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RESUMO 

Marcas que promovem ações voltadas às questões sociais esperam transmitir aos consumido res 
seu posicionamento em relação à responsabilidade social corporativa (RSC) visando melhorar 

sua avaliação junto a este público. Todavia, o uso dessas ações podem não causar o efeito 
desejado, tanto pela desconfiança que o consumidor nutre em relação a essas atividades, quanto 

pela falta de sensibilidade do indivíduo a esse tema. O efeito destas ações pode sofrer 
interferência de outros aspectos relacionados ao perfil do consumidor e conhecimento sobre 
produtos e marcas, por exemplo. Desta forma, este estudo investigou por meio de um 

experimento fatorial entre sujeitos o efeito do Marketing Relacionado à Causa Social (MRC) 
na reação dos consumidores quanto à imagem percebida da marca, à atitude em relação à marca 

e à intenção de compra da marca que adota MRC. Foram testadas marcas já existentes no 
mercado de produtos considerados prejudiciais à saúde (refrigerantes) pela Organização 
Mundial da Saúde e de produtos tidos como benéficos à saúde (água mineral) apoiando a causa 

“reeducação alimentar”. A familiaridade com as marcas, alta e baixa, também foi avaliada no 
estudo. Foi conduzido experimento com 480 consumidores brasileiros de ambos os sexos, que 

possuíam renda acima de 1 salário mínimo, idade entre 18 e 60 anos e que tivessem cursado 
pelo menos o ensino médio, com o intuito de refletir o real comportamento de compra. Esse 
estudo verificou também a relação entre o ceticismo do consumidor bem como a congruênc ia 

da causa social com a marca e a atitude, a imagem e a intenção de compra. A escolha das marcas 
tomou como base o conhecimento e a frequência de uso que o consumidor tem com esses tipos 

produtos, o que possibilita maior validade externa do experimento. Os dados foram analisados 
por meio de teste de médias e também por regressão linear. Os resultados do experimento 
apontam que o MRC apresenta maior aderência para marcas de baixa familiaridade e para 

produtos benéficos à saúde. Marcas de alta familiaridade não apresentaram mudanças 
significativas na avaliação do consumidor e os produtos prejudiciais à saúde de marcas de baixa 

familiaridade obtiveram uma melhora na atitude, na imagem e na intenção de compra ao ser 
atrelada a uma campanha de MRC. Foi identificada também uma relação positiva e significat iva 
entre o ceticismo e a congruência na atitude do consumidor e na intenção de comprar a marca, 

todavia, não se percebeu uma influência significativa sobre a imagem da marca. 
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ABSTRACT 

 
Brands that promote actions focused on social issues hope to convey to consumers their position 

on corporate social responsibility (CSR) in order to improve their evaluation with this public. 
However, the use of these actions may not cause the desired effect, either by the consumer's 

distrust of such activities or by the individual's lack of sensitivity to the subject. The effect of 
these actions may suffer interference from other aspects related to consumer profile and 
knowledge about products and brands, for example. In this way, this study investigated by a 

factorial experiment between subjects the effect of the Cause Related Marketing (CRM) the 
reaction of the consumers regarding the perceived image of the brand, the attitude towards the 

brand and the intention to purchase the brand that adopts CRM. Were tested brands already on 
the market of products considered harmful to health (soft drinks) by the World Health 
Organization and products considered as beneficial to health (mineral water) supporting the 

cause "nutritional re-education". Familiarity with the brands, high and low, was also evaluated 
in the study. An experiment was conducted with 480 Brazilian consumers of both sexes, who 

had income above 1 minimum wage, aged between 18 and 60 years and who had attended at 
least high school, in order to reflect the actual buying behavior. This study also verified the 
relationship between consumer skepticism as well as the congruence of the social cause with 

the brand and the attitude, image and intention to buy. The choice of brands was based on the 
knowledge and frequency of use that the consumer has with these product types, which makes 

possible the external validity of the experiment. The data were analyzed by means of averages 
test and also by linear regression. The results of the experiment point out that the CRM shows 
greater adherence to brands with low familiarity and beneficial health products. Highly familiar 

brands did not show significant changes in consumer assessment and the health products of low 
familiar brands achieved an improvement in attitude, image and purchase intent when tied to 

an CRM campaign. A positive and significant relationship was also identified between 
skepticism and congruence in the consumer's attitude and the intention to buy the brand, 
however, a significant influence on the brand image was not perceived. 

 

 

 

 

 

Keywords: Cause related marketing, attitude, image, purchase intention, congruence and 

skepticism. 
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1 Introdução  

O Marketing Relacionado à Causa Social é uma ação realizada pelas organizações para mostrar 

seu compromisso com a sociedade, seja para criar e manter atitude ou imagem positivas e 

possivelmente aumentar suas vendas em relação a uma marca concorrente ou até mesmo 

reverter uma avaliação desfavorável em casos de irresponsabilidade socioambienta l 

(Varadarajan & Menon, 1988). 

Esse tipo de ação de mercado é uma dentre as diversas modalidades do Marketing 

Societal, criado para colocar em prática uma das dimensões da Responsabilidade Social 

Corporativa, a responsabilidade discricionária. Como pode ser evidenciado na literatura, há 

diversos fatores que podem influenciar a avaliação do consumidor em relação às marcas que 

praticam o marketing societal e, por este motivo, as ações devem ser planejadas com cautela de 

forma a não prejudicar a marca ou até mesmo a causa social apoiada. Entre estes fatores estão 

a congruência entre causa e marca (Lafferty & Goldsmith, 2003; Rifon, Choi, Trimble, & Li, 

2004; Barone, Norman, & Miyazaki, 2007), a familiaridade do consumidor com a marca 

(Lafferty & Goldsmith, 2003), a escolha da marca (Varadarajan & Menon, 1988) e o ceticismo 

do consumidor (Brønn & Vrioni, 2001; Webb & Mohr, 1998). 

Apesar das possíveis reações negativas às atividades voltadas às questões sociais, 

as organizações devem encontrar meios de se posicionarem e se diferenciarem no mercado visto 

que nos últimos anos os consumidores ao redor do mundo têm exigido maior responsabilidade 

socioambiental, desde o processo da extração da matéria-prima até o descarte do material, da 

escolha do local de fabricação à forma de atendimento ao consumidor final, das suas ações para 

o reparo dos impactos ambientais e sociais causados pela organização ao auxílio em questões 

sociais da comunidade em seu entorno, entre vários outros aspectos que impactam a sociedade, 

seja direta ou indiretamente. 

A Cone Communications (2015), organização que realiza pesquisas voltadas à 

Responsabilidade Social Corporativa a mais de duas décadas, tem acompanhado anualmente 

essa evolução da preocupação da sociedade com as atividades da organização, que antes 

consideravam a Responsabilidade Social Corporativa como um diferencial mas atualmente 

consideram uma obrigação. Além disso, segundo a literatura, consumidores têm valorizado as 

organizações que praticam a Responsabilidade Social Corporativa, comprando produtos ou 

advogando a favor da companhia, por outro lado, quando percebem uma falta de compromisso 

com os interesses da sociedade, as punem por meio de boicote (Varadarajan & Menon, 1988; 

Webb & Mohr, 1998; Gupta & Pirsch, 2006; Sweetin, Knowles, Summey, & McQueen, 2013). 
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Portanto, é relevante compreender como a organização deve posicionar sua marca de forma a 

não comprometer seu negócio ou possivelmente melhorar sua avaliação perante o consumidor. 

Desta forma, este estudo visou investigar se o uso de marketing relacionado à causa 

social - uma modalidade do marketing societal cujo objetivo é incentivar a contribuição de uma 

quantia financeira à determinada causa (Varadarajan & Menon, 1988) -, influencia na atitude, 

na imagem e na intenção de compra que o consumidor tem em relação à marca, controlando o 

tipo de produto e a familiaridade com a marca. Também foi analisada a relação entre o ceticismo 

e a congruência da causa apoiada com a marca com essas mesmas variáveis – atitude, imagem 

e intenção de compra.  

Para analisar essa relação causal, foi realizado um experimento contendo marcas 

com alta e baixa familiaridade de produtos considerados benéficos a saúde - água mineral - e 

prejudiciais à saúde - refrigerantes. 

Este trabalho visa trazer insights sobre aspectos da população brasileira em relação 

a este tipo de campanha e auxiliar gestores na elaboração de campanhas de marketing 

relacionado à causa social. 

Nas seções seguintes são apresentadas a revisão da teoria acerca da 

Responsabilidade Social Corporativa e o Marketing Relacionado à Causa Social, os 

procedimentos metodológicos para operacionalização do experimento, os resultados e 

discussões e a conclusão do trabalho. 
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2 Base Teórica e hipóteses 

Este capítulo estrutura-se nas seguintes seções: a primeira seção apresenta o conceito de 

responsabilidade social corporativa e sua evolução e situa as ações de marketing nesse âmbito. 

Na segunda seção, aborda-se a definição do marketing relacionado à causa social, quais suas 

principais características e benefícios, quais os fatores que podem impactar no sucesso da 

campanha e expõe as hipóteses a serem testadas. 

 

2.1 Responsabilidade Social Corporativa 

Segundo Varadarajan e Menon (1988), o envolvimento das organizações com questões sociais 

iniciou-se como filantropia, de forma voluntária de grandes empresários, por meio de doações 

financeiras a obras sociais e religiosas. Contudo essas ações eram limitadas por lei às atividades 

da organização e só poderiam ser justificadas se estivessem alinhadas aos interesses dos 

acionistas. Posteriormente, após aprovação da Corte Suprema de New Jersey, em 1954, a 

obrigatoriedade de atender aos interesses majoritariamente financeiros dos acionistas foi extinta 

e a partir desse período iniciou-se as discussões sobre a Responsabilidade Social Corporativa. 

Howard Bowen (1953) foi um dos primeiros autores a discutir a temática 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC), enfatizando que as organizações como agentes 

econômicos deveriam considerar sua postura e seu comportamento em relação às suas 

atividades e o impacto que causam na sociedade, englobando todos os grupos por elas afetados, 

tais como: acionistas, clientes, fornecedores, funcionários, competidores e outros grupos que 

possuam alguma ligação com a organização. Este conjunto de grupos foi denominado 

posteriormente como “stakeholders” (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & De Colle, 2010). 

Entre os anos de 1950 e 1970, os discursos seguiam uma linha mais filosófica e 

religiosa na qual as ações dos empresários eram julgadas como “do bem” ou “do mal” e havia 

pouca aplicação do conceito na prática (Banerjee, 2008). Devido à essa conotação, autores 

como Levitt (1958) e Friedman (1970) foram críticos quanto ao termo RSC, pois acreditavam 

que organizações não deveriam se preocupar com ações sociais visto que estas eram atribuições 

governamentais, bem como acreditavam que estas ações não se alinhavam às atividades 

principais da organização, o que prejudicaria a maximização dos lucros. Segundo Friedman 

(1970), somente o fato da organização gerar lucro já estaria exercendo a sua RSC. 

Ao longo do tempo o conceito evoluiu do campo das ideias até chegar aos níveis 

operacional, tático e estratégico dentro das organizações. Segundo Carroll (1991, p. 40), no que 
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se refere ao âmbito econômico, a organização deve desempenhar suas atividades de maneira 

consistente à maximização dos lucros, comprometer-se a ser lucrativa tanto quanto possível, 

manter-se em uma forte posição competitiva e em um alto nível de eficiência e possuir uma 

consistência em sua lucratividade e, em relação ao âmbito legal, a organização deve agir de 

forma minimamente consistente aos requerimentos da lei cumprindo as regulamentações 

federais, estaduais e locais. 

Nas décadas de 70 e 80, autores defendiam que além de cumprir os deveres 

econômicos e legais, as organizações deveriam agir com ética e prestar serviços à sociedade, 

exercendo a responsividade social. Para Carroll (1991, p. 41), a ética diz respeito à justiça, 

direitos morais, padrões, normas e expectativas que são esperados pela sociedade mesmo que 

não sejam exigidos por lei, e, as ações sociais, como por exemplo, doações financeiras ou 

voluntariado, têm como objetivo melhorar a qualidade de vida da comunidade. Em resumo, 

RSC segundo Carroll (1991, p. 43) presume que a organização seja lucrativa, obediente a lei,  

ética e preste serviços à sociedade visando melhorar a qualidade de vida da comunidade em 

torno da organização ou até mesmo da sociedade como um todo. 

A responsividade social, segundo Frederick (1994) é a capacidade que uma 

organização tem em responder pro ativamente às pressões sociais dos diversos grupos que a 

envolvem. De acordo com Wood (1991, p. 697), as empresas não são responsáveis por resolver 

todos os problemas sociais, no entanto, são responsáveis pela solução dos problemas que 

causam e/ou no auxílio a resolução de problemas e questões sociais decorrentes de suas 

operações de negócios e interesses. 

Amparados nessa ideia de responsividade social, as organizações têm desenvolvido 

diversas práticas de marketing voltadas às questões sociais e, por volta da década de 90 até os 

dias de hoje, o principal tema abordado dentro da RSC é o business case, uma justificat iva 

financeira que as organizações encontraram para auxiliar a sociedade sem afetar seus lucros 

(Carroll, 2008; Carroll & Shabana, 2010). 

Porter e Kramer (2006) iniciaram esta discussão de “business case” propondo a 

criação de uma cadeia de valor dentro da organização, na qual são incluídas práticas sociais em 

suas estratégias, acarretando uma melhora na vantagem competitiva. A proposta é que as 

organizações não façam ações desconexas de suas atividades apenas para mostrar um 

posicionamento social, mas que compreendam que suas decisões podem gerar benefícios a 

todos. O modelo proposto pelos autores para criar essa cadeia de valor é identificar o ponto de 

intersecção entre a organização e a sociedade, mapear como a sociedade afeta o negócio e o 
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negócio afeta a sociedade, planejar como a organização pode atender às demandas sociais de 

forma a criar um valor compartilhado e criar iniciativas para atender essas demandas. 

Carroll e Shabana (2010) complementam que a incorporação de ações voltadas às 

questões socioambientais nas práticas e processos das organizações como, por exemplo, fazer 

benfeitorias e doações às instituições que auxiliam a sociedade, vão além de uma diferenciação 

da organização. Os autores defendem que a RSC é uma estratégia que pode auxiliar a 

organização a reduzir seu custo e risco, reforçar sua legitimidade e reputação e criar situações 

ganha-ganha. Contudo, nem todas as organizações que praticam ações voltadas às questões 

socioambientais possuem RSC. Baden e Harwood (2013) expõem que geralmente as empresas 

com pior reputação são as que mais se engajam em ações para “auxiliar” a sociedade ao seu 

redor e que, enquanto houver a necessidade de justificar essas ações como forma de gerar 

receita, faltará espaço para argumentos e ações éticas.  

Stoeckl e Luedicke (2015) complementam ainda que, na perspectiva do marketing, 

a irresponsabilidade corporativa, o outro extremo da escala de RSC, pode se manifestar em 

diversos âmbitos como, por exemplo, incentivar o consumismo, perpetuar conceitos irrealis tas 

e exagerados da aparência humana ou até mesmo vender produtos prejudiciais. 

No entanto, organizações que vendem produtos/serviços considerados prejudicia is 

encontraram duas formas de lidar com a RSC: combater as iniciativas governamentais ou unir-

se à discussão propondo práticas que atenuem seus malefícios (Stoeckl & Luedicke, 2015). A 

Coca-Cola, por exemplo, lançou uma série de iniciativas para mostrar sua RSC. Suas ações 

consistiram em diminuir o tamanho de suas embalagens, reduzir a quantidade de açúcar em 

seus produtos além de promover outras questões não associadas diretamente com seu produto 

como promover o empoderamento feminino (Coca-Cola Brasil, 2016). 

Há organizações, entretanto, que preferem praticar ações de marketing societal para 

mostrar seu posicionamento social, ao invés de repensarem sua atuação no mercado. Desta 

forma, na seção seguinte, será abordado o Marketing Relacionado à Causa Social, uma 

modalidade do marketing societal que visa geração de lucro à organização ao realizar uma ação 

social. 
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2.2 O Marketing Relacionado à Causa Social 

Segundo Varadarajan e Menon (1988) o Marketing Relacionado à Causa Social (MRC) é 

definido como o incentivo a doação de uma quantia específica a uma determinada causa 

mediante a compra de um produto ou serviço da organização. Essa ação de marketing é 

composta por três constituintes: a organização - que busca aumentar suas vendas, reputação, 

lealdade e envolvimento social (Varadarajan & Menon, 1988; Gupta & Pirsch, 2006) - , a causa 

- que ganha visibilidade e arrecada fundos (Gupta & Pirsch, 2006) - e o consumidor, que satisfaz 

sua necessidade de auto realização e altruísmo por meio da compra ou consumo em prol da 

causa (Pringle & Thompson, 1999; Gupta & Pirsch, 2006).  

Para Barone, Miyazaki e Taylor (2000) o MRC pode ser uma ferramenta de 

marketing de curto prazo que tem por objetivo o aumento imediato da receita de determinado 

produto, marca ou conjunto de marcas ou também como uma ação de longo prazo, como uma 

ferramenta de comunicação estratégica da marca e/ou da organização que visa aumentar a 

consciência em relação à causa social, à sua missão, às suas atividades e mostrar o 

posicionamento social da organização/marca. 

Utilizar o MRC como ferramenta estratégica para mostrar o posicionamento social 

da organização/marca pode auxiliar na construção de uma avaliação positiva na mente do 

consumidor, o que levaria a uma melhora na atitude e imagem da marca além de aumentar a 

receita e ajudar efetivamente a sociedade na qual está inserida (Varadarajan & Menon, 1988; 

Pringle & Thompson, 1999; Rifon, Choi, Trimble, & Li, 2004). 

Todavia, há na literatura informações que diversos fatores podem influenciar no 

sucesso da campanha. Desta forma, serão abordados alguns fatores que os gestores de 

marketing deverão considerar na elaboração de suas campanhas. 

Segundo Alba e Hutchinson (1987), a familiaridade é definida como nível de 

experiências diretas e indiretas com o produto ou com a marca. Ela auxilia o indivíduo a acessar 

mais rapidamente em sua memória as estruturas e processos cognitivos acerca do objeto, porém 

alta familiaridade pode reduzir o efeito de novas informações, exercendo uma menor influênc ia 

nas crenças, atitudes e intenção de comportamento (Carrillat, Lafferty, & Harris, 2005). Neste 

sentido, Lafferty e Goldsmith (2003) mostraram que o MRC é uma ação que pode benefic iar 

tanto a marca quanto a causa, contudo esse efeito é mais positivo para marcas que o consumidor 

apresenta baixa familiaridade. 

A justificativa da melhor avaliação para marcas com baixa familiaridade é devido 

as novas associações criadas pelo consumidor, pois este não possuía informações suficientes 
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para avaliar a marca e, portanto, inclui mais facilmente em sua memória a informação de que a 

empresa é socialmente responsável o que evoca atitudes mais positivas acerca da marca 

(Lafferty & Goldsmith, 2003). Assim, propõe-se as hipóteses: 

H1: O MRC não influencia na atitude (a), na imagem (b) e na intenção de compra (c) 

de marcas de alta familiaridade tanto para produtos prejudiciais (I) quanto para produtos 

benéficos (II) à saúde.  

H2: O MRC melhora a atitude (a), a imagem (b) e a intenção de compra (c) de marcas 

de baixa familiaridade tanto para produtos prejudiciais (I) quanto para produtos 

benéficos (II) à saúde. 

Outro fator determinante para o sucesso da campanha de MRC discutido na 

literatura é o ceticismo que diz respeito à desconfiança do indivíduo quanto a veracidade de 

uma informação. Essa avaliação, no entanto, pode ser modificada à medida que este encontra 

informações ou vivencia experiências que reduzam sua desconfiança (Brønn & Vrioni, 2001). 

Segundo Webb e Mohr (1998) os céticos possuem uma atitude geralmente negativa em relação 

às marcas que se engajam em campanhas de MRC. Eles não confiam na honestidade e equidade 

dos anúncios e acreditam que a quantia arrecadada não será totalmente destinada às instituições 

sem fins lucrativos ou que não será de grande ajuda para a causa, e, portanto, julgam que as 

organizações de caráter privado se utilizam das instituições sem fins lucrativos somente para 

“parecer” socialmente responsável, destinando maior parte do lucro para si. Gupta e Pirsch 

(2006) corroboram ao enfatizar que essas ações podem ser interpretadas como exploração da 

causa social, o que pode ocasionar uma avaliação negativa da marca por parte dos 

consumidores. Portanto, é interessante analisar se o ceticismo influencia na avaliação do 

consumidor quanto à atitude, à imagem e à intenção de compra de marcas que se engajam em 

campanhas de MRC, dessa forma, define-se a terceira hipótese: 

H3: Há uma relação entre o ceticismo e a atitude (a), a imagem (b) e a intenção de 

compra (c) de marcas que se utilizam da ação de MRC. 

Para que objetivos organizacionais sejam atingidos, como por exemplo, influenc iar 

positivamente a atitude e a imagem que o consumidor tem acerca da marca ou ainda aumentar 

as vendas utilizando essa ação, Rifon, Choi, Trimble e Li (2004) identificaram que a escolha da 

causa social pode ser um outro fator determinante na elaboração da campanha. Estes autores 
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defendem que a congruência entre a causa social apoiada e as atividades da organização pode 

levar a uma melhora na avaliação do consumidor em relação à marca. 

A congruência refere-se ao grau em que a marca e a causa são percebidas como 

compatíveis (Pracejus & Olsen, 2004). A percepção dessa congruência pela organização pode 

ser uma motivação para se engajar em atividades voltadas à sociedade, alinhando sua expertise 

à causa (Barone, Norman, & Miyazaki, 2007) e para o consumidor a congruência entre a causa 

e a organização pode influenciar positivamente a atitude em relação à marca e a intenção de 

compra (Rifon, Choi, Trimble, & Li, 2004; Samu & Wymer, 2014; Kuo & Rice, 2015).  

Os resultados experimentais conduzidos por Rifon, Choi, Trimble e Li (2004) 

indicam que o adequado ajuste entre a organização e a causa gera uma atribuição altruís ta 

quanto aos motivos da organização, melhorando a credibilidade e a atitude que os consumido res 

têm dessa organização. 

Portanto, a escolha do tipo da causa deve ser um processo sistemático sobre o que 

apoiar e quem será sensibilizado pela causa, ou seja, uma combinação entre o perfil do cliente 

ou qualquer um dos múltiplos constituintes da organização e as atividades da organização, 

produto, imagem corporativa ou marcas, características do mercado ou posicionamento 

(Varadarajan & Menon, 1988). Todavia, Lafferty e Goldsmith (2003) postulam que, 

independentemente da marca ou causa apoiada, somente pelo fato de a marca realizar uma boa 

ação em prol da sociedade, esta será bem avaliada pelos consumidores. Dessa forma, define-se 

a quarta hipótese:  

H4: Há uma relação entre a congruência e a atitude (a), a imagem (b) e a intenção de 

compra (c) de marcas que se utilizam da ação de MRC. 

Portanto, as hipóteses definidas visam responder às perguntas (Figura 1): 
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Objetivo principal Objetivos secundários Hipóteses da Pesquisa

H1: O MRC não influencia na atitude (a), na imagem 

(b) e na intenção de compra (c) de marcas de alta 

familiaridade tanto para produtos prejudiciais (I) 

quanto para produtos benéficos (II) à saúde.

H2: O MRC melhora a atitude (a), a imagem (b) e a 

intenção de compra (c) de marcas de baixa familiaridade 

tanto para produtos prejudiciais (I) quanto para 

produtos benéficos (II) à saúde.

Verificar se há relação entre o 

ceticismo e a atitude, a imagem 

e a intenção de compra da 

marca

H3: Há uma relação entre o ceticismo e a atitude (a), a 

imagem (b) e a intenção de compra (c ) de marcas que 

se utilizam da ação de MRC.

Verificar se há relação entre a 

congruência e a atitude, a 

imagem e a intenção de compra 

da marca

H4: Há uma relação entre a congruência e a atitude (a), 

a imagem (b) e a intenção de compra (c ) de marcas que 

se utilizam da ação de MRC.

Verificar se o tipo de produto e 

familiaridade influenciam na 

avaliação do consumidor

Testar o efeito da ação 

de MRC na atitude (a), 

na imagem (b) e na 

intenção de compra (c) 

do consumidor

Figura 1 – Quadro resumo hipóteses  

Fonte: Elaboração própria 
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3 Procedimentos metodológicos 

A seção está organizada em cinco subseções: tipo da pesquisa, design da pesquisa, coleta dos 

dados e perfil da amostra, validação dos estímulos dos experimentos e análise dos dados. 

 

3.1 Tipo da pesquisa 

O estudo utilizou uma abordagem experimental com o intuito de compreender se há uma 

mudança na percepção do consumidor no que se refere a atitude, a intenção de compra e a 

imagem em relação às marcas que se engajam em um programa de MRC e se fatores como tipo 

de produto – prejudicial à saúde ou não -, ceticismo do consumidor, congruência entre a causa 

e a marca e familiaridade do consumidor em relação às marcas que adotam o MRC influenc iam 

na avaliação do consumidor. 

Este tipo de pesquisa foi escolhido por ser o mais indicado na compreensão da 

relação entre dois eventos e como e quando esta relação ocorre (Hernandez, Basso, & Brandão, 

2014) por meio da manipulação de variáveis independentes, que no nosso caso são o tipo de 

produto e a familiaridade com a marca, para mensurar o efeito nas variáveis dependentes, que 

na nossa pesquisa são a atitude e a imagem da marca pelo consumidor e sua intenção de comprar 

a marca. 

 

3.2 Design da pesquisa 

Foi elaborado um experimento com oito tratamentos (Apêndice A - Estímulos utilizados nos 

tratamentos) entre sujeitos com o desenho do tipo fatorial 2 (anúncio com MRC x sem MRC) 

x 2 (produto prejudicial à saúde x benéfico à saúde) x 2 (alta familiaridade com a marca x baixa 

familiaridade com a marca), como apresentado na Figura 2. 

Benefício do produto  Familiaridade com a marca sem MRC com MRC 

Prejudicial à saúde: 

Refrigerante 

Alta: Coca-Cola 60 respondentes 60 respondentes 

Baixa: Fruki-Cola 60 respondentes 60 respondentes 

Benéfico à saúde: 

Água Mineral 

Alta: Crystal 60 respondentes 60 respondentes 

Baixa: Água da Pedra 60 respondentes 60 respondentes 

Figura 2 – Design do experimento 

Fonte: Elaboração própria 
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Quanto a percepção de congruência do apoio da marca à causa social e o ceticismo 

do consumidor em relação à marca, essas foram medidas somente nos tratamentos em que o 

anúncio com MRC foi exposto. 

No total foram selecionados 60 indivíduos para cada tratamento pois, segundo 

Hernandez, Basso e Brandão (2014, p. 111), amostras acima de 30 casos podem se aproximar 

à uma distribuição normal, permitindo fazer a comparação entre as médias. 

  

3.3 Coleta dos dados e perfil da amostra 

Para a coleta de dados foi realizada uma parceria com a empresa VIDI SHOPPER, empresa que 

realiza pesquisas de mercado em todo o território brasileiro e que possui uma base de dados 

com mais de 40 mil consumidores. Foi solicitado à VIDI SHOPPER que divulgasse a pesquisa, 

sem incentivo financeiro, apenas a indivíduos que possuíssem renda acima de 1 salário mínimo 

(R$937,00) e idade acima de 18 anos, com o intuito de refletir no experimento o real 

comportamento de compra dos consumidores. 

Os questionários foram aplicados por meio da ferramenta websurvey Qualtrics entre 

os dias 25 de Março de 2017 e 20 de Abril de 2017, sendo que cada indivíduo respondeu a 

apenas um tratamento, escolhido aleatoriamente pelo sistema Qualtrics. No total foram 

coletados 670 questionários, sendo que 190 foram excluídos da análise por estarem incomple tos 

ou por não terem compreendido os checks de manipulação.  

O perfil dos respondentes foi semelhante por tratamento e seguiu a distribuição 

apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Caracterização demográfica da amostra 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

3.4 Validação dos estímulos 

Conforme Hernandez, Basso e Brandão (2014), os experimentos são caracterizados por dois 

principais fatores: a manipulação de uma ou mais variáveis independentes e o controle sobre as 

variáveis externas por meio de técnicas como a atribuição aleatória dos sujeitos às condições 

experimentais, por exemplo. 

Uma vez que os respondentes foram atribuídos aleatoriamente a cada tratamento, 

foi verificado se a manipulação das variáveis independentes, benefício do produto e 

familiaridade, apresentavam níveis diferentes para serem utilizadas como estímulos. 

 Nesta seção são apresentadas as validações das variáveis independentes utilizadas 

no estudo. 

 

3.4.1 Benefício do produto 

Foram escolhidos dois produtos da categoria bebidas, refrigerante e água, representando 

respectivamente o tipo de produto prejudicial e benéfico. Essa categoria “bens de consumo” foi 

definida pois, por satisfazer a necessidade básica do consumidor gera um vínculo emocional no 

 

  Quantidade % 

Sexo 
Masculino 240 50 

Feminino 240 50 

Idade 

18 e 19 anos 5 1 

20 a 29 anos 154 32 

30 a 39 anos 187 39 

40 a 49 anos 91 19 

50 a 60 anos 43 9 

Escolaridade 

Ensino Médio 63 13 

Graduação 209 44 

Pós - Graduação 208 43 

Renda familiar mensal 

Até R$1.874 48 10 

Entre R$1.875 e R$3.748 93 19 

Entre R$3.749 e R$9.370 175 37 

Entre R$9.371 e R$18.740  112 23 

Mais que R$18.740  52 11 
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indivíduo (Reputation Institute, 2014) e remete em sua mente as interações reais com a marca, 

possibilitando maior validade externa do experimento (Hernandez, Basso, & Brandão, 2014). 

Para garantir que os respondentes compreendessem corretamente os malefícios ou 

benefícios do produto, foi elaborado um texto com informações divulgadas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) (ver Figura 3). 

Produto prejudicial à saúde – Refrigerante 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)1, bebidas adocicadas, tais como refrigerantes, 
contém uma quantidade de açúcar superior àquela recomendada para o consumo diário, o que pode 
contribuir para o desenvolvimento de doenças  como obesidade, diabetes e cárie dentária, 
principalmente em crianças, adolescentes e jovens. 

Produto benéfico à saúde – Água 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)2, beber água é essencial à vida e seu consumo 
diário pode promover diversos benefícios à saúde  devido a quantidade de elementos minerais que 
auxiliam no sistema de defesa do organismo, na saúde cardiovascular e óssea, previne cáries dentárias, 
possui função antioxidante e auxilia na reposição de eletrólitos. 

Figura 3 – Texto para manipulação do benefício à saúde do produto  
Fonte: Elaboração própria 

Posteriormente foi aplicado um questionário (ver Figura 4) de sete itens medidos 

por uma escala de Likert de sete pontos que variam entre 1 = “Discordo Totalmente” e 7 = 

“Concordo Totalmente” e que abordam questões relacionadas ao benefício/malefício à saúde 

que o produto proporciona para verificar a compreensão do texto pelos respondentes e validar 

o uso dessas categorias, água e refrigerante, como variáveis controle na manipulação dos 

tratamentos. Havia apenas um item reverso, o item 3 - “É prejudicial à saúde”, que foi 

convertido na consolidação dos dados. 

Esse controle de manipulação foi realizado, pois desejava-se medir a reação dos 

respondentes às marcas que se engajam em campanhas de MRC que abordam assuntos críticos 

de sua própria existência como forma de responder às demandas da sociedade, no caso, como 

um indivíduo avalia marcas de refrigerante e água mineral que apoiam causas em prol da 

reeducação alimentar. 

                                                 
1 World Health Organization. (2005). Nutrients in Drinking Water. Acesso em 01 de Janeiro de 2017, disponível 

em World Health Organization: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/nutrientsindw.pdf 

2 World Health Organization. (11 de Outubro de 2016). WHO urges global action to curtail consumption and 

health impacts of sugary drinks. Acesso em 01 de Janeiro de 2017, disponível em World Health Organization: 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/curtail-sugary-drinks/en/ 
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Figura 4 – Questionário – Benefício do produto 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após a coleta dos dados, calculou-se o alfa de Cronbach - uma medida de 

confiabilidade da escala que reflete a consistência do construto que está sendo medido - dos 

itens do questionário referente à percepção do consumidor quanto aos benefícios/ma lefícios do 

produto (α=,992). Valores superiores a 0,8 indicam uma boa confiabilidade da escala (Field, 

2009), portanto os itens do questionário foram validados. Posteriormente, calculou-se a média 

dos itens da escala com o objetivo de reduzir os itens a um fator para realizar a comparação dos 

tipos de produtos. 

O tipo de produto “refrigerante” obteve uma avaliação média de M=1,64 (d.p= ,65; 

e.p.=,04; assimetria= ,89; curtose= -,03), enquanto que a água mineral apresentou uma 

avaliação média de M=6,71 (d.p= ,65; e.p.=,04; assimetria= -2,99; curtose= 10,65), em uma 

escala de 1 a 7 na qual quanto menor o valor pior a avaliação em relação ao benefício à saúde 

do produto. 

Com o objetivo de verificar se a manipulação do experimento foi realizada 

corretamente, ou seja, se os respondentes compreenderam que o refrigerante é prejudicial à 

saúde e a água mineral é benéfica, foi realizado o teste t para amostras independentes não 

assumindo a igualdade das variâncias, visto que pelo teste de Levene o p-valor <,05.  

O resultado do teste t independente (Tabela 2) indica que há diferença entre as 

médias dos tipos de produtos escolhidos (t (461,67) = -92,86; p-valor <,05]. Portanto, conclui-
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se que o benefício e malefício à saúde dos produtos escolhidos foram manipulados 

corretamente. 

Tabela 2 – Teste t de Student para amostras independentes: Benefício do Produto 
 Teste de Levene  Teste t para igualdade de médias  

Variâncias 

iguais 

F Sig.  t gl Sig. 

(2 

extr.) 

Diferença 

média 

Erro 

padrão 

dif. 

95% Intervalo de 

confiança da dif. 

  Inferior Superior 

Não 

assumidas 

27,88 ,00  -92,86 461,67 ,00 -5,08 ,05 -5,18 -4,97 

Fonte: Elaboração própria 

Como mostrado na Figura 5, os respondentes atribuíram notas baixas, inferiores a 

4, quanto ao benefício do produto para a categoria de refrigerantes e notas altas, superiores a 4, 

para a categoria água mineral. 

 
Figura 5 – Boxplot para benefício percebido do produto 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como pressuposto para utilização do teste t, foi realizado o teste da normalidade 

dos resíduos (APÊNDICE B) Shapiro-Wilk que foi violado, porém, segundo Hair et al. (2009, 

p. 83) os efeitos nocivos da não normalidade podem ser reduzidos quando a amostra tiver um 
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número de observações maior que 50. Sweeney, Williams e Anderson (2013, p. 292) 

complementam que pelo teorema do limite central, à medida que o tamanho amostral se torna 

grande (igual ou maior que 30 observações), pode-se aproximar a amostra à uma distribuição 

normal. 

Apenas para confirmar se a diferença entre médias poderia ser considerada 

estatisticamente significativa, rodou-se o teste de Mann Whitney - teste não paramétrico 

correspondente ao teste t recomendado para quando não há normalidade do resíduo dos dados 

- e obteve-se o mesmo resultado (U= 1, p-valor <,05). Dessa forma, o uso do teste t não invalida 

a análise. 

Apesar da avaliação quanto ao benefício do produto ter sido medida no nível do 

indivíduo, para realizar os testes estatísticos do estudo, teste t e ANOVA, esse foi analisado de 

forma consolidada, como uma variável categórica sendo: Refrigerante, produto prejudicial à 

saúde e água mineral, produto benéfico à saúde.  

 

3.4.2 Familiaridade com a marca 

Para a manipulação da familiaridade com a marca, foram escolhidas 4 marcas: Coca-Cola e 

Crystal, do grupo Coca-Cola, representando as marcas com alta familiaridade e Fruki-Cola e 

Água da Pedra, do grupo Fruki, representando marcas com baixa familiaridade. 

A avaliação quanto a familiaridade em relação aos produtos selecionados foi 

verificada por indivíduo, o qual foi exposto a uma foto do produto (ver Figura 6) e em seguida 

respondeu ao questionário referente à familiaridade, elaborado a partir da escala de Simonin e 

Ruth (1998), utilizada também no estudo de Lafferty e Goldsmith (2003) (ver Figura 7). 

Também foi acrescentado ao questionário dois itens relacionados a frequência de compra (ver 

Figura 8). 
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Alta familiaridade 

Refrigerante Coca-Cola 

Baixa familiaridade 

Refrigerante Fruki-Cola 

Alta familiaridade 

Água Mineral Crystal 

Baixa familiaridade 

Água Mineral Água da 

Pedra 

Figura 6 – Marcas selecionadas para o experimento 
Fonte: Elaboração própria 

 

Item original Versão traduzida 

Unfamiliar/ Familiar 
A marca é nada familiar para mim/ A marca é muito familiar 
para mim 

Not Recognize/ Recognize Conheço nada desta marca/ Conheço muito esta marca 

Had not heard of/ Had heard of 
Nunca ouvi falar sobre a marca/ Sempre ouço falar sobre a 
marca 

Figura 7 – Escala de familiaridade 

Fonte: Simoni e Ruth (1998). 

 

Itens adicionados 

Nunca compro esta marca/ Sempre compro esta marca 
Não consumi o produto dessa marca nos últimos 2 meses/ Consumi muitas vezes o produto dessa 
marca nos últimos 2 meses 

Figura 8 – Escala de frequência de compra 
Fonte: Elaboração própria 

No total 6 itens foram definidos para mensurar a familiaridade com a marca por 

meio de uma escala de diferencial semântico de sete pontos (ver Figura 9), sendo que quanto 

mais próximo à extremidade da direita (7ª posição), maior a familiaridade com a marca e quanto 

mais próximo à extremidade da esquerda (1ª posição), menor a familiaridade com a marca. 
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Figura 9 – Questionário – Familiaridade com a marca 

Fonte: Lafferty e Goldsmith (2003). 

Em seguida calculou-se o alfa de Cronbach dos itens (α=0,956), uma medida de 

confiabilidade da escala que reflete a consistência do construto que está sendo medido, a 

familiaridade. Valores superiores a 0,8 indicam uma boa confiabilidade da escala (Field, 2009), 

portanto os itens do questionário foram validados. Posteriormente, calculou-se a média dos 

itens da escala com o objetivo de reduzi-los a um fator para realizar a comparação entre as 

marcas e verificar se a manipulação de familiaridade foi realizada corretamente. 

Para a categoria “Refrigerante”, a marca Coca-Cola apresentou alta familiaridade 

(M=5,84; d.p= ,99; e.p.= ,09; assimetria= -,39; curtose= -,97), enquanto que o refrigerante 

Fruki-Cola apresentou baixa familiaridade (M=1,10; d.p= ,32; e.p.= ,03; assimetria= 4,94; 

curtose= 31,72). Posteriormente, realizou-se o teste t independente (ver Tabela 3) e verificou-

se que a diferença entre as médias foi significativa (t (143,88) = 49,83; p-valor < ,05). 

Tabela 3 – Teste t de Student para amostras independentes: Familiaridade com as marcas de 

refrigerante 
 Teste de Levene  Teste t para igualdade de médias  

Variâncias 

iguais 

F Sig.  t gl Sig. 

(2 

extr.) 

Diferença 

média 

Erro 

padrão 

dif. 

95% Intervalo de 

confiança da dif. 

  Inferior Superior 

Não 

assumidas 

158,89 ,00  49,83 143,88 ,00 4,73 ,09 4,55 4,92 

Fonte: Elaboração própria 

Como o pressuposto de normalidade não foi atendido, aplicou-se também o teste U 

de Mann-Whitney e obteve-se o mesmo resultado do teste t, ou seja, há diferença na avaliação 

quanto a familiaridade das marcas (U= 1, p-valor < ,05), portanto, como demonstrado na Figura 

10, os respondentes compreendem a Coca-Cola como uma marca de alta familiaridade e a 

Fruki-Cola como uma marca de baixa familiaridade. 
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Figura 10 – Boxplot para familiaridade com as marcas de refrigerante 

Fonte: Elaboração própria 

 
Para a categoria “Água Mineral”, a marca Crystal apresentou alta familiaridade 

(M=5,51; d.p= 1,01; e.p.= ,09; assimetria= -,23; curtose= -,74), enquanto que a marca Água da 

Pedra apresentou baixa familiaridade (M=1,34; d.p= ,60; e.p.=,05; assimetria= 1,84; curtose= 

2,82). Posteriormente, realizou-se o teste t independente (ver Tabela 4) e verificou-se que a 

diferença entre as médias foi significativa (t (194,58) = 38,97; p-valor < ,05). 

 

Tabela 4 – Teste t de Student para amostras independentes: Familiaridade com as marcas de 
água mineral 

 Teste de 

Levene 

 Teste t para igualdade de médias  

Variâncias 

iguais 

F Sig.  t gl Sig. 

(2 

extr.) 

Diferença 

média 

Erro 

padrão 

dif. 

95% Intervalo de 

confiança da dif. 

  Inf. Sup. 

Não 

assumidas 37,93 ,00  38,97 194,58 ,00 4,17 ,11 3,96 4,38  

Fonte: Elaboração própria 
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Como o pressuposto de normalidade não foi atendido, também aplicou-se o teste U 

de Mann-Whitney e obteve-se o mesmo resultado do teste t, ou seja, há diferença na avaliação 

quanto a familiaridade das marcas (U= 8,5, p-valor < ,05), portanto, como demonstrado na 

Figura 11, os respondentes avaliam a Crystal como uma marca de alta familiaridade e a Água 

da Pedra como uma marca de baixa familiaridade. 

 
Figura 11 – Boxplot para familiaridade com as marcas de água mineral 

Fonte: Elaboração própria 

Apesar da familiaridade ter sido medida no nível do indivíduo, para realizar os 

testes estatísticos do estudo, teste t e ANOVA, a familiaridade das marcas foi considerada como 

uma variável categórica sendo: Coca-Cola e Crystal, alta familiaridade e Fruki-Cola e Água da 

Pedra, baixa familiaridade.  

 

3.5 Validação das escalas 

Nesta etapa são apresentadas as escalas utilizadas no estudo: ceticismo, congruência, atitude 

em relação à marca, imagem da marca e intenção de compra da marca. Essas escalas foram 
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retiradas de artigos internacionais e, portanto, foram traduzidas e adaptadas para a realidade 

brasileira e, posteriormente, validadas por 10 profissionais de marketing quanto a compreensão 

e adequabilidade. 

 

3.5.1 Ceticismo em relação à marca 

Como o ceticismo trata-se de um construto que não se pode observar diretamente, foi utilizada 

a escala desenvolvida por Rifon, Choi, Trimble e Li (2004) para operacionalizar a medida, a 

qual compreende quatro fatores: O fator 1, altruísmo rotulado, que contém itens relacionados à 

preocupação da organização com o bem-estar do cliente; Fator 2, orientação para o lucro, 

mostra a preocupação da empresa com seus lucros e geração de vendas; O fator 3 conjetura a 

preocupação da empresa com sua imagem pública; E o fator 4, ética, reflete as intenções da 

empresa patrocinadora de "fazer a coisa certa" (Figura 12). Apesar da escala apresentar aspectos 

da organização, os itens foram adaptados para a avaliação das marcas. 

Item original Versão adaptada 

Cares about customers Se importa com seus consumidores 

No concern for welfare Se preocupa com o bem estar dos seus consumidores 

Cares about health information É comprometida em promover a reeducação alimentar 

Persuade to buy products (R) Quer persuadir o consumidor a comprar seus produtos (R) 

Cares about their profits (R) 
Se preocupa mais com seus lucros do que com a saúde de seus 
consumidores (R) 

Positive corporate image (R) 
Se preocupa mais com sua imagem do que com seus 
consumidores (R) 

Figura 12 – Escala de ceticismo 
Fonte: Rifon, Choi, Trimble e Li (2004) 

Após a escala ter sido traduzida e validada por 10 profissionais de marketing, 

aplicou-se o questionário para os respondentes contendo os 6 itens, medidos pela escala de 

Likert de 7 pontos que variam entre 1 = “Discordo totalmente” e 7 = “Concordo Totalmente”, 

portanto, quanto menor a pontuação, maior o ceticismo que o consumidor tem em relação à 

marca. A frase “Na sua opinião, a marca X” foi apresentada no enunciado das questões 

referentes ao ceticismo com o objetivo de especificar que a avaliação se referia à marca (ver 

Figura 13). 
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Figura 13 – Questionário – Ceticismo em relação à marca 

Fonte: Rifon, Choi, Trimble e Li (2004) 

Posterior a coleta dos dados, inverteu-se a escala dos itens 3, 4 e 5 com o intuito de 

padronizar as pontuações, ou seja, quanto menor a pontuação, maior o ceticismo, e, calculou-

se o alfa de Cronbach dos itens (α=,888), uma medida de confiabilidade da escala que reflete a 

consistência do construto que está sendo medido, o ceticismo. Valores superiores a 0,8 indicam 

uma boa confiabilidade da escala (Field, 2009), portanto os itens do questionário foram 

validados. 

Em uma primeira análise, pode-se observar (ver Tabela 5) que o ceticismo em 

relação às marcas de produtos prejudiciais (refrigerantes) que se utilizam da ação de MRC em 

prol da reeducação alimentar é alto (M Coca-Cola= 2,69 e M Fruki-Cola= 3,41, em uma escala de 1 a 

7 sendo que quanto mais próximo de 1 maior o ceticismo e, quanto aos produtos benéficos à 

saúde, os consumidores foram neutros (M Crystal= 4,36 e M Água da Pedra= 4,46). 

 

Tabela 5 – Ceticismo em relação às marcas que se engajam em ações de MRC 

Tipo do produto Familiaridade n Média 
Desvio 

padrão 

Erro de 

média padrão 
Assimetria Curtose 

Prejudicial 
Alta 60 2,69 1,02 ,13 ,12 -,69 

Baixa 60 3,41 1,20 ,16 -,18 -,57 

Benéfico 
Alta 60 4,36 1,11 ,14 -,35 1,16 

Baixa 60 4,46 ,90 ,12 -,20 1,57 

Fonte: Elaboração própria 

Todavia, há uma grande variação entre os respondentes no que diz respeito ao 

ceticismo em relação à marca, como demonstrado na Figura 14, corroborando com os resultados 

do estudo de Webb e Mohr (1998), que mostrou que o ceticismo é uma característica do 
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indivíduo que pode compreender a ação de MRC como algo genuíno, independente da marca, 

apenas pelo fato de apoiar uma causa social ou como algo extremamente negativo, por ser 

incompatível com as demais ações da organização ou pelo indivíduo ser incrédulo quanto ao 

real apoio da organização à causa. 

 

Figura 14 – Boxplot para ceticismo em relação às marcas que praticam ações de MRC 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.5.2 Congruência entre causa social e marca 

No experimento foram utilizadas marcas de bebidas prejudiciais e benéficas à saúde que apoiam 

a causa reeducação alimentar. Apesar de refrigerante ser um produto com alta dosagem de 

açúcar e, portanto, um ofensor à causa reeducação alimentar ele apresenta uma relação, mesmo 

que negativa, com a causa social. Em contrapartida, o consumo de água mineral é altamente 

recomendado no auxílio à reeducação alimentar e, portanto, possui uma relação positiva com a 

causa. Desta forma, utilizou-se o conceito e a escala de Rifon, Choi, Trimble e Li (2004) 

referente à congruência (Figura 15), os quais postulam que é o grau em que o produto está 

relacionado à causa. 
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Item original Versão traduzida 

Not compatible/ 
compatible 

Esta causa é nada compatível com a marca/ esta causa é muito 
compatível com a marca 

Not a good fit/ a good fit 
Esta causa é nada adequada para o apoio da marca/ Esta causa é muito 
adequada para o apoio da marca 

Not congruent/ congruent 
Esta causa é nada congruente com a marca/ Esta causa é muito 
congruente com a marca 

Figura 15 – Escala de congruência 
Fonte: Rifon, Choi, Trimble e Li (2004) 

 

A operacionalização da medida de congruência usou a escala de Rifon, Choi, 

Trimble e Li (2004) por meio de uma escala de diferencial semântico de sete pontos, sendo que 

quanto mais próximo à extremidade da direita (7ª posição), maior a congruência entre a marca 

e causa e quanto mais próximo à extremidade da esquerda (1ª posição), menor (ver Figura 16). 

 

 
Figura 16 – Questionário – Congruência entre causa social e marca 
Fonte: Rifon, Choi, Trimble e Li (2004) 

 

Em seguida calculou-se o alfa de Cronbach dos itens (α=0,955), uma medida de 

confiabilidade da escala que reflete a consistência do construto que está sendo medido, a 

congruência. Valores superiores a 0,8 indicam uma boa confiabilidade da escala (Field, 2009), 

portanto os itens do questionário foram validados. Posteriormente, calculou-se a média dos 

itens da escala com o objetivo de reduzir os itens a um fator para realizar os testes de hipótese 

do estudo. 

Ao analisar a média da avaliação da congruência percebida entre a causa social e a 

marca, percebeu-se que os respondentes não acreditam que marcas de produtos prejudiciais são 

compatíveis, adequadas e congruentes no apoio à reeducação alimentar. A Coca-Cola 

apresentou uma média de M=2,90 e a Fruki-Cola de M=3,47. Ao passo que, marcas de produtos 

benéficos apresentaram uma alta congruência, com avaliações médias de M=5,76 para a marca 

Crystal e M=5,37 para a marca Água da Pedra (ver Tabela 6). 
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Tabela 6 – Congruência das marcas que se engajam em ações de MRC com a causa social 

Tipo do produto Familiaridade n Média 
Desvio 

padrão 

Erro de 

média padrão 
Assimetria Curtose 

Prejudicial 
Alta 60 2,90 1,98 ,26 ,57 -1,08 

Baixa 60 3,47 2,23 ,29 ,31 -1,34 

Benéfico 
Alta 60 5,76 1,34 ,17 -1,44 2,35 

Baixa 60 5,37 1,69 ,22 -,80 -,47 

Fonte: Elaboração própria 

Semelhante à avaliação do ceticismo, houve uma grande variação nas percepções 

de congruência entre causa e a marca, englobando toda a amplitude da escala para todas as 

marcas, como demonstrado na Figura 17. Porém, para a congruência entre as marcas de 

refrigerante, há uma concentração de 50% dos respondentes que acreditam que a causa 

reeducação alimentar é incongruente com a marca e, para as marcas de água mineral, 50% da 

amostra acredita que a causa é congruente. 

 
 

Figura 17 – Boxplot para congruência entre causa social e marca 
Fonte: Elaboração própria 
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3.5.3 Atitude em relação à marca 

A atitude em relação à marca - caracterizada como um grau de favorabilidade em relação à um 

objeto que pode ser positivo, neutro ou negativo (Ajzen, 2012) -, foi operacionalizada segundo 

a escala de diferencial semântico de sete pontos adaptada de La Ferle, Kuber e Edwards (2013), 

que compreendem a atitude como um importante antecedente à intenção de compra (Figura 18). 

Item original Versão traduzida 
Bad/Good Ruim/Boa 

Unfavorable/Favorable Desfavorável/Favorável 
Negative/Positive Negativa/Positiva 

Harmful/Beneficial Prejudicial/ Benéfica 

Figura 18 – Escala de atitude em relação à marca 

Fonte: La Ferle, Kuber e Edwards (2013) 

Portanto, no questionário (Figura 19), quanto mais próximo à extremidade da direita 

(7ª posição), maior o grau de favorabilidade em relação à marca e quanto mais próximo à 

extremidade da esquerda (1ª posição), menor. 

 

 
Figura 19 – Questionário – Atitude em relação à marca 
Fonte: La Ferle, Kuber e Edwards (2013) 

 

Em seguida calculou-se o alfa de Cronbach dos itens (α=,950), uma medida de 

confiabilidade da escala que reflete a consistência do construto que está sendo medido, a atitude 

em relação à marca. Valores superiores a 0,8 indicam uma boa confiabilidade da escala (Field, 

2009), portanto os itens do questionário foram validados. Posteriormente, calculou-se a média 

dos itens da escala com o objetivo de reduzir os itens a um fator para realizar os testes de 

hipótese do estudo que serão abordados na seção de “Resultados e Discussões”. 

 

3.5.4 Imagem da marca 

Foi utilizada a escala desenvolvida por Salinas e Perez (2009) para medir a imagem da marca 

de acordo com os atributos afetivos, relacionados aos aspectos intangíveis (Figura 20). 
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Item original Versão adaptada 

The brand is nice É uma boa marca 
The brand has a personality that 
distinguishes itself from competitors 

A marca possui uma personalidade que a distingue de 
seus concorrentes 

It`s a brand that doesn`t disappoint its 
customers 

É uma marca que não desaponta seus consumidores 

Figura 20 – Escala de imagem da marca 
Fonte: Salinas e Perez (2009). 

A operacionalização da medida foi por meio da escala de Likert de 7 pontos que 

variam entre 1 = “Discordo totalmente” e 7 = “Concordo Totalmente”, portanto, quanto maior 

a pontuação, melhor a imagem que o consumidor tem em relação à marca e quanto menor, pior 

(Figura 21). 

 
Figura 21 – Questionário – Imagem em relação à marca 
Fonte: Salinas e Perez (2009) 

 

Em seguida calculou-se o alfa de Cronbach dos itens (α=,791), uma medida de 

confiabilidade da escala que reflete a consistência do construto que está sendo medido, a 

imagem em relação à marca. Tem-se na literatura que valores entre 0,6 e 0,7 são considerados 

como o limite inferior de aceitabilidade de uma escala e, acima de 0,8, são considerados uma 

boa medida (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009; Field, 2009), portanto, os itens do 

questionário foram validados. Posteriormente, calculou-se a média dos itens da escala com o 

objetivo de reduzir os itens a um fator para realizar os testes de hipótese do estudo. 

 

3.5.5 Intenção de compra da marca 

A operacionalização da medida de intenção de compra da marca foi de elaboração própria 

(Figura 22) e utilizou-se uma escala de diferencial semântico de sete pontos, sendo que quanto 

mais próximo à extremidade da direita (7ª posição), maior a intenção de compra da marca e 

quanto mais próximo à extremidade da esquerda (1ª posição), menor. 
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Figura 22 – Questionário – Intenção de compra da marca 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em seguida calculou-se o alfa de Cronbach dos itens (α=,964), uma medida de 

confiabilidade da escala que reflete a consistência do construto que está sendo medido, a 

intenção de compra. Valores superiores a 0,8 indicam uma boa confiabilidade da escala (Field, 

2009), portanto os itens do questionário foram validados. Posteriormente, calculou-se a média 

dos itens da escala com o objetivo de reduzir os itens a um fator para realizar os testes de 

hipótese do estudo. 

 

3.6 Análise dos dados 

Após a análise da confiabilidade das escalas, não foi necessário retirar nenhum item das escalas 

e todas tiveram validade acima de 0,79. No entanto, para realizar os testes de hipótese do estudo, 

esses itens foram consolidados por meio do cálculo da média dos mesmos, de forma a reduzi-

los a um único fator. 

Também foi analisado se fatores sócio demográficos como sexo, idade, 

escolaridade e renda influenciavam na avaliação do consumidor quanto à atitude, imagem e 

intenção de compra ao atrelar a marca a uma campanha de MRC. 

Desta forma, rodou-se uma ANOVA de 6 fatores para todas as variáveis respostas: 

atitude, imagem e intenção de compra. Os resultados das ANOVAs sugerem que não há 

diferença nos tratamentos entre essas variáveis – sexo, idade, escolaridade e renda - tampouco 

interação entre elas (Apêndice D, Apêndice E e Apêndice F). 
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4 Resultados e discussões 

Nesta seção são apresentados os testes de hipóteses realizados por meio do software estatístico 

IBM SPSS Statistics 22 e as análises dos resultados. 

 

4.1 Benefício do produto e Familiaridade com a marca 

Neste subcapítulo, expõem-se os resultados dos testes estatísticos referente ao efeito do MRC, 

da familiaridade com a marca e do tipo de produto nas variáveis dependentes: atitude, imagem 

e intenção de compra. 

 

4.1.1 Atitude em relação às marcas de produtos prejudiciais à saúde 

Com o objetivo de verificar se o MRC e a familiaridade influenciam na atitude do consumidor 

quanto às marcas de produtos prejudiciais à saúde - Hipóteses H1a (I) e H2a (I) -, foi realizada 

uma ANOVA two-ways comparando os resultados referentes ao tratamento das marcas de 

produtos prejudiciais à saúde que continha associação ao MRC com aquele tratamento da 

mesma marca que não continha associação com MRC. Optou-se por utilizar a ANOVA pela 

característica das variáveis: independentes são categóricas e possuem 2 fatores (MRC e 

Familiaridade) e as dependentes são quantitativas (Malhotra, 2012). 

Os resultados sugerem que há diferença na avaliação entre os tipos de anúncio, com e sem 

MRC, com um F (1,236) =4,4 e p-valor <,05 (ver Tabela 7). Também pode-se verificar que há 

uma diferença na percepção do consumidor dependendo da familiaridade da marca (F (1,236) 

=24,7; p-valor <,05) e que existe uma interação entre a familiaridade com a marca e o tipo de 

anúncio (F (1,236) =8,1; p-valor <,05). 

Tabela 7 – ANOVA Two-ways: Atitude em relação às marcas de produtos prejudiciais à saúde 

que promovem o MRC 
Variável dependente:  Atitude em relação à marca 

Origem Tipo III Soma dos Quadrados  gl Quadrado Médio F Sig. 

Modelo corrigido 102,089a 3 34,0 12,4 ,00 

Interceptação 3.106,8 1 3.106,8 1.131,1 ,00 

Familiaridade 67,7 1 67,7 24,7 ,00 

MRC 12,2 1 12,2 4,4 ,04 

Familiaridade * MRC 22,2 1 22,2 8,1 ,00 

Erro 648,2 236 2,7   

Total 3.857,1 240    

Total corrigido 750,3 239    

a. 𝑅2 = ,136 (𝑅2Ajustado = ,125) 
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Fonte: Elaboração própria 

Os pressupostos da ANOVA - amostras independentes, distribuição normal (maior 

que 50 observações) e igualdade das variâncias (Teste de igualdade de variância de Levene 

F=2,40; gl1=3; gl2=236; p-valor>0,05) - foram atendidos. 

Ao analisar o gráfico de interação entre MRC e familiaridade sobre a atitude em 

relação à marca (Figura 23), percebe-se que a marca classificada como alta familiaridade não 

sofreu uma influência significativa do MRC, enquanto que a marca classificada como baixa 

familiaridade mesmo sendo um produto prejudicial à saúde, apresentou uma melhora na 

avaliação quanto à atitude. 

 
Figura 23 – Interação: MRC x Marcas produtos prejudiciais à saúde x Atitude 
Fonte: Elaboração própria 

Para comprovar essa análise e testar as hipóteses H1a (I) e H2a (I), realizou-se um 

teste t de amostras independentes comparando os tipos de anúncio “sem MRC” e “com MRC” 

para as marcas de alta e baixa familiaridade (Tabela 8). Pode-se concluir que a atitude do 

consumidor frente à marca de produto prejudicial à saúde que tem alta familiaridade não se 

altera ao ser exposta a um anúncio de MRC (t (118) = ,5; p-valor>,05), suportando assim a H1a 

(I) ao passo que a marca de baixa familiaridade apresenta uma melhora na atitude do 

consumidor (t (118) = -3,61; p-valor<,05), portanto, aceita-se a hipótese H2a (I). 

Tabela 8 – Teste t de Student para amostras independentes: MRC x Produtos prejudiciais à 
saúde x Atitude em relação à marca 

  Teste de 

Levene 

 Teste t para igualdade de médias  

Familiaridade Variâncias 

iguais 

F Sig.  t gl Sig. 

(2 

extr.) 

Diferença 

média 

Erro 

padrão 

dif. 

95% Intervalo de 

confiança da dif. 

   Inferior Superior 

Alta Assumidas ,107 ,744  ,50 118 ,61 ,15 ,31 -,45 ,77 

Baixa Assumidas ,732 ,394  -

3,61 
118 ,00 -1,05 ,29 -1,63 -,47 

 Fonte: Elaboração própria 

4,2 4,1 

2,5 

3,6 

sem MRC com MRC

Alta familiaridade

Baixa familiaridade
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As médias, desvios-padrões, curtose e assimetria também foram calculadas para 

cada tratamento, com o intuito de verificar qual a posição da escala em que essas avaliações se 

encontram, se há uma grande variabilidade nas respostas e se essas seguem uma distribuição 

normal para poder realizar os testes paramétricos (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Análise descritiva dos dados: Atitude em relação às marcas de produtos 
prejudiciais à saúde 

Familiaridade/Anúncio N Média Desvio Padrão Erro de média padrão Assimetria Curtose 

Alta       

sem MRC 60 4,21 1,65 ,21 -,64 -,49 

com MRC 60 4,05 1,76 ,23 -,21 -,73 

Baixa       

sem MRC 60 2,54 1,44 ,19 ,33 -1,17 

com MRC 60 3,60 1,75 ,23 ,05 -,72 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na análise dos dados, pode-se notar que a atitude quanto a marca de alta 

familiaridade apresentou uma leve queda, porém nada que alterasse significativamente a 

atitude, neutra, após exposição ao MRC, ao passo que a marca com baixa familiaridade obteve 

uma melhora na posição, de desfavorável à neutra. Todavia, houve uma grande variabilidade 

entre os respondentes como observado no boxplot da Figura 24, portanto, avaliar somente a 

familiaridade e tipo de anúncio pode não ser uma medida muito robusta da atitude. 
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Figura 24 – Boxplot do MRC x atitude - marcas de produtos prejudiciais à saúde 

Fonte: Elaboração própria 

 
 

4.1.2 Imagem em relação às marcas de produtos prejudiciais à saúde 

Para medir a imagem das marcas de produtos prejudiciais à saúde que praticam ações de MRC 

e testar as hipóteses H1b (I) e H2b (I), foi aplicada uma ANOVA two-ways comparando os 

resultados relacionados ao tratamento das marcas de produtos prejudiciais à saúde que continha 

associação ao MRC com aquele tratamento da mesma marca que não continha associação ao 

MRC. 

Os resultados sugerem que há diferença na avaliação da imagem entre os tipos de 

anúncio, com e sem MRC, com um F (1,236) =5,35 e p-valor < ,05 (ver Tabela 10). Também 

pode-se verificar que há uma diferença na percepção do consumidor dependendo da 

familiaridade da marca (F (1,236) =167,88; p-valor < ,05) porém, não existe uma interação 

entre a familiaridade da marca e o tipo de anúncio (F (1,236) =2,62; p-valor > ,05). 
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Tabela 10 – ANOVA Two-ways: Imagem em relação às marcas de produtos prejudiciais à 

saúde que promovem o MRC 
Variável dependente:  Imagem em relação à marca 

Origem Tipo III Soma dos Quadrados  gl 

Quadrado 

Médio F Sig. 

Modelo corrigido  269,150a 3 89,72 58,62 ,00 

Interceptação 4400,41 1 4400,41 2875 ,00 

Familiaridade 256,96 1 256,96 167,88 ,00 

MRC 8,19 1 8,19 5,35 ,02 

Familiaridade * MRC 4 1 4 2,62 ,11 

Erro 361,22 236 1,53   

Total 5030,78 240    

Total corrigido 630,37 239    

a. 𝑅2 = ,427 (𝑅2Ajustado = ,420) 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os pressupostos da ANOVA - amostras independentes, distribuição normal (maior 

que 50 observações) e igualdade das variâncias (Teste de igualdade de variância de Levene 

F=2,55; gl1=3; gl2=236; p-valor>,05) - foram atendidos. 

Ao analisar o gráfico de interação entre MRC e familiaridade sobre a imagem da 

marca (Figura 25), percebe-se que a marca classificada como alta familiaridade não sofreu uma 

influência significativa após a exposição a uma campanha de MRC, enquanto que a marca 

classificada como baixa familiaridade, mesmo sendo um produto prejudicial à saúde, 

apresentou uma melhora na avaliação quanto à imagem. 

 
Figura 25 – Interação: MRC x Marcas de produtos prejudiciais à saúde x Imagem 
Fonte: Elaboração própria 

Para evidenciar essa suposição, realizou-se um teste t de amostras independentes 

comparando os tipos de anúncio, sem MRC e com MRC, para cada marca, alta e baixa 

familiaridade (Tabela 11). Pode-se concluir que a imagem que o consumidor tem frente à marca 

de produto prejudicial à saúde que tem alta familiaridade não se altera ao ser exposta à um 

anúncio de MRC (t (118) =-0,5; p-valor>,05), suportando assim a H1b (I), todavia, a marca de 

5,3 5,4 

2,9 

3,6 

sem MRC com MRC

Alta familiaridade

Baixa familiaridade
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baixa familiaridade apresenta uma melhora na imagem (t (109) = -2,67; p-valor <,05), portanto, 

não se rejeita a hipótese H2b (I). 

 
Tabela 11 – Teste t de Student para amostras independentes: MRC x Produtos prejudiciais à 
saúde x Imagem em relação à marca 

  Teste de 

Levene 

 Teste t para igualdade de médias  

Familiaridade Variâncias 

iguais 

F Sig.  t gl Sig. 

(2 

extr.) 

Diferença 

média 

Erro 

padrão 

dif. 

95% Intervalo de 

confiança da dif. 

   Inferior Superior 

Alta Assumidas ,64 ,43  -,51 118 ,61 -,11 ,22 -,54 ,32 

Baixa Não 

assumidas. 
5,56 ,02 

 -

2,67 
109 ,01 -,63 0,23 -1,09 -,16 

Fonte: Elaboração própria 

 

As médias, desvios-padrões, curtose e assimetria também foram calculadas para 

cada tratamento, com o intuito de verificar qual a posição da escala em que essas avaliações se 

encontram, se há uma variabilidade significativa nas respostas e se essas seguem uma 

distribuição normal para poder realizar os testes paramétricos (Tabela 12). 

 
Tabela 12 – Análise descritiva dos dados: Imagem em relação às marcas de produtos 

prejudiciais à saúde 

Familiaridade/Anúncio N Média Desvio Padrão Erro de média padrão Assimetria Curtose 

Alta       

sem MRC 60 5,26 1,12 ,14 -,81 1,34 

com MRC 60 5,37 1,25 ,16 -,87 1,24 

Baixa       

sem MRC 60 2,93 1,09 ,14 ,01 -,60 

com MRC 60 3,56 1,46 ,19 -,26 -,61 

Fonte: Elaboração própria 

Na análise dos dados, pode-se notar que a imagem afetiva da marca de alta 

familiaridade permaneceu com a mesma avaliação, parcialmente positiva, mesmo após 

exposição ao MRC, ao passo que a marca de baixa familiaridade obteve uma melhora na 

posição, de desfavorável à neutra. Houve uma maior variabilidade nas respostas referente à 

marca de baixa familiaridade, de 1 a 7, enquanto que a marca de alta familiaridade apresentou 

variação entre os valores 3 e 7, que representa uma imagem mais favorável à marca (ver Figura 

26). 
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Figura 26 – Boxplot do MRC x Imagem - marcas de produtos prejudiciais à saúde 

Fonte: Elaboração própria 

 
 

4.1.3 Intenção de compra das marcas de produtos prejudiciais à saúde 

Com o objetivo de verificar se há uma melhora na intenção de compra ao associar marcas de 

produtos prejudiciais à saúde ao MRC e testar as hipóteses H1c (I) e H2c (I), foi aplicada uma 

ANOVA two-ways comparando os resultados relacionados ao tratamento das marcas de 

produtos prejudiciais à saúde que continha associação ao MRC com aquele tratamento da 

mesma marca que não continha associação (Tabela 13). 

Ao contrário da atitude e da imagem que os consumidores tiveram ao avaliar as 

marcas que se utilizam da ação do MRC, a intenção de compra não apresentou uma variação 

estatisticamente significativa (F (1,236) =,43 e p-valor > ,05). No entanto, há evidências de que 

há diferença na avaliação das marcas (F (1,236) =36,52 e p-valor <,05) e que existe uma 

interação entre familiaridade com a marca e o MRC (F (1,236) =6,81 e p-valor < ,05). 
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Tabela 13 – ANOVA Two-ways: Intenção de compra em relação às marcas de produtos 
prejudiciais à saúde que promovem o MRC 
Variável 

dependente: Intenção de compra em relação à marca 

Origem Tipo III Soma dos Quadrados  gl Quadrado Médio F Sig. 

Modelo corrigido 164,02ª 3 54,67 14,58 ,00 

Interceptação 2.648,36 1 2.648,36 706,49 ,00 

Familiaridade 136,88 1 136,88 36,52 ,00 

MRC 1,63 1 1,63 0,43 ,51 

Familiaridade * 

MRC 25,51 1 25,51 6,81 ,01 

Erro 884,68 236 3,75   

Total 3.697,06 240    

Total corrigido 1.048,70 239    

a. 𝑅2 = ,156 (𝑅2Ajustado = ,146) 

Fonte: Elaboração própria 

 
Os pressupostos da ANOVA - amostras independentes, distribuição normal (maior 

que 50 observações) – foram atendidos, porém, a igualdade das variâncias (Teste de igualdade 

de variância de Levene F=6,19; gl1=3; gl2=236; p-valor < ,05) foi violada, por este motivo, o 

uso da ANOVA para essa análise não é considerada robusta (Hair, Black, Babin, Anderson, & 

Tatham, 2009, p. 85). 

Ao analisar o gráfico de interação (Figura 27), é possível observar que a 

familiaridade com a marca proporciona grande influência na intenção de compra. Enquanto a 

marca classificada como alta familiaridade apresenta uma queda na intenção de compra, a 

marca com baixa familiaridade demonstra uma intenção de compra mais favorável, porém, uma 

mudança insignificante no comportamento do consumidor em relação à intenção de compra 

visto que a avaliação média saiu de MBaixa familiaridade sem MRC=2,16 para MBaixa familiaridade com 

MRC=2,98 (Tabela 14), em uma escala de 1 a 7, sendo que quanto mais próximo de 1 significa 

“definitivamente não comprarei”. 
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Figura 27 – Interação: MRC x Marcas de produtos prejudiciais à saúde x Intenção de compra  

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 14 – Análise descritiva dos dados: Intenção de compra em relação às marcas de 

produtos prejudiciais à saúde 

Familiaridade/Anúncio N Média 
Desvio 

Padrão 

Erro de média 

padrão 
Assimetria Curtose 

Alta       

sem MRC 60 4,32 2,03 ,26 -,30 -1,14 

com MRC 60 3,83 2,14 ,28 ,03 -1,31 

Baixa       

sem MRC 60 2,16 1,43 ,18 1,23 1,23 

com MRC 60 2,98 2,05 ,27 ,54 -1,13 

Fonte: Elaboração própria 

Posteriormente, foi realizado um teste t de amostras independentes para verificar se 

as diferenças entre as marcas que se utilizam da ação de MRC poderiam ser consideradas 

estatisticamente significantes (Tabela 15). Foi verificado que para a marca com alta 

familiaridade, a intenção de compra não apresentou uma diferença válida estatisticamente (t 

(118) = 1,28; p-valor>,05), desta forma, não se pode tirar conclusões que houve uma queda na 

intenção de compra da marca, o que valida a Hipótese H1c (I). Com relação a marca de baixa 

familiaridade, o teste t (t (105) = 2,53; p-valor>,05) demonstrou que há diferença na intenção 

de compra da marca ao se associar à uma campanha de MRC, portanto não se rejeita H2c (I). 

 

Tabela 15 – Teste t de Student para amostras independentes: MRC x Produtos prejudiciais à 
saúde x Intenção de compra da marca 

  Teste de 

Levene 

 Teste t para igualdade de médias  

Familiaridade Variâncias 

iguais 

F Sig.  t gl Sig. 

(2 

extr.) 

Diferença 

média 

Erro 

padrão 

dif. 

95% Intervalo de 

confiança da dif. 

   Inferior Superior 

Alta Assumidas 
,33 ,56 

 
1,28 118 ,20 ,49 ,38 -,27 1,24 

4,3 
3,8 

2,2 

3,0 

sem MRC com MRC

Alta familiaridade

Baixa familiaridade
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Baixa Não 

assumidas 18,42 ,00 

 -

2,53 105,45 ,01 -,82 ,32 -1,46 -,18 

Fonte: Elaboração própria 

 

Também fez-se um boxplot para verificar a concentração das respostas (Figura 28). 

Percebe-se que em todos os tratamentos e marcas houve uma grande variabilidade, entre 1 e 7, 

por este motivo, os resultados não podem ser considerados tão robustos. 

 
Figura 28 – Boxplot do MRC x Intenção de compra - marcas de produtos prejudiciais à saúde 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.1.4 Atitude em relação às marcas de produtos benéficos à saúde 

Foi verificado por meio de uma ANOVA two-ways (Tabela 16) se marcas de produtos benéficos 

à saúde que praticam o MRC apresentam uma avaliação mais favorável em relação às mesmas  

marcas sem associação ao MRC e se a familiaridade com a marca também influencia nesta 

avaliação. 
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Os resultados sugerem que há um efeito do MRC na atitude em relação à marca 

para produtos benéficos (F (1,236) =9,56; p-valor < ,05) e há interação entre familiaridade com 

a marca e MRC (F (1, 236) =6,53; p-valor <,05). 

 

Tabela 16 – ANOVA Two-ways: Atitude em relação às marcas de produtos benéficos à saúde 
que promovem o MRC 
Variável 

dependente: Atitude em relação à marca 

Origem Tipo III Soma dos Quadrados  gl Quadrado Médio F Sig. 

Modelo corrigido  85,169a 3 28,39 17,8 ,00 

Interceptação 6741,6 1 6741,6 4226,02 ,00 

Familiaridade 59,5 1 59,5 37,3 ,00 

MRC 15,25 1 15,25 9,56 ,00 

Familiaridade * 

MRC 10,42 1 10,42 6,53 ,01 

Erro 376,48 236 1,6   

Total 7203,25 240    

Total corrigido 461,65 239    

a. R²= ,184 (R² Ajustado = ,174) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os pressupostos da ANOVA - amostras independentes, distribuição normal (maior 

que 50 observações) e igualdade das variâncias (Teste de igualdade de variância de Levene 

F=2,408; gl1=3; gl2=236; p-valor>,05) - foram atendidos. 

Ao analisar o gráfico de interação entre MRC e a marca (Figura 29), percebe-se que 

a marca de alta familiaridade, não sofreu influência na atitude ao comparar os tipos de anúncio 

(com x sem MRC). A Tabela 17 resume algumas estatísticas dos tratamentos e pode-se observar 

que a avaliação dos respondentes quanto a atitude da marca de alta familiaridade, que era 

positiva (M=5,75), manteve-se, ao passo que a marca de baixa familiaridade obteve uma 

melhora na avaliação média quanto à atitude, de neutra para boa. 

 
Figura 29 – Interação: MRC x Marcas de produtos benéficos à saúde x Atitude  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 17 – Análise descritiva dos dados: Atitude em relação às marcas de produtos benéficos 
à saúde 

Familiaridade/Anúncio N Média Desvio Padrão Erro de média padrão Assimetria Curtose 

Alta       

sem MRC 60 5,75 1,37 ,18 -1,25 1,66 

com MRC 60 5,84 1,15 ,15 -1,53 3,95 

Baixa       

sem MRC 60 4,34 1,24 ,16 -,05 ,97 

com MRC 60 5,26 1,28 ,17 -,02 -1,10 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Para verificar se há diferença estatisticamente significativa entre os tratamento s 

com MRC e sem MRC, rodou-se um teste t de amostras independentes para cada marca de 

produto benéfico à saúde (Tabela 18). 

Concluiu-se que para a marca classificada como alta familiaridade o uso de uma 

campanha de MRC não leva a uma melhora significativa na atitude do consumidor em relação 

a marca (t (118) = -0,38; p-valor>,05), o que corrobora com a Hipótese H1a (II). 

Por outro lado, a marca classificada como baixa familiaridade apresentou uma 

melhora na atitude do consumidor (t (117,89) = -4; p-valor <,05). Desta forma, a hipótese H2a 

(II) foi validada.  

 

Tabela 18 – Teste t de Student para amostras independentes: MRC x Produtos benéficos à 
saúde x Atitude em relação à marca 

  Teste de 

Levene 

 Teste t para igualdade de médias  

Familiaridade Variâncias 

iguais 

F Sig.  t gl Sig. 

(2 

extr.) 

Diferença 

média 

Erro 

padrão 

dif. 

95% Intervalo de 

confiança da dif. 

   Inferior Superior 

Alta Assumidas 
2,89 ,09 

 
-,38 118 ,71 -,09 ,23 -,55 ,37 

Baixa 
Assumidas  4,07 ,05 

 
4,00 117,89 ,00 -,92 ,23 -1,38 -,47 

Fonte: Elaboração própria 

 
 

Em relação à distribuição da avaliação dos respondentes, como demonstrado na 

Figura 30, a marca com alta familiaridade apresentou uma grande amplitude nas respostas no 

tratamento sem MRC, avaliações entre 2 (desfavorável) e 7 (muito favorável), contudo, ao 

apresentar a marca utilizando-se da campanha de MRC, essa amplitude diminui e se concentra 

nas avaliações mais favoráveis à marca. 
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O inverso ocorre na avaliação quanto à atitude da marca de baixa familiaridade. As 

respostas para o tratamento sem MRC concentram-se em uma atitude favorável, com alguns 

outliers, porém, a amplitude aumenta após a marca ser atrelada à uma campanha de MRC, com 

avaliações entre 2 e 7. 

Apesar da variabilidade, o segundo, o terceiro e o quarto quartil de todos os 

tratamentos concentram-se nas avaliações de atitudes favoráveis à marca.  

 
Figura 30 – Boxplot do MRC x atitude em relação às marcas de produtos benéficos à saúde 

Fonte: Elaboração própria 

 
4.1.5 Imagem em relação às marcas de produtos benéficos à saúde 

Foi verificado por meio de uma ANOVA two-ways (Tabela 19) se marcas de produtos benéficos 

à saúde que praticam o MRC possuem uma imagem mais favorável em relação às mesmas 

marcas sem associação ao MRC e se a familiaridade com a marca também influencia nesta 

avaliação. 
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Os resultados sugerem que há um efeito do MRC na imagem em relação à marca 

(F (1, 236) =13,76; p-valor <,05), porém não há interação entre familiaridade com a marca e 

MRC (F (1, 236) = 2,32; p-valor > ,05). 

 

Tabela 19 – ANOVA Two-ways: Imagem em relação às marcas de produtos benéficos à saúde 
que promovem o MRC 

Variável dependente:  Imagem em relação à marca     

Origem Tipo III Soma dos Quadrados gl Quadrado Médio F Sig. 

Modelo corrigido 55,309a 3 18,44 15,18 ,00 

Interceptação 4.974,67 1 4.974,67 4.095,11 ,00 

Familiaridade 35,78 1 35,78 29,45 ,00 

MRC 16,71 1 16,71 13,76 ,00 

Familiaridade * MRC 2,82 1 2,82 2,32 ,13 

Erro 286,69 236 1,21   

Total 5.316,67 240    

Total corrigido 342,00 239    

a. R Quadrado = ,162 (R Quadrado Ajustado = ,151) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os pressupostos da ANOVA - amostras independentes, distribuição normal (maior 

que 50 observações) e igualdade das variâncias (Teste de igualdade de variância de Levene 

F=1,140; gl1=3; gl2=236; p-valor>,05) - foram atendidos. 

A Figura 31 demonstra a melhora da imagem após a exposição da marca atrelada 

ao MRC para ambas as marcas, contudo em menor intensidade para a marca de alta 

familiaridade. 

 
Figura 31 – Interação: MRC x Marcas de produtos benéficos à saúde x Imagem  

Fonte: Elaboração própria 

Ao analisar as médias da imagem da marca em cada tratamento (Tabela 20), é 

possível observar que a imagem da marca de alta familiaridade foi considerada positiva 

(M=4,78) e, após a exposição ao MRC, a imagem não apresentou um aumento consideráve l 

(M=5,09). Com relação à marca de baixa familiaridade, a avaliação quanto a imagem 
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permaneceu neutra, todavia houve um aumento significativo após exposição ao MRC, de 

M=3,79 (sem MRC) para M=4,54 (com MRC). 

 

Tabela 20 – Análise descritiva dos dados: Imagem em relação às marcas de produtos 

benéficos à saúde 

Familiaridade/Anúncio N Média Desvio Padrão Erro de média padrão Assimetria Curtose 

Alta       

sem MRC 60 4,78 1,15 ,15 -,06 -,32 

com MRC 60 5,09 1,09 ,14 -,77 2,51 

Baixa       

sem MRC 60 3,79 1,23 ,16 -,13 1,08 

com MRC 60 4,54 ,92 ,12 ,33 1,07 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para confirmar estatisticamente as diferenças de média entre tratamentos, foi 

realizado o teste t de Student para amostras independentes das marcas de alta e baixa 

familiaridade (Tabela 21). Concluiu-se que a marca de alta familiaridade não obteve uma 

mudança significativa na imagem após exposição ao MRC (t (118) = -1,52; p-valor>,05), 

portanto, aceita-se a hipóteses H1b (II). 

A marca de baixa familiaridade, no entanto, apresentou uma melhora 

estatisticamente significativa na imagem (t (118) = -3,76; p-valor<,05), portanto, aceita-se a 

hipóteses H2b (II) 

 

Tabela 21 – Teste t de Student para amostras independentes: MRC x Produtos benéficos à 
saúde x Imagem em relação à marca 
  Teste de 

Levene 

 Teste t para igualdade de médias  

Familiaridade Variâncias 

iguais 

F Sig.  t gl Sig. 

(2 

extr.) 

Diferença 

média 

Erro 

padrão 

dif. 

95% Intervalo 

de confiança da 

dif. 

   Inf. Sup. 

Alta Assumidas 

1,59  ,21 

 -

1,52 118 ,13  -,31  ,20  -,72  ,09  

Baixa 

Assumidas  ,92  ,34  

 -
3,76  118 ,00  -,74  ,20  -1,14  -,35  

Fonte: Elaboração própria 

 
Em relação à distribuição da avaliação dos respondentes, como demonstrado na 

Figura 32, a marca de alta familiaridade apresentou uma grande amplitude nas respostas no 

tratamento sem MRC, uma imagem entre 1,67 (desfavorável) e 7 (muito favorável), contudo, 
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ao apresentar a marca utilizando-se da campanha de MRC, essa amplitude diminui e se 

concentra nas avaliações mais positivas quanto à imagem. 

Para a marca de baixa familiaridade percebe-se uma melhora na avaliação da 

imagem em comparação com o tratamento sem MRC. 

Apesar da variabilidade, o segundo, o terceiro e o quarto quartil de todos os 

tratamentos concentram-se nas avaliações positivas da imagem da marca. 

 

 
 

 
Figura 32 – Boxplot do MRC x Imagem - produtos benéficos à saúde 

Fonte: Elaboração própria 

 
4.1.6 Intenção de compra das marcas de produtos benéficos à saúde 

Foi verificado por meio de uma ANOVA two-ways (Tabela 22) se marcas de produtos benéficos 

à saúde que praticam o MRC possuem uma intenção de compra mais favorável em relação às 
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mesmas marcas sem associação ao MRC e se a familiaridade com a marca também influe nc ia 

nesta avaliação. 

Os resultados sugerem que há um efeito do MRC na intenção de compra em relação 

à marca (F (1,236) = 4,92; p-valor <,05), porém não há interação entre familiaridade com a 

marca e MRC (F (1,236) = 0,94; p-valor >,05). 

 

Tabela 22 – ANOVA Two-ways: Intenção de compra em relação às marcas de produtos 
benéficos à saúde que promovem o MRC 

Variável dependente:  Intenção de compra da marca     

Origem Tipo III Soma dos Quadrados  gl  Quadrado Médio F Sig. 

Modelo corrigido 46,080a 3 15,36 8,48 ,00 

Interceptação 6.260,26 1 6.260,26 3.457,21 ,00 

Familiaridade 35,46 1 35,46 19,58 ,00 

MRC 8,91 1 8,91 4,92 ,03 

Familiaridade * MRC 1,71 1 1,71 0,94 ,33 

Erro 427,34 236 1,81   

Total 6.733,69 240    

Total corrigido 473,42 239    

a. R Quadrado = ,097 (R Quadrado Ajustado = ,086) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os pressupostos da ANOVA - amostras independentes, distribuição normal (maior 

que 50 observações) e igualdade das variâncias (Teste de igualdade de variância de Levene 

F=2,462; gl1=3; gl2=236; p-valor>,05) - foram atendidos. 

A Figura 33 demonstra a melhora da intenção de compra para ambas as marcas que 

continham o MRC em seus anúncios, contudo em menor intensidade para a marca de alta 

familiaridade. 

 
Figura 33 – Interação: MRC x Marcas de produtos benéficos à saúde x Intenção de compra da marca 

Fonte: Elaboração própria 

Ao analisar as médias da intenção de compra em cada tratamento (Tabela 23), é 

possível observar que a intenção de compra da marca de alta familiaridade foi considerada 
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positiva (M=5,38) e, após a exposição ao MRC, a intenção de compra não apresentou um 

aumento significativo (M=5,60). Com relação à marca de baixa familiaridade, houve uma 

melhora na intenção de compra, um aumento de M=4,45 (sem MRC) para M=5,00 (com MRC). 

 

Tabela 23 – Análise descritiva dos dados: Intenção de compra em relação às marcas de 
produtos benéficos à saúde 

Familiaridade/Anúncio N Média Desvio Padrão Erro de média padrão Assimetria Curtose 

Alta       

sem MRC 60 5,38 1,59 ,20 -,99 ,73 

com MRC 60 5,60 1,33 ,17 -1,54 3,30 

Baixa       

sem MRC 60 4,45 1,32 ,17 -,33 ,30 

com MRC 60 5,00 1,11 ,14 -,05 -,05 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para confirmar estatisticamente as diferenças de média entre tratamentos foi 

realizado o teste t de Student para amostras independentes das marcas de alta e baixa 

familiaridade (Tabela 24). Concluiu-se que a marca de alta familiaridade não obteve uma 

mudança significativa na intenção de compra após exposição ao MRC (t (118) = -0,81; p-

valor>,05), portanto, aceita-se a hipóteses H1c (II). 

A marca de baixa familiaridade, no entanto, apresentou uma melhora significa t iva 

na intenção de compra (t (118) = -2,49; p-valor<,05), portanto, aceita-se a hipóteses H2c (II). 

 
Tabela 24 – Teste t de Student para amostras independentes: MRC x Produtos benéficos à 

saúde x Intenção de compra da marca 
  Teste de 

Levene 

 Teste t para igualdade de médias  

Familiaridade Var. iguais F Sig.  t gl Sig. 

(2 

ext.) 

Diferença 

média 

Erro 

padrão 

dif. 

95% Intervalo 

de confiança da 

dif. 

   Inf. Sup. 

Alta 
Assumidas 3,12 ,08 

 
-,81  118 ,42 -,22 ,27 -,74  ,31 

Baixa 

Assumidas ,86 ,36 

 -

2,49 118 ,01 -,55 ,22 -,99  -,11 

Fonte: Elaboração própria 

 
 

Em relação à distribuição da avaliação dos respondentes, como demonstrado na 

Figura 34, a marca de alta familiaridade apresentou uma grande amplitude nas respostas no 

tratamento sem MRC, uma imagem entre 1 (desfavorável) e 7 (muito favorável), contudo, ao 
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apresentar a marca utilizando-se da campanha de MRC, essa amplitude diminui e se concentra 

nas avaliações mais positivas quanto a intenção de compra. 

Quanto à imagem da marca de baixa familiaridade, as respostas no tratamento sem 

MRC e com MRC apresentaram amplitudes semelhantes mas uma melhora considerável na 

avaliação média da intenção de compra em comparação com o tratamento sem MRC. 

Apesar da variabilidade, o segundo, o terceiro e o quarto quartil de todos os 

tratamentos concentram-se nas avaliações positivas da intenção de compra da marca.  

 

 
 
Figura 34 – Boxplot do MRC x Intenção de compra - produtos benéficos à saúde 

Fonte: Elaboração própria 
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4.2 Congruência e Ceticismo em relação às marcas que se utilizam do MRC 

Nesta seção são apresentados os resultados referentes as regressões lineares realizadas com o 

objetivo de identificar relações entre o ceticismo e a congruência e as variáveis dependentes: 

atitude, imagem e intenção de compra de uma marca. 

 

4.2.1 Ceticismo e congruência na atitude do consumidor em relação à marca 

Para verificar se há relação entre o ceticismo e a atitude, foi aplicada uma regressão linear com 

os dados de todos tratamentos que continham associação ao MRC (Tabela 25). Os resultados 

sugerem que há evidências de relação positiva entre o ceticismo e a atitude da marca (F (1;238) 

= 239,10; p-valor<,05). O R² do modelo indica que 50% da variabilidade da atitude do 

consumidor em relação à marca é explicada pelo ceticismo. Portanto, a hipótese H3a foi 

suportada. 

 

Tabela 25 – Regressão linear: Atitude x Ceticismo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para verificar se há relação entre a congruência da causa apoiada com a marca e a 

atitude, foi aplicada uma regressão linear com os dados de todos tratamentos que continham 

associação ao MRC (Tabela 26). Os resultados sugerem que há evidências de relação positiva 

entre a congruência e a atitude da marca (F (1;238) = 151,73; p-valor <,05). O R² do modelo 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,71                 

R² 0,50                 

R² ajustado 0,50                 

Erro padrão 1,24                 

Observações 240                  

ANOVA

gl SQ MQ F Sig.

Regressão 1                      368,57               368,57       239,10       0,00           

Resíduo 238                  366,87               1,54           

Total 239                  735,44               

Coeficientes Erro padrão Stat t p-Valor 95% inf. 95% Sup.

Interseção 1,08            0,25             4,38       0,00       0,59       1,57       

Ceticismo 0,97            0,06             15,46     0,00       0,84       1,09       
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indica que 39% da variabilidade de atitude do consumidor em relação à marca é explicada pela 

congruência da causa e a marca. Portanto, a hipótese H4a foi suportada. 

 
Tabela 26 – Regressão linear: Atitude x Congruência 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.2.2 Ceticismo e congruência na imagem do consumidor em relação à marca 

Para verificar se há relação entre o ceticismo e a imagem, foi aplicada uma regressão linear com 

os dados de todos tratamentos que continham associação ao MRC (Tabela 27). Os resultados 

sugerem que há evidências de relação positiva entre o ceticismo e a imagem da marca (F (1;238) 

= 38,72; p-valor <,05). O R² do modelo indica que 14% da variabilidade da imagem da marca 

é explicada pelo ceticismo do consumidor. Desta forma pode-se inferir que devido ao percentual 

do coeficiente de determinação ter sido muito baixo, 14%, o ceticismo não é uma boa variáve l 

para explicar o modelo. Porém, apesar do baixo percentual do R², a hipótese H3b foi suportada.  

 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,62          

R² 0,39          

R² ajustado 0,39          

Erro padrão 1,37          

Observações 240           

ANOVA

gl SQ MQ F Sig.

Regressão 1               286,32        286,32  151,73  0,00         

Resíduo 238           449,12        1,89     

Total 239           735,44        

Coeficientes Erro padrão Stat t p-Valor 95% inf. 95% Sup.

Interseção 2,51          0,20            12,66    0,00     2,12         2,90         

Congruência 0,50          0,04            12,32    0,00     0,42         0,58         
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Tabela 27 – Regressão linear: Imagem x Ceticismo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para verificar se há relação entre a congruência da causa apoiada com a marca e a 

imagem, foi aplicada uma regressão linear com os dados de todos tratamentos que continham 

associação ao MRC (Tabela 28). Os resultados sugerem que há evidências de relação positiva 

entre a congruência e a imagem da marca (F (1;238) = 26,95; p-valor<,05). O R² do modelo 

indica que 10% da variabilidade da imagem da marca é explicada pela congruência entre a 

causa e a marca. Pode-se inferir que, pelo percentual do coeficiente de determinação ter sido 

muito baixo, 10%, a congruência não é uma boa variável para explicar o modelo, portanto 

sugere-se para pesquisas futuras buscar outros fatores que, combinados a congruência, tornem 

a relação da congruência com a imagem mais robusta. Apesar do baixo percentual do R², a 

hipótese H4b foi suportada. 

Tabela 28 – Regressão linear: Imagem x Congruência 

 
Fonte: Elaboração própria 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,37                  

R² 0,14                  

R² ajustado 0,14                  

Erro padrão 1,28                  

Observações 240                   

ANOVA

gl SQ MQ F Sig.

Regressão 1                       63,20                 63,20         38,72         0,00           

Resíduo 238                   388,43               1,63           

Total 239                   451,63               

Coeficientes Erro padrão Stat t p-Valor 95% inf. 95% Sup.

Interseção 3,15                  0,25                   12,40         0,00           2,65           3,65           

Ceticismo 0,40                  0,06                   6,22           0,00           0,27           0,53           

Estatística de regressão Estatística de regressão

R múltiplo 0,32                      

R² 0,10                      

R² ajustado 0,10                      

Erro padrão 1,31                      

Observações 240                       

ANOVA

gl SQ MQ F Sig.

Regressão 1                           45,94                     45,94     26,95       0,00           

Resíduo 238                       405,69                   1,70       

Total 239                       451,63                   

Coeficientes Erro padrão Stat t p-Valor 95% inf. 95% Sup.

Interseção 3,77                      0,19                       20,03     0,00         3,40           4,14             

Congruência 0,20                      0,04                       5,19       0,00         0,12           0,28             
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4.2.3 Ceticismo e congruência na intenção de compra do consumidor em relação à 

marca 

Para verificar se o ceticismo modera o efeito das ações do MRC na intenção de compra, foi 

aplicada uma regressão linear com os dados de todos tratamentos que continham associação ao 

MRC (Tabela 29). Os resultados sugerem que há relação positiva entre o ceticismo e a intenção 

de compra da marca (F (1;238) =148,47; p-valor < ,05). O R² do modelo indica que 38% da 

variabilidade da intenção de compra é explicada pelo ceticismo. Portanto, a hipótese H3c foi 

suportada. 

Tabela 29 – Regressão linear: Intenção de compra x Ceticismo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para verificar se há relação entre a congruência da causa apoiada com a marca e a 

intenção de compra, foi aplicada uma regressão linear com os dados de todos tratamentos que 

continham associação ao MRC (Tabela 30). Os resultados sugerem que há evidências de relação 

positiva entre a congruência e a intenção de compra da marca (F (1;238) =146,94; p-valor < 

,05). O R² do modelo indica que 38% da variabilidade da intenção de compra é explicada pela 

congruência entre a causa e a marca. Portanto, a hipótese H4c foi suportada. 

 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,62                      

R² 0,38                      

R² ajustado 0,38                      

Erro padrão 1,56                      

Observações 240                       

ANOVA

gl SQ MQ F Sig.

Regressão 1                           362,84                   362,84       148,47       0,00           

Resíduo 238                       581,66                   2,44           

Total 239                       944,50                   

Coeficientes Erro padrão Stat t p-Valor 95% inf. 95% Sup.

Interseção 0,77                      0,31                       2,49           0,01           0,16           1,38           

Ceticismo 0,96                      0,08                       12,18         0,00           0,81           1,12           
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Tabela 30 – Regressão linear: Intenção de compra x Congruência 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.3 Resultados consolidados 

Foi verificado por meio de testes estatísticos que todas as hipóteses do estudo foram aceitas 

(Figura 35). Pode-se concluir que a familiaridade desempenha um papel importante e, para 

marcas com baixa familiaridade, independentemente do tipo de produto, a intenção de compra 

é positiva. Percebeu-se também que o MRC melhora a avaliação do consumidor quanto a 

atitude e a imagem de produtos prejudiciais à saúde de baixa familiaridade. Lafferty e 

Goldsmith (2003) justificam esse comportamento ao afirmar que, realizar uma boa ação em 

prol da sociedade independentemente da marca ou causa apoiada gera uma avaliação positiva 

do consumidor. 

As demais hipóteses foram validadas de acordo com a teoria. 

Estatística de regressão Estatística de regressão

R múltiplo 0,62                      

R² 0,38                      

R² ajustado 0,38                      

Erro padrão 1,57                      

Observações 240                       

ANOVA

gl SQ MQ F Sig.

Regressão 1                           360,54                   360,54       146,94       0,00           

Resíduo 238                       583,96                   2,45           

Total 239                       944,50                   

Coeficientes Erro padrão Stat t p-Valor 95% inf. 95% Sup.

Interseção 1,91                      0,23                       8,44           0,00           1,46           2,35           

Congruência 0,56                      0,05                       12,12         0,00           0,47           0,65           
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Hipóteses da Pesquisa
Variáveis 

independentes
Variáveis dependentes

Resultado dos 

testes

Atitude

Imagem

Intenção de Compra

Atitude

Imagem

Intenção de Compra

Atitude

Imagem

Intenção de Compra

Atitude

Imagem

Intenção de Compra

Atitude

Imagem

Intenção de Compra

Atitude

Imagem

Intenção de Compra

Produto benéfico à 

saúde  e baixa 

familiaridade

Aceita

H2: O MRC melhora a atitude (a), a imagem (b) 

e a intenção de compra (c) de marcas de alta 

familiaridade tanto para produtos prejudiciais 

(I) quanto para produtos benéficos (II) à 

saúde.

Aceita

H3: Há uma relação entre o ceticismo e a 

atitude (a), a imagem (b) e a intenção de 

compra (c ) de marcas que se utilizam da ação 

de MRC.

Congruência Aceita

H4: Há uma relação entre a congruência e a 

atitude (a), a imagem (b) e a intenção de 

compra (c ) de marcas que se utilizam da ação 

de MRC.

Produto prejudicial à 

saúde e alta 

familiaridade

Aceita

Ceticismo

Produto benéfico à 

saúde e alta 

familiaridade

Aceita

H1: O MRC não influencia na atitude (a), na 

imagem (b) e na intenção de compra (c) de 

marcas de alta familiaridade tanto para 

produtos prejudiciais (I) quanto para produtos 

benéficos (II) à saúde.

Produto prejudicial à 

saúde e baixa 

familiaridade

Aceita

 

Figura 35 – Resultado consolidado dos testes de hipótese 

Fonte: Elaboração própria 
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5 Conclusão 

O objetivo deste trabalho foi analisar a avaliação dos consumidores brasileiros quanto as marcas 

que se engajam em ações de MRC com relação à atitude, à imagem e à intenção de compras de 

produtos prejudiciais e benéficos à saúde que apoiam a causa “reeducação alimentar”, bem 

como compreender se o ceticismo do consumidor quanto à marca e à congruência percebida 

são variáveis que influenciam nessas avaliações. 

Para as marcas com alta familiaridade, tanto para produtos prejudiciais e benéficos 

a saúde, a hipótese H1 foi aceita visto que não houve diferença significativa entre os tipos de 

anúncio (com e sem MRC) ao passo que as marcas com baixa familiaridade apresentaram uma 

melhora na avaliação, validando a hipótese H2. 

Pode-se verificar também que o efeito do MRC na avaliação média quanto à atitude, 

à imagem e à intenção de compra das marcas com baixa familiaridade de produtos benéficos à 

saúde são superiores aos produtos prejudiciais à saúde. Apesar da melhora na avaliação das 

marcas de produtos prejudiciais, estes ainda apresentam avaliações neutra ou negativas, ao 

passo que as marcas benéficas apresentam avaliações mais positivas. 

A hipótese H3 também foi validada e, portanto, é possível confirmar que o 

ceticismo pode desempenhar um efeito negativo na avaliação da marca, contudo, Webb e Mohr 

(1998) postulam que organizações que mostram um compromisso de longo prazo à uma causa 

social podem se sobrepor ao ceticismo do consumidor, que mesmo alto, o efeito negativo na 

atitude, imagem e intenção de compra pode ser amenizado. 

Com relação à congruência, a hipótese H4 foi aceita, contudo, para este estudo, essa 

variável não demonstrou ser um fator determinante na avaliação do consumidor. Segundo Rifon 

et al. (2004), apoiar uma causa incongruente com as atividades da organização não prejudica a 

imagem de marcas já bem reconhecidas e com boa reputação. 

Dessa forma, esse estudo confirma as teorias já desenvolvidas em outros países 

como Estados Unidos (Lafferty & Goldsmith, 2003; Rifon, Choi, Trimble, & Li, 2004; Carrillat, 

Lafferty, & Harris, 2005), Índia e Canadá (La Ferle, Kuber, & Edwards, 2013; Samu & Wymer, 

2014) e pode-se concluir que os brasileiros demonstram um comportamento semelhante a esses 

países quanto aos efeitos do MRC na atitude, imagem e intenção de compra em relação à uma 

marca. 

Pode-se sugerir também aos gestores de organizações o uso do MRC como uma 

possível ação de marketing para demonstrar seu posicionamento social, visto que não há 

evidências de queda na avaliação do consumidor perante a marca. Por outro lado, se o gestor 
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pretende utilizar esta prática como um acelerador na receita, uma estratégia de curto prazo como 

sugerido por Barone, Miyazaki e Taylor (2000), o uso do MRC é mais indicado para marcas 

com baixa familiaridade e preferencialmente para produtos e causas sociais considerados 

neutros. 

 

5.1 Limitações da pesquisa 

 

Por se tratar de um experimento, no qual tenta-se controlar uma série de variáveis para se 

analisar determinadas respostas, este estudo possui algumas limitações a serem consideradas 

em pesquisas futuras. Para a elaboração do experimento, foram utilizadas quatro marcas que já 

existem no mercado e, portanto, os consumidores podem ter crenças pré-existentes que podem 

influenciar em suas respostas, além disso, o uso de uma única causa e a coleta da informação 

em um único ponto no tempo pode não refletir os reais benefícios ou malefícios de se utilizar a 

ação de MRC. Segundo Till e Nowak (2000) os efeitos do MRC na avaliação do consumidor 

geralmente são medidos ao longo do tempo. 

Ainda, há outras variáveis que não foram consideradas no estudo como por exemplo o 

valor doado, tempo de campanha, tipos de causa apoiada, escopo geográfico, tipo de suporte 

(baseado ou não baseado em transação), nível organizacional (liderado pelo nível tático ou 

estratégico), outras categorias de produto, perfis sócio demográficos e psicográficos, tipo de 

anúncio, trade off de preço e qualidade, entre outras.  
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7 Apêndices 

 

7.1 Apêndice A – Estímulos utilizados nos tratamentos 

Tratamento 1: Anúncio do produto prejudicial à saúde de alta familiaridade apoiando a causa 

“reeducação alimentar”. 

 

 
Figura 36 – Tratamento 1 – Anúncio com MRC x Produto prejudicial à saúde x Alta 
familiaridade 
Fonte: Elaboração própria 

 

Tratamento 2: Anúncio do produto prejudicial à saúde de alta familiaridade sem apoio à 

causa social. 

 

 
Figura 37 – Tratamento 2 – Anúncio sem MRC x Produto prejudicial à saúde x Alta 
familiaridade 
Fonte: Elaboração própria 
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Tratamento 3: Anúncio do produto prejudicial à saúde de baixa familiaridade apoiando a 

causa “reeducação alimentar”. 

 

 
Figura 38 – Tratamento 3 – Anúncio com MRC x Produto prejudicial à saúde x Baixa 
familiaridade 

Fonte: Elaboração própria 
 
 

Tratamento 4: Anúncio do produto prejudicial à saúde de baixa familiaridade sem apoio à 

causa social. 

 

 
Figura 39 – Tratamento 4 – Anúncio sem MRC x Produto prejudicial à saúde x Baixa 

familiaridade 
Fonte: Elaboração própria 
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Tratamento 5: Anúncio do produto benéfico à saúde de alta familiaridade apoiando a causa 

“reeducação alimentar”. 

 

 
Figura 40 – Tratamento 5 – Anúncio com MRC x Produto benéfico à saúde x Alta 
familiaridade 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

Tratamento 6: Anúncio do produto benéfico à saúde de alta familiaridade sem apoio à causa 
social. 

 

 
Figura 41 – Tratamento 6 – Anúncio sem MRC x Produto benéfico à saúde x Alta 

familiaridade 
Fonte: Elaboração própria 
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Tratamento 7: Anúncio do produto benéfico à saúde de baixa familiaridade apoiando a causa 

“reeducação alimentar”. 

 

 
Figura 42 – Tratamento 7 – Anúncio com MRC x Produto benéfico à saúde x Baixa 

familiaridade 

Fonte: Elaboração própria 

 
 

Tratamento 8: Anúncio do produto benéfico à saúde de baixa familiaridade sem apoio à 

causa social. 
 

 
Figura 43 – Tratamento 8 – Anúncio sem MRC x Produto benéfico à saúde x Baixa 
familiaridade 
Fonte: Elaboração própria 
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7.2 Apêndice A – Teste de normalidade – Benefício do produto 

Testes de Normalidade 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 

Resíduo Padronizado para 

benefício do produto 
,169 480 ,000 ,910 480 ,000 

a. Correlação de Significância de Lilliefors  

 
 

 
Fonte: Elaboração própria 
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7.3 Apêndice B – Teste de normalidade – Familiaridade – Refrigerante 

Testes de Normalidade 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 

Resíduo padronizado para 

familiaridade com as marcas 

de refrigerante 

,245 240 ,000 ,900 240 ,000 

a. Correlação de Significância de Lilliefors  

 
Fonte: Elaboração própria 
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7.4 Apêndice C – Teste de normalidade – Familiaridade – Água Mineral 

Testes de Normalidade 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 

Resíduo padronizado para 

familiaridade com as marcas 

de água mineral 

,189 240 ,000 ,942 240 ,000 

a. Correlação de Significância de Lilliefors  

 

 
 
Fonte: Elaboração própria 
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7.5 Apêndice D – ANOVA 6 Fatores – Atitude em relação à marca 

Testes de efeitos entre assuntos  

Variável dependente: Atitude em relação à marca 

Origem 

Tipo III Soma 

dos Quadrados gl 

Quadrado 

Médio F Sig. 

 1.508,94a 449 3,36 1,99 ,01 

 5.017,77 1 5.017,77 2.969,83 ,00 

 ,12 1 ,12 ,07 ,79 

 91,99 42 2,19 1,30 ,23 

 5,10 4 1,28 ,76 ,56 

 ,67 2 ,33 ,20 ,82 

 85,36 3 28,45 16,84 ,00 

 ,65 1 ,65 ,38 ,54 

 19,15 9 2,13 1,26 ,30 

 ,16 1 ,16 ,10 ,76 

 ,14 1 ,14 ,08 ,77 

 6,59 2 3,29 1,95 ,16 

 ,14 1 ,14 ,08 ,77 

 8,34 5 1,67 ,99 ,44 

 3,06 1 3,06 1,81 ,19 

 16,08 19 ,85 ,50 ,94 

 14,87 4 3,72 2,20 ,09 

 ,00 0 , , , 

 ,14 1 ,14 ,08 ,77 

 1,55 2 ,77 ,46 ,64 

 ,00 0 , , , 

 ,00 0 , , , 

 5,44 2 2,72 1,61 ,22 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 
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 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

 ,00 0 . . . 

Erro 50,69 30 1,69   

Total 11.060,38 480    

Total corrigido 1.559,62 479    

a. R Quadrado = ,968 (R Quadrado Ajustado = ,481) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os pressupostos da ANOVA - amostras independentes, distribuição normal (maior 

que 50 observações) e igualdade das variâncias (Teste de igualdade de variância de Levene 

F=0,76; gl1=449; gl2=30; p-valor>,05), foram atendidos. 
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7.6 Apêndice E – ANOVA 6 Fatores – Imagem em relação à marca 

Variável dependente: Imagem em relação à marca 

Origem 

Tipo III Soma 

dos 

Quadrados gl 

Quadrado 

Médio F Sig. 

Modelo corrigido 956,17a 449 2,13 2,56 ,00 

Interceptação 4872,83 1 4.872,83 5.847,39 ,00 

Sexo 1,08 1 1,08 1,29 ,26 

Idade 38,69 42 ,92 1,11 ,39 

Renda 2,34 4 ,58 ,70 ,60 

Escolaridade 3,29 2 1,65 1,97 ,16 

Familiaridade 57,09 3 19,03 22,83 ,00 

MRC ,48 1 ,48 ,58 ,45 

Sexo * Idade 7,02 9 ,78 ,94 ,51 

Sexo * Renda ,51 1 ,51 ,61 ,44 

Sexo * Escolaridade ,44 1 ,44 ,53 ,47 

Sexo * Familiaridade 4,50 2 2,25 2,70 ,08 

Sexo * MRC ,11 1 ,11 ,13 ,72 

Idade * Renda 4,13 5 ,83 ,99 ,44 

Idade * Escolaridade ,25 1 ,25 ,30 ,59 

Idade * Familiaridade 15,29 19 ,80 ,97 ,52 

Idade * MRC 8,79 4 2,20 2,64 ,05 

Renda * Escolaridade ,00 0 . . . 

Renda * Familiaridade ,11 1 ,11 ,13 ,72 

Renda * MRC 4,10 2 2,05 2,46 ,10 

Escolaridade * Familiaridade ,00 0 . . . 

Escolaridade * MRC ,00 0 . . . 

Familiaridade * MRC 3,76 2 1,88 2,25 ,12 

Sexo * Idade * Renda ,00 0 . . . 

Sexo * Idade * Escolaridade ,00 0 . . . 

Sexo * Idade * Familiaridade ,00 0 . . . 

Sexo * Idade * MRC ,00 0 . . . 

Sexo * Renda * Escolaridade ,00 0 . . . 

Sexo * Renda * Familiaridade ,00 0 . . . 

Sexo * Renda * MRC ,00 0 . . . 

Sexo * Escolaridade * Familiaridade ,00 0 . . . 

Sexo * Escolaridade * MRC ,00 0 . . . 

Sexo * Familiaridade * MRC ,00 0 . . . 

Idade * Renda * Escolaridade ,00 0 . . . 

Idade * Renda * Familiaridade ,00 0 . . . 

Idade * Renda * MRC ,00 0 . . . 

Idade * Escolaridade * Familiaridade ,00 0 . . . 
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Idade * Escolaridade * MRC ,00 0 . . . 

Idade * Familiaridade * MRC ,00 0 . . . 

Renda * Escolaridade * Familiaridade ,00 0 . . . 

Renda * Escolaridade * MRC ,00 0 . . . 

Renda * Familiaridade * MRC ,00 0 . . . 

Escolaridade * Familiaridade * MRC ,00 0 . . . 

Sexo * Idade * Renda * Escolaridade ,00 0 . . . 

Sexo * Idade * Renda * Familiaridade ,00 0 . . . 

Sexo * Idade * Renda * MRC ,00 0 . . . 

Sexo * Idade * Escolaridade * Familiaridade ,00 0 . . . 

Sexo * Idade * Escolaridade * MRC ,00 0 . . . 

Sexo * Idade * Familiaridade * MRC ,00 0 . . . 

Sexo * Renda * Escolaridade * Familiaridade ,00 0 . . . 

Sexo * Renda * Escolaridade * MRC ,00 0 . . . 

Sexo * Renda * Familiaridade * MRC ,00 0 . . . 

Sexo * Escolaridade * Familiaridade * MRC ,00 0 . . . 

Idade * Renda * Escolaridade * Familiaridade ,00 0 . . . 

Idade * Renda * Escolaridade * MRC ,00 0 . . . 

Idade * Renda * Familiaridade * MRC ,00 0 . . . 

Idade * Escolaridade * Familiaridade * MRC ,00 0 . . . 

Renda * Escolaridade * Familiaridade * MRC ,00 0 . . . 

Sexo * Idade * Renda * Escolaridade * Familiaridade ,00 0 . . . 

Sexo * Idade * Renda * Escolaridade * MRC ,00 0 . . . 

Sexo * Idade * Renda * Familiaridade * MRC ,00 0 . . . 

Sexo * Idade * Escolaridade * Familiaridade * MRC ,00 0 . . . 

Sexo * Renda * Escolaridade * Familiaridade * MRC ,00 0 . . . 

Idade * Renda * Escolaridade * Familiaridade * MRC ,00 0 . . . 

Sexo * Idade * Renda * Escolaridade * Familiaridade 

* MRC 
,00 0 . . . 

Erro 25,00 30 ,83   

Total 10347,44 480    

Total corrigido 981,17 479    

a. R Quadrado = ,975 (R Quadrado Ajustado = ,593) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os pressupostos da ANOVA - amostras independentes, distribuição normal (maior 

que 50 observações) e igualdade das variâncias (Teste de igualdade de variância de Levene 

F=1,20; gl1=449; gl2=30; p-valor>,05), foram atendidos. 
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7.7 Apêndice F – ANOVA 6 Fatores – Intenção de compra da marca 

Variável dependente: Intenção de compra da marca 

Origem 

Tipo III Soma 

dos 

Quadrados gl 

Quadrado 

Médio F Sig. 

Modelo corrigido 1.860,00a 449 4,14 2,78 ,00 

Interceptação 4.456,39 1 4.456,39 2.994,14 ,00 

Sexo ,04 1 ,04 ,03 ,87 

Idade 105,24 42 2,51 1,68 ,07 

Renda 11,79 4 2,95 1,98 ,12 

Escolaridade 8,35 2 4,17 2,80 ,08 

Familiaridade 57,42 3 19,14 12,86 ,00 

MRC 3,91 1 3,91 2,63 ,12 

Sexo * Idade 22,45 9 2,49 1,68 ,14 

Sexo * Renda 1,14 1 1,14 ,77 ,39 

Sexo * Escolaridade 1,56 1 1,56 1,05 ,31 

Sexo * Familiaridade ,08 2 ,04 ,03 ,97 

Sexo * MRC ,56 1 ,56 ,38 ,54 

Idade * Renda 13,83 5 2,77 1,86 ,13 

Idade * Escolaridade 3,06 1 3,06 2,06 ,16 

Idade * Familiaridade 19,21 19 1,01 ,68 ,81 

Idade * MRC 28,01 4 7,00 4,70 ,00 

Renda * Escolaridade ,00 . . . . 

Renda * Familiaridade ,02 1 ,02 ,01 ,92 

Renda * MRC 5,12 2 2,56 1,72 ,20 

Escolaridade * Familiaridade ,00 . . . . 

Escolaridade * MRC ,00 . . . . 

Familiaridade * MRC 1,79 2 ,90 ,60 ,55 

Sexo * Idade * Renda ,00 . . . . 

Sexo * Idade * Escolaridade ,00 . . . . 

Sexo * Idade * Familiaridade ,00 . . . . 

Sexo * Idade * MRC ,00 . . . . 

Sexo * Renda * Escolaridade ,00 . . . . 

Sexo * Renda * Familiaridade ,00 . . . . 

Sexo * Renda * MRC ,00 . . . . 

Sexo * Escolaridade * Familiaridade ,00 . . . . 

Sexo * Escolaridade * MRC ,00 . . . . 

Sexo * Familiaridade * MRC ,00 . . . . 

Idade * Renda * Escolaridade ,00 . . . . 

Idade * Renda * Familiaridade ,00 . . . . 

Idade * Renda * MRC ,00 . . . . 

Idade * Escolaridade * Familiaridade ,00 . . . . 
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Idade * Escolaridade * MRC ,00 . . . . 

Idade * Familiaridade * MRC ,00 . . . . 

Renda * Escolaridade * Familiaridade ,00 . . . . 

Renda * Escolaridade * MRC ,00 . . . . 

Renda * Familiaridade * MRC ,00 . . . . 

Escolaridade * Familiaridade * MRC ,00 . . . . 

Sexo * Idade * Renda * Escolaridade ,00 . . . . 

Sexo * Idade * Renda * Familiaridade ,00 . . . . 

Sexo * Idade * Renda * MRC ,00 . . . . 

Sexo * Idade * Escolaridade * Familiaridade ,00 . . . . 

Sexo * Idade * Escolaridade * MRC ,00 . . . . 

Sexo * Idade * Familiaridade * MRC ,00 . . . . 

Sexo * Renda * Escolaridade * Familiaridade ,00 . . . . 

Sexo * Renda * Escolaridade * MRC ,00 . . . . 

Sexo * Renda * Familiaridade * MRC ,00 . . . . 

Sexo * Escolaridade * Familiaridade * MRC ,00 . . . . 

Idade * Renda * Escolaridade * Familiaridade ,00 . . . . 

Idade * Renda * Escolaridade * MRC ,00 . . . . 

Idade * Renda * Familiaridade * MRC ,00 . . . . 

Idade * Escolaridade * Familiaridade * MRC ,00 . . . . 

Renda * Escolaridade * Familiaridade * MRC ,00 . . . . 

Sexo * Idade * Renda * Escolaridade * Familiaridade ,00 . . . . 

Sexo * Idade * Renda * Escolaridade * MRC ,00 . . . . 

Sexo * Idade * Renda * Familiaridade * MRC ,00 . . . . 

Sexo * Idade * Escolaridade * Familiaridade * MRC ,00 . . . . 

Sexo * Renda * Escolaridade * Familiaridade * MRC ,00 . . . . 

Idade * Renda * Escolaridade * Familiaridade * MRC ,00 . . . . 

Sexo * Idade * Renda * Escolaridade * Familiaridade 

* MRC 
,00 

. 
. . . 

Erro 44,65 30 1,49   

Total 10.430,75 480    

Total corrigido 1.904,65 479    

a. R Quadrado = ,977 (R Quadrado Ajustado = ,626) 

Fonte: Elaboração própria 

 
Os pressupostos da ANOVA - amostras independentes, distribuição normal (maior 

que 50 observações) e igualdade das variâncias (Teste de igualdade de variância de Levene 

F=1,67; gl1=449; gl2=30; p-valor>,05), foram atendidos. 


