
In general, Brazilian products are long lasting 1 2 3 4 5

In general, Brazilian products represent good value for money 1 2 3 4 5
In general, Brazilian products are reliable 1 2 3 4 5

In general, Brazilian products are technically advanced 1 2 3 4 5
Brazilian companies are trustworthy 1 2 3 4 5

I like Brazil 1 2 3 4 5
I am sympathetic to Brazil 1 2 3 4 5

I admire Brazil 1 2 3 4 5

Brazilian people are competent with arts 1 2 3 4 5

Brazil is important in the international artistic scene 1 2 3 4 5

Brazil has artistic skills 1 2 3 4 5

In general, Brazilian products are creative 1 2 3 4 5

In general, Brazilian products are intensely advertised 1 2 3 4 5

In general, Brazilian products are easily available in this country 1 2 3 4 5

In general, Brazilian products are sold in many countries 1 2 3 4 5

In general, Brazilian products’ advertisements are informative 1 2 3 4 5

Brazil is important in the international political scene 1 2 3 4 5

Brazil is important for the world economy 1 2 3 4 5

Brazil is respected in the international political scene 1 2 3 4 5

Brazil is respected in the world economy 1 2 3 4 5

The following products produced in Brazil will be evaluated in the next part of this research: cow meat, fresh

fruits, shoes and furniture. Please, indicate your degree of agreement with each one of the sentences below, again

according to the scale from 1 to 5.

Brazilian cow meat is reputable 1 2 3 4 5
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I dislike Brazilian cow meat 1 2 3 4 5

I think Brazilian cow meat is better than the ones from other countries 1 2 3 4 5

I admire Brazilian cow meat 1 2 3 4 5

I would not recommend Brazilian cow meat to a friend 1 2 3 4 5

Brazilian cow meat is prestigious 1 2 3 4 5

I feel bad when I buy and consume cow meat in general 1 2 3 4 5

I prefer Brazilian cow meat than the ones from other countries 1 2 3 4 5

Cow meats help express my personal values 1 2 3 4 5

Brazilian cow meat is expensive 1 2 3 4 5

Brazilian cow meat is a low quality meat 1 2 3 4 5

I have a lot of interest in cow meats in general 1 2 3 4 5

I am sympathetic to Brazilian cow meat 1 2 3 4 5

I could buy Brazilian cow meat 1 2 3 4 5

To me, there are many risks associated with a poor choice of cow meat 1 2 3 4 5

Brazilian fresh fruits are reputable 1 2 3 4 5

I dislike Brazilian fresh fruits 1 2 3 4 5

I think Brazilian fresh fruits are better than the ones from other countries 1 2 3 4 5

I admire Brazilian fresh fruits 1 2 3 4 5

I would not recommend Brazilian fresh fruits to a friend 1 2 3 4 5

Brazilian fresh fruits are prestigious 1 2 3 4 5

I feel bad when I buy and consume fresh fruits in general 1 2 3 4 5

I prefer Brazilian fresh fruits than the ones from other countries 1 2 3 4 5

Fresh fruits help express my personal values 1 2 3 4 5

Brazilian fresh fruits are expensive 1 2 3 4 5

Brazilian fresh fruits are low quality fresh fruits 1 2 3 4 5

I have a lot of interest in fresh fruits in general 1 2 3 4 5

I am sympathetic to Brazilian fresh fruits 1 2 3 4 5

I could buy Brazilian fresh fruits 1 2 3 4 5

To me, there are many risks associated with a poor choice of fresh fruits 1 2 3 4 5

Brazilian shoes are reputable 1 2 3 4 5

I dislike Brazilian shoes 1 2 3 4 5

I think Brazilian shoes are better than the ones from other countries 1 2 3 4 5

I admire Brazilian shoes 1 2 3 4 5

I would not recommend Brazilian shoes to a friend 1 2 3 4 5

Brazilian shoes are prestigious 1 2 3 4 5

I feel bad when I buy shoes in general 1 2 3 4 5

I prefer Brazilian shoes than the ones from other countries 1 2 3 4 5

Shoes help express my personal values 1 2 3 4 5

Brazilian shoes are expensive 1 2 3 4 5

Brazilian shoes are low quality shoes 1 2 3 4 5
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I have a lot of interest in shoes in general 1 2 3 4 5

I am sympathetic to Brazilian shoes 1 2 3 4 5

I could buy Brazilian shoes 1 2 3 4 5

To me, there are many risks associated with a poor choice of shoes 1 2 3 4 5

Brazilian furniture is reputable 1 2 3 4 5

I dislike Brazilian furniture 1 2 3 4 5

I think Brazilian furniture is better than the ones from other countries 1 2 3 4 5

I admire Brazilian furniture 1 2 3 4 5

I would not recommend Brazilian furniture to a friend 1 2 3 4 5

Brazilian furniture is prestigious 1 2 3 4 5

I feel bad when I buy furniture in general 1 2 3 4 5

I prefer Brazilian furniture than the ones from other countries 1 2 3 4 5

Furniture helps express my personal values 1 2 3 4 5

Brazilian furniture is expensive 1 2 3 4 5

Brazilian furniture is a low quality furniture 1 2 3 4 5

I have a lot of interest in furniture in general 1 2 3 4 5

I am sympathetic to Brazilian furniture 1 2 3 4 5

I could buy Brazilian furniture 1 2 3 4 5

To me, there are many risks associated with a poor choice of furniture 1 2 3 4 5

Now, we would like to know more about you. Please, answer these last questions.

• How old are you? ______ years old

• What is your gender?    (   ) male     (   ) female

• What is your nationality? ______________________

• Which course are you enrolled in? Course __________________   Year______

• How have you learnt about Brazil?

(  ) I have been to Brazil

(  ) I have read about Brazil

(  ) I have heard about Brazil

(  ) I don’t know anything about Brazil
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• According to the scale below, to what extent have you learnt about Brazil?

I have learnt al lot ___ ___ ___ ___ ___ I have not learnt anything

  1   2   3   4   5

• Have you ever bought the Brazilian products below?

Product
I have never

bought

I have
bought

sometimes

I have
bought a lot

of times

I don’t know
the origin of
the product

I buy

Cow meat ð ð ð ð
Fresh fruits ð ð ð ð
Shoes ð ð ð ð
Furniture ð ð ð ð

• According to the scale below, to what extent do you know the Brazilian products mentioned in this

research?

I know
very well

I don’t
know

anything
Product 1 2 3 4 5
Cow meat ð ð ð ð ð
Fresh fruits ð ð ð ð ð
Shoes ð ð ð ð ð
Furniture ð ð ð ð ð

Finally, write some words or phrases that come to your mind when you think about Brazil:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Thank you very much for your collaboration!
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ANEXOS

ANEXO A – PRINCIPAIS PRODUTOS BRASILEIROS EXPORTADOS PARA A

HOLANDA DE JANEIRO A ABRIL DE 2004
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ANEXO A – PRINCIPAIS PRODUTOS BRASILEIROS EXPORTADOS PARA A

HOLANDA DE JANEIRO A ABRIL DE 2004

   
2004

(Jan/Abr)  
Comparação

(%)

Seq. NMC Descrição
Valor

US$ FOB
Part.

%
2004/2003
(Jan/Abr)

  TOTAL GERAL 1.449.630.485 100 +28,77

1 23040090 BAGACOS E OUTS.RESIDUOS SOLIDOS, DA EXTR. DO
OLEO DE SOJA

291.238.922 20,09 +35,94

2 12010090 OUTROS GRAOS DE SOJA, MESMO TRITURADOS 202.559.009 13,97 +28,81

3 47032900 PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO,
SEMI/BRANQ

92.986.368 6,41 +35,53

4 76011000 ALUMINIO NAO LIGADO EM FORMA BRUTA 78.385.356 5,41 +77,9

5 20091100 SUCOS DE LARANJAS, CONGELADOS, NAO
FERMENTADOS

61.890.546 4,27 +42,72

6 2071400 PEDACOS E MIUDEZAS, COMEST.DE GALOS/GALINHAS,
CONGELADOS

55.822.997 3,85 +41,86

7 76012000 LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA 54.249.880 3,74 +55,07

8 20091900 OUTROS SUCOS DE LARANJAS, NAO FERMENTADOS 51.704.321 3,57 -8,76

9 2013000 CARNES DESOSSADAS DE BOVINO, FRESCAS OU
REFRIGERADAS

30.464.788 2,1 +81,81

10 27090010 OLEOS BRUTOS DE PETROLEO 27.783.077 1,92 -4,38

11 88024010 AVIOES A TURBOELICE, ETC. PESO>15000KG, VAZIOS 26.365.344 1,82 ---

12 10059010 MILHO EM GRAO, EXCETO PARA SEMEADURA 23.068.355 1,59 ---

13 2072700 CARNES DE PERUAS/PERUS, EM PEDACOS E MIUDEZAS,
CONGELADAS

21.572.530 1,49 +202,86

14 2023000 CARNES DESOSSADAS DE BOVINO, CONGELADAS 21.464.921 1,48 +18,08

15 72029300 FERRONIOBIO 21.007.849 1,45 -17,57

16 8081000 MACAS FRESCAS 20.228.860 1,4 +95,92

17 16023200 PREPARACOES ALIMENTICIAS E CONSERVAS, DE
GALOS, GALINHAS

18.439.868 1,27 -11,44

18 28046900 OUTROS SILICIOS 12.324.854 0,85 +16,67

19 76051110 FIOS DE ALUMINIO N/LIG.SEC.TRANSV>7MM,
RE<=0.0283OHM.MM2

12.247.873 0,84 -52,86

20 23080000 MATERIAS VEGETAIS E DESPERD.DE OUTS.VEGETAIS 11.889.223 0,82 +51,22

21 9011110 CAFE NAO TORRADO, NAO DESCAFEINADO, EM GRAO 11.607.753 0,8 +8,61

22 25070010 CAULIM 11.090.589 0,77 +80,26

23 22071000 ALCOOL ETILICO N/DESNATURADO C/VOL. TEOR
ALCOOLICO>=80%

10.213.125 0,7 +52,54

24 44079990 OUTRAS MADEIRAS SERRADAS/CORTADAS EM FOLHAS,
ETC. ESP>6MM

10.034.436 0,69 +91,77

25 76071190 OUTS.FOLHAS/TIRAS, DE ALUMINIO S/SUPORTE,
LAMIN.E<=0.2MM

8.735.374 0,6 +315,7

26 15071000 OLEO DE SOJA, EM BRUTO, MESMO DEGOMADO 8.226.966 0,57 +331,74

27 81052010 COBALTO EM FORMAS BRUTAS 8.219.122 0,57 +234,74

28 26011100 MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS
CONCENTRADOS

7.508.463 0,52 -12,54

29 44092000 MADEIRA DE NAO CONIFERAS, PERFILADA 6.710.548 0,46 +163,94

30 8071900 MELOES FRESCOS 6.100.178 0,42 -42,24

31 94036000 OUTROS MOVEIS DE MADEIRA 5.686.167 0,39 +6,52

32 20091200 SUCOS DE LARANJA NAO CONG.C/VALOR BRIX<=20 5.680.292 0,39 +262,77

33 24012030 FUMO N/MANUF.TOTAL/PARC.DESTAL.FLS.SECAS, ETC.
VIRGINIA

4.708.725 0,32 -65,67

34 64039900 OUTROS CALCADOS DE COURO NATURAL 4.421.706 0,31 +29,72
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35 16025000 PREPARACOES ALIMENTICIAS E CONSERVAS, DE
BOVINOS

4.070.725 0,28 +25,79

36 52094210 TECIDO DE ALGODAO>=85%,FIO COLOR.DENIM,
INDIGO,P>200G/M2

3.676.972 0,25 +30,04

37 18040000 MANTEIGA, GORDURA E OLEO, DE CACAU 3.586.442 0,25 -46,01

38 3061391 CAMAROES, INTEIROS, CONGELADOS, EXCETO "KRILL" 3.545.015 0,24 +1,47

39 8072000 MAMOES (PAPAIAS) FRESCOS 3.516.060 0,24 +0,46

40 94035000 MOVEIS DE MADEIRA P/QUARTOS DE DORMIR 3.489.839 0,24 +31,84

41 44072990 OUTRAS MADEIRAS TROPICAIS,
SERRADAS/CORT.FLS.ETC. ESP>6MM

3.419.235 0,24 +81,84

42 20093100 SUCO DE OUTS.CITRICOS COM VALOR BRIX<=20 3.392.880 0,23 +321,27

43 8055000 LIMOES E LIMAS, FRESCOS OU SECOS 3.361.075 0,23 +4,82

44 2032900 OUTRAS CARNES DE SUINO, CONGELADAS 3.331.885 0,23 -44,79

45 80011000 ESTANHO NAO LIGADO, EM FORMA BRUTA 3.198.795 0,22 ---

46 29232000 LECITINAS E OUTROS FOSFOAMINOLIPIDIOS 3.196.090 0,22 +12,9

47 29153100 ACETATO DE ETILA 3.067.602 0,21 -31,39

48 20094900 OUTROS SUCOS DE ABACAXI 3.005.193 0,21 +107,35

49 26011200 MINERIOS DE FERRO AGLOMERADOS E SEUS
CONCENTRADOS

3.004.379 0,21 ---

50 90099990 OUTS.PARTES E ACESS.P/APARS.FOTOCOPIA 2.896.909 0,2 +11,04

51 29391900 OUTS.ALCALOIDES DO OPIO, SEUS DERIVS.E SAIS 2.896.235 0,2 ---

52 40111000 PNEUS NOVOS PARA AUTOMOVEIS DE PASSAGEIROS 2.850.342 0,2 +11,46

53 22072010 ALCOOL ETILICO DESNATURADO C/QQ.TEOR
ALCOOLICO

2.711.799 0,19 ---

54 29091910 ETER METIL-TER-BUTILICO (MTBE) 2.691.165 0,19 ---

55 87089100 RADIADORES P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS 2.591.520 0,18 +658,07

56 64061000 PARTES SUPERIORES DE CALCADOS E SEUS
COMPONENTES

2.541.146 0,18 +98,74

57 29349939 OUTS.COMPOSTOS HETEROCICL.C/HETEROAT.NITROG. 2.507.313 0,17 -13,99

58 8045020 MANGAS FRESCAS OU SECAS 2.464.167 0,17 ---

59 20098000 SUCOS DE OUTRAS FRUTAS, PRODS. HORTICOLAS, NAO
FERMENTADOS

2.432.709 0,17 +2,33

60 18050000 CACAU EM PO, SEM ADICAO DE ACUCAR OU OUTROS
EDULCORANTES

2.348.904 0,16 +50,78

61 38082029 OUTROS FUNGICIDAS APRESENTADOS DE OUTRO MODO 2.303.628 0,16 +72,32

62 41071220 OUTS.COUROS/PELES, INT. BOVINOS, PREPARS.ETC. 2.250.381 0,16 +287,21

63 33011290 OUTROS OLEOS ESSENCIAIS, DE LARANJA 2.180.239 0,15 -57,52

64 27071000 BENZOIS (PRODS. DA DESTILACAO DOS ALCATROES DE
HULHA)

2.131.800 0,15 +180,84

65 3061399 OUTROS CAMAROES CONGELADOS, EXCETO "KRILL" 2.127.130 0,15 +585,43

66 40022090 BORRACHA DE BUTADIENO (BR), EM CHAPAS, FOLHAS,
TIRAS, ETC.

2.008.836 0,14 +43,18

67 12022090 OUTROS GRAOS DE AMENDOINS, DESCASCAD.
N/TORRADOS, N/COZID.

1.961.985 0,14 ---

68 72022100 FERROSSILICIO CONTENDO PESO>55% DE SILICIO 1.959.881 0,14 +14,66

69 85438919 OUTROS AMPLIFICADORES DE RADIOFREQUENCIA 1.943.150 0,13 ---

70 82090011 PLAQUETAS/PASTILHAS, INTERCAMB. DE CERAMAIS, P/
FERRAMENTAS

1.906.779 0,13 +47,73

71 84122110 CILINDROS HIDRAULICOS 1.853.902 0,13 +54,26

72 8045000 GOIABAS, MANGAS E MANGOSTOES, FRESCOS OU SECOS 1.847.329 0,13 -51,53

73 6029029 MUDAS DE OUTRAS PLANTAS ORNAMENTAIS 1.843.345 0,13 +13,85

74 94034000 MOVEIS DE MADEIRA P/COZINHAS 1.829.919 0,13 +3,42

75 10070090 SORGO EM GRAO, EXCETO PARA SEMEADURA 1.800.000 0,12 ---

76 81129900 OBRAS DE GALIO, HAFNIO, INDIO, NIOBIO, RENIO E 1.672.102 0,12 +65,01
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TALIO

77 52092200 TECIDO DE ALGODAO>=85%, BRANQUEADO, TO.
SARJADO, P>200G/M2

1.619.706 0,11 ---

78 41071120 OUTS.COUROS/PELES, INT. BOVINOS, PENA FL. PREPARS 1.604.754 0,11 +379,24

79 44121900 OUTS.MADEIRAS COMPENSADAS, COM FOLHAS DE
ESPESSURA<=6MM

1.559.576 0,11 +325,75

80 84295190 OUTS.CARREGADORAS/PAS- CARREGADORAS, DE
CARREGAM. FRONTAL

1.505.405 0,1 ---

81 2050000 CARNES DE CAVALO, ASININO E MUAR, FRESCAS,
REFRIG. OU CONG.

1.503.907 0,1 +2,08

82 40027000 BORRACHA DE ETILENO- PROPILENO-DIENO N/CONJUG.
EM CHAPAS,

1.465.740 0,1 +38,98

83 35040020 PROTEINAS DE SOJA EM PO, TEOR PROTEINA EM BASE
SECA>=90%

1.420.485 0,1 +72,56

84 38061000 COLOFONIAS E ACIDOS RESINICOS 1.417.608 0,1 -11,3

85 29181100 ACIDO LACTICO, SEUS SAIS E ESTERES 1.357.674 0,09 ---

86 44121400 MADEIRA COMPENSADA C/FLS<=6MM, FACE DE
MADEIRA N/CONIFER

1.322.818 0,09 +553,93

87 54024910 FIO ELASTOMERICO, DE OUTS. FILAM. SINT. SIMPLES,
TORC<=50V/M

1.307.490 0,09 +378,53

88 87089990 OUTRAS PARTES E ACESS. P/ TRATORES E VEICULOS
AUTOM.

1.273.421 0,09 +359,88

89 8061000 UVAS FRESCAS 1.246.219 0,09 -18,19

90 41079910 OUTS. COUROS/PELES, BOVINOS, PREPARADOS 1.181.752 0,08 +34,59

91 24012040 FUMO N/MANUF. TOTAL/PARC. DESTAL. FLS. SECAS,
TIPO "BURLEY"

1.171.273 0,08 +31,27

92 73051100 TUBOS FERRO/ACO, SOLD. LONG. ARCO, SEC. CIRC.
D>406MM,P/OLEOD

1.156.302 0,08 ---

93 84818099 TORNEIRAS E OUTROS DISPOSITIVOS P/ CANALIZACOES,
ETC.

1.133.232 0,08 -87,56

94 9041100 PIMENTA "PIPER", SECA 1.122.949 0,08 +354,87

95 41079210 COUROS/PELES, BOVINOS, PREPARS. DIVID. C/A FLOR 1.106.747 0,08 +2,59

96 72042100 DESPERDICIOS E RESIDUOS DE ACOS INOXIDAVEIS 1.074.301 0,07 +54,2

97 39239000 OUTS.ARTIGOS DE TRANSPORTE OU DE EMBALAGEM,
DE PLASTICOS

1.050.202 0,07 +919,48

98 84672999 OUTRAS FERRAMENTAS COM MOTOR ELETR.INCORP. 1.041.298 0,07 +81,93

99 96081000 CANETAS ESFEROGRAFICAS 1.038.693 0,07 +454,81

100 38231900 OUTROS ACIDOS GRAXOS MONOCARBOX.IND.E OLEOS
ACID.REFIN

987.066 0,07 -15,96

  DEMAIS PRODUTOS 62.908.680 4,34 -43,87

FONTE: SECEX, 2004.


