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RESUMO

O presente estudo investigou o consumo público de eventos esportivos ao vivo dentro e fora

do âmbito dos estádios. O objetivo principal do estudo foi determinar se o fã (torcedor),

percebe uma relação de substituição ou de complementaridade entre as atitudes favoráveis ao

comparecimento ao estádio ou a outros locais públicos para assistir a jogos de futebol.

Adicionalmente, o estudo objetivou a investigação da influência da identificação do fã do

esporte (torcedor) com seu time na atitude e consumo público do espetáculo do futebol no

estádio ou em outros locais públicos; bem como se as características demográficas (gênero e

faixa etária) exercem algum tipo de efeito moderador sobre as relações estudadas. Para

abordar estes temas buscou-se referência na SIT – Social Identity Theory e na SCT – Self-

Categorization Theory. Foi realizado um levantamento (survey), envolvendo torcedores dos 4

times cariocas de maior torcida, mediante entrevistas estruturadas assistidas. A amostra foi

intencional e de conveniência e a coleta de dados totalizou 507 questionários válidos. A

análise dos dados foi realizada em duas etapas. A primeira contemplando uma análise fatorial

exploratória, que objetivou a observação preliminar da qualidade das escalas. A segunda etapa

contemplou uma análise fatorial confirmatória com o objetivo de purificar as escalas. Foram

avaliadas a confiabilidade e a validade convergente, discriminante e nomológica dos

construtos. Para testar as hipóteses substantivas do estudo utilizou-se a técnica de modelagem

de equações estruturais e a análise de multigrupos. Os resultados da análise permitiram

suportar empiricamente três das cinco hipóteses substantivas. Os resultados sugerem que (a)

A identificação do fã com o time exerce influência positiva sobre a atitude em relação a

assistir a jogos no estádio; (b) A atitude favorável do torcedor em relação ao estádio exerce

influência positiva sobre o comparecimento ao estádio; e (c) A atitude favorável do torcedor

em relação a locais públicos exerce influência positiva sobre o comparecimento a locais

públicos. Todavia, não foi possível suportar integralmente as hipóteses de que (d) A

identificação do fã com o time exerce influência sobre a atitude em relação a locais públicos;

e (e) A atitude do torcedor em relação ao estádio exerce influência sobre a atitude em relação

a locais públicos. Também não foram suportados os efeitos de moderação do gênero e faixa

etária.

Palavras chaves: Identificação do fã, Consumo de eventos esportivos, Futebol,

Comparecimento ao estádio, Bares e restaurantes, Marketing esportivo.



ABSTRACT

The present study investigated the public consumption of live sporting events inside and

outside the scope of stadiums. The main goal of the study was to determine if the fan

(supporter), perceives a relation of substitution or complementarity between the favorable

attitudes towards attendance at the stadium or at other public places to watch football games.

Additionally, the study aimed to investigate the influence of the identification of a sports fan

(supporter) with his team in the attitude and public consumption of the spectacle of soccer in

the stadium or in other public places, as well as if demographic characteristics (gender and

age group) exert some kind of moderating effect on the relationships studied. To address these

issues we sought reference in SIT - Social Identity Theory and SCT - Self-Categorization

Theory. A survey was conducted, targeting supporters of the four main soccer teams from Rio

de Janeiro, through assisted structured interviews. The sample was intentional and of

convenience and data collection totaled 507 valid questionnaires. Data analysis was

performed in two stages. The first contemplating an exploratory factor analysis, which aimed

at the preliminary observation of the quality of the scales. The second stage included a

confirmatory factor analysis in order to purify the scales. Convergent, discriminant and

nomological reliability and validity of the constructs were evaluated. To test the substantive

hypotheses of the study the structural equation modeling technique and multigroup analysis

were used. The analysis results allowed empirical support of three out of the five substantial

hypotheses. The results suggest that (a) The identification of the fan with the team exerts a

positive influence on the attitude towards watching games at the stadium; (b) The favorable

attitude of fans towards the stadium exerts a positive influence on the attendance at the

stadium; and (c) The favorable attitude of fans towards public places exerts a positive

influence on attendance at public places. However, we could not fully support the hypothesis

that (d) identification of the fan with the team influences the attitude towards public places;

and (e) The attitude of fans towards the stadium influences the attitude towards public places.

The moderating effects of gender and age group were also not supported.

Keywords: Sports fan identification, Sports events consumption, Soccer, Stadium attendance,

Bars and restaurants, Sports marketing.
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1 INTRODUÇÃO

O esporte teve muitos significados ao longo da história humana registrada. Na Grécia

antiga era o privilégio dos aristocratas e uma ocupação legítima para o ócio que estes

experimentavam. Foi com a revolução industrial inglesa, entretanto, que os jogos populares de

times com bola foram reinventados, sistematizados e regrados para o entretenimento das

massas de trabalhadores recém-removidas dos campos pelas enclosures1 (KASZNAR, 2010).

Deste esforço nasceram o rugby e o futebol moderno, com regras formalizadas. Esta

formalização acabou criando a lógica do esporte profissional: a distinção dos melhores no

esporte jogarem por exibição, como nos jogos olímpicos, em um estádio – de alto valor

imobiliário por ocupar um grande espaço em uma concentração urbana – que recompensa os

jogadores com altos salários e obtém suas receitas através da venda de ingressos para estas

partidas (KASZNAR, 2010).

Globalmente, as receitas referentes a ingressos correspondem a 32,6% da receita total

do mercado de esportes e, mais importante, são uma fonte chave de renda em regiões com

forte cultura de eventos esportivos ao vivo (PRICEWATERHOUSECOOPERS IL, 2011). No

Brasil, todavia, a média de público nos estádios em jogos dos times nacionais é visivelmente

inferior à média de público na Europa – dos 100 times com a maior média de público nos

estádios, o Brasil ocupa apenas três posições, todas entre os 10 últimos (FERREIRA, 2013),

levando os próprios executivos do negócio a clamar por pesquisas sobre o assunto

(RESENDE, 2013). Ademais, as receitas de estádio e bilheteria estão em declínio na

participação do mix de receitas dos clubes. Em 2012, representavam cerca de 20% das

receitas do futebol, enquanto dois anos antes respondiam por 27%, indicando uma queda de

7% da participação das receitas referentes a estádio e bilheteria em apenas dois anos (ITAÚ

BBA, 2013).

Os grandes clubes de futebol carioca enfrentam severas dificuldades financeiras: os

quatro principais clubes (de maior torcida) totalizavam dívida crescente de 2,1 bilhões de

reais em 2012, contra 1,7 bilhões em 2011. Das fontes de receita destes clubes, os ingressos

participam na média com apenas 7 a 8% (BDO, 2012; LEPIANI, 2013a, 2013b), percentual

1 Enclosure ou inclosure é o movimento de privatização da terra comum, onde os campos antes livremente
utilizáveis para pasto pelos camponeses passaram a integrar as propriedades privadas agrícolas. Ocorrido na
Europa, iniciando no século XII, acelerando-se no século XV e praticamente concluído ao início do século XIX.
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que poderia ser ampliado, contribuindo de maneira significativa para o equilíbrio financeiro

dos clubes.

Recentemente, a mídia especializada registrou o fenômeno do esvaziamento dos

estádios durante o período de obras das arenas para as copas do mundo e das confederações,

em especial em comparação com a frequência aos estádios na Europa (GONÇALVES, 2012).

Não são, porém, somente as obras que levaram ao esvaziamento dos estádios. A média de

público nos estádios nos campeonatos estaduais tem declinado ano após ano (RODRIGUES;

FONSECA, 2013). São diversos os fatores que levam a esse fenômeno no Brasil: o efeito da

televisão (ALLAN; ROY, 2008), a violência urbana (PRADO, 2013), os preços dos ingressos

(PRICEWATERHOUSECOOPERS IL, 2011), partidas jogadas no alto verão, clubes que

escalam times-mistos para poupar jogadores em partidas sem relevância (RODRIGUES;

FONSECA, 2013).

Somado a isto, o público torcedor dispõe de uma vasta gama de opções para consumir

(assistir) o espetáculo do futebol. Além da assistência no estádio, o torcedor pode optar por

consumir o espetáculo em âmbito privado (em casa) ou em âmbito público (na rua), em

diversos locais públicos, tais como bares, restaurantes, associações, clubes e etc, sendo este

inclusive um nicho de mercado explorado comercialmente, visando atrair o torcedor para

bares, por exemplo (SANTOS; AZEVEDO, 2008; JARDIM, 2013; WERNECK, 2013).

Embora a literatura seja farta em estudos que demonstram uma clara relação entre a

identificação do fã do esporte (torcedor) com o time e o consumo de eventos esportivos no

estádio (FINK et al., 2002a; TRAIL; ROBINSON; et al., 2003; FUNK et al., 2009), uma

recente pesquisa corporativa indica que o brasileiro tem o hábito de assistir partidas de futebol

acompanhado de amigos e familiares e que, se apenas 7% dos torcedores entrevistados vão ao

estádio, mais que o triplo, 23%, vão a bares e restaurantes para assistir o evento (YASUDA,

2012).

Objetivos do Estudo1.1

Diante do fenômeno crescente do consumo público do espetáculo do futebol fora dos

estádios (SANTOS; AZEVEDO, 2008; JARDIM, 2013; WERNECK, 2013), torna-se

relevante investigar se essa forma alternativa de consumo social contribui para o

esvaziamento das receitas de ingressos dos clubes. Para enfrentar essa questão de pesquisa,

foram formuladas as seguintes perguntas específicas:
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Pergunta 1: O consumo coletivo do espetáculo do futebol em âmbito público fora dos

estádios por fãs (torcedores) dos quatro times cariocas de maior torcida (Flamengo,

Vasco, Fluminense e Botafogo) corresponde a uma prática substituta ou complementar

à prática tradicional de consumo do espetáculo no estádio?

Pergunta 2: Se e em que medida a identificação do fã do esporte (torcedor) com o

time de futebol é capaz de explicar a atitude a favor e o consumo público do

espetáculo do futebol no estádio ou em outros locais públicos alternativos?

Pergunta 3: Se e em que medida as características demográficas (gênero e faixa

etária) do fã do esporte (torcedor) são capazes de exercer um efeito moderador na

relação entre o grau de identificação do fã do esporte com o time e a atitude de

consumir o espetáculo do futebol em âmbito público, nos estádios ou em outros locais

públicos?

Relevância do Estudo1.2

O esvaziamento dos estádios é um fenômeno que tem sido estudado pela academia,

mais especificamente no que diz respeito ao efeito da disputa entre os televisores (e outras

mídias) e o estádio (ALLAN; ROY, 2008; GASTALDO, 2009; ANDRADE et al., 2013),

além de outros motivos apontados para a fuga do torcedor dos estádios (COELHO; TIESLER,

2007; MADALOZZO; VILLAR, 2009; KASZNAR; GRAÇA F o, 2012). O presente estudo

contribui para essa discussão mediante a investigação do efeito do consumo social do evento

esportivo em locais públicos (bares e restaurantes) neste esvaziamento.

Adicionalmente, são vários os estudos que buscam compreender a relação de

identificação do fã com o seu esporte e time (MURRELL; DIETZ, 1992), bem como o efeito

dessa identificação no comportamento de consumo do fã (TRAIL; FINK; et al., 2003; KIM;

TRAIL, 2010). Estudo anterior sugere ainda a utilização da idade como uma variável

independente e o comportamento ̶ especificamente o número de jogos assistidos  ̶ como

variável dependente ao se investigar as relações entre os fãs e os esportes e times

(ROBINSON; TRAIL, 2005), O presente estudo amplia esta linha de pesquisa, por meio da

investigação das relações entre a identificação do fã (torcedor de futebol) e a atitude a favor

do consumo de eventos esportivos em locais públicos (bares e restaurantes).
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Finalmente, o presente estudo contribui para a validação das escalas de atitude e de

comparecimento aos eventos esportivos, propostas por estudo anterior, que sugere a aplicação

das escalas usadas para analisar os torcedores de outros times de futebol (GIACOMINI;

ALMEIDA, 2013).

No âmbito das práticas gerenciais, o estudo busca elucidar parte das razões que

explicam uma percebida queda na frequência dos estádios (RESENDE, 2013) e oferece

insights aos gestores de clubes de futebol para o estabelecimento (ou revisão) de políticas de

relacionamento dos clubes com os seus fãs (torcedores) de forma a que capitalizem essa

tendência de consumo do espetáculo do futebol em locais públicos, fora dos estádios.

Delimitação do Escopo do Estudo1.3

O recorte específico deste estudo está limitado ao consumo coletivo do espetáculo do

futebol em âmbito público, dentro e fora dos estádios, por fãs (torcedores) dos quatro times

cariocas de maior torcida (Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo). O consumo em âmbito

privado (nas residências), seja individual ou coletivo, não constituí objeto deste estudo. Faz-se

necessário deixar claro que o fenômeno investigado nesse estudo é o consumo do espetáculo

em si e não o consumo econômico derivado da assistência ao espetáculo esportivo, tais como

bebidas, comidas, transporte, camisetas, materiais esportivos, entre outros.

Organização da Apresentação do Estudo1.4

A apresentação do presente estudo foi organizada da seguinte forma: a Introdução

discute as motivações e o contexto para a realização do estudo, assim como apresenta as

perguntas de pesquisa, a relevância acadêmica e gerencial e a delimitação do escopo do

estudo; em seguida, é apresentado o Referencial Teórico, contemplando uma revisão de

literatura sobre a Teoria da Identidade Social e a Teoria da Autocategorização, bem como

abordando os conceitos de Identificação social, Identificação do fã com esportes, além das

Motivações do fã para a ida ao estádio; apresenta-se, então, o Modelo Conceitual e as

Hipóteses substantivas do estudo; na sequência, o Método e os Resultados do estudo são

detalhados; finalmente, as Conclusões são apresentadas, contemplando um sumário executivo

do estudo, as respostas às perguntas do estudo e consequentes implicações teóricas, as

contribuições gerenciais, bem como as limitações e sugestões para novas pesquisas.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O presente estudo utiliza como referencial teórico a Abordagem da Identidade Social

ou Social Identity Approach. Essa abordagem ou perspectiva tem sido usada para designar os

estudos no campo da Teoria da Identidade Social ou Social Identity Theory (SIT) iniciada por

Tajfel e Turner no fim dos anos 70 e seu campo correlato a Teoria da Autocategorização ou

Self-categorization Theory (SCT), iniciado por Turner em meados dos anos 80. A necessidade

do estabelecimento desse arcabouço amplo da Abordagem da Identidade Social decorreu do

fato de que existia confusão entre a aplicação das duas teorias, com acadêmicos

referenciando-as de forma intercambiável (BROWN, 2000). Em entretenimento na mídia, por

exemplo, alguns autores distinguem entre as distintas teorias, mas a maioria se refere à SIT,

que é mais geral, porém destacando desenvolvimentos feitos na tradição da SCT (TREPTE,

2006).

Social Identity Theory – Teoria da Identidade Social2.1

Desde o pós-guerra até meados dos anos 70, a psicologia social buscava explicar o

comportamento de grandes grupos de pessoas como processos interpessoais ou intrapsíquicos

em uma escala maior. Esta abordagem começou a ser amplamente questionada dentro do

próprio campo em função de seu foco nestes processos interpessoais em detrimento de

construtos de larga escala como linguagem, história e cultura (HORNSEY, 2008). Desta

discussão nasceu a Teoria da Identidade Social, que explica a identidade social como uma

parte do autoconceito do indivíduo, derivado da percepção de pertencimento a um grupo

social relevante (TAJFEL; TURNER, 1979).

A Teoria da Identidade Social afirma que o comportamento social varia em um

contínuo entre o comportamento interpessoal e o comportamento intergrupo. O

comportamento puramente interpessoal é aquele determinado apenas pelas características

individuais e interpessoais existentes entre duas ou mais pessoas e aonde é mais saliente o

comportamento definido pela ‘identidade pessoal’ do indivíduo enquanto o comportamento

puramente intergrupo é aquele que é determinado apenas pelo pertencimento a grupos sociais

que afetem duas ou mais pessoas e onde é saliente o comportamento definido pela ‘identidade

social do indivíduo’. Estas identidades social e pessoal formam o autoconceito do indivíduo

(TAJFEL; TURNER, 1979).
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A Teoria da Identidade Social se apoia em quatro princípios: a categorização social, a

comparação social, a identidade social e a autoestima (TREPTE, 2006).

A categorização social é concebida como uma ferramenta cognitiva para classificação

e ordenação do ambiente social complexo, devido às capacidades reduzidas de processamento

de informação do ser humano, criando e definindo o lugar do indivíduo na sociedade e

determinando as muitas formas de ação social disponíveis a este (TAJFEL; TURNER, 1979).

A comparação social é o primeiro comportamento ativado pela categorização social. O

objetivo da comparação social é avaliar os grupos sociais aos quais pertencemos e os outros

pertencem. Quanto mais próximos e parecidos os grupos, mais relevante é a comparação

(TREPTE, 2006). Pela categorização dos grupos, as diferenças intergrupos são acentuadas e

as diferenças intragrupos são atenuadas, ignoradas ou menosprezadas (TAJFEL; TURNER,

1979). O resultado da comparação social determina em grande parte a identidade social do

indivíduo e sua autoestima (TREPTE, 2006).

A identidade social é um conceito que evolui em um processo de reciprocidade entre o

indivíduo e o grupo (KORTE, 2007). O principal objetivo do indivíduo é obter uma ‘distinção

positiva’, assim, uma identidade social positiva em relação a membros de fora do grupo,

depende do estabelecimento de comparações sociais em termos onde o grupo seja bem

avaliado (TAJFEL; TURNER, 1979). É possível o emprego de diferentes estratégias para

alcançar uma identidade social positiva, por exemplo: abandonar um grupo ‘falido’ em busca

de um grupo de maior status ou comparar o grupo a grupos de status inferior para ressaltar

suas qualidades positivas (TAJFEL; TURNER, 1979).

A autoestima é considerada o principal motivador do indivíduo para a SIT e esta

necessidade é atendida pela avaliação positiva dos grupos de pertencimento. Se o

pertencimento a um grupo é crucial para o autoconceito do indivíduo, a comparação social

deve levar à distinção social positiva e, portanto, a melhoria da autoestima (TREPTE, 2006).

SCT – Self-Categorization Theory – Teoria da Autocategorização2.2

Assim como acontece na SIT, a identidade social é um construto central na Teoria da

Autocategorização, porém para a SCT trata-se de um processo que transforma o

comportamento interpessoal em comportamento intergrupo. Diferente da SIT, a SCT não

define o comportamento interpessoal e intergrupo como polos em um contínuo, mas enxerga a



24

identidade social e pessoal como diferentes níveis de autocategorização em grupos (TREPTE,

2006).

No autoconceito existem elementos da visão de self’ oriundos da cognição social

aonde vários tipos de self podem ser ativados em situações particulares (REED, 2002),

especificamente através dos diferentes níveis de abstração nos quais o autoconceito existe. O

nível de abstração da autocategorização de uma pessoa – de comportamentos individuais, para

comportamentos de um grupo, para comportamentos de um grupo mais abrangente – pode

mudar dentro desta definição do autoconceito (TURNER; OAKES, 1986).

O processo básico de construção da identidade social para a SCT implica na

autocategorização que leva a autoestereotipificação e a despersonalização da autopercepção.

A partir da percepção de inclusão em uma determinada categoria ou grupo, o indivíduo passa

a enxergar mais as semelhanças entre os participantes do grupo  ̶̶ semelhanças intragrupo  ̶̶  e 

as diferenças com quem está excluído do grupo ou faz parte de outros grupos ̶̶  diferenças 

intergrupos ̶̶  que é o processo que leva a autoestereotipificação. É possível que em 

determinados grupos ou situações a identidade social se torne mais saliente que a identidade

pessoal levando esta exacerbação das semelhanças intragrupo e diferenças intergrupo ao

processo de despersonalização da autopercepção  ̶̶ o indivíduo passa a se enxergar menos

como indivíduo e mais como membro daquele grupo; menos em termos de suas características

pessoais únicas e mais em termos de pertencimento a determinados grupos e suas

características estereotípicas (TURNER, 1999).

A perspectiva proposta pela SCT, enfatizando a competição do comportamento

intragrupo e do comportamento intergrupos no processo de identificação, oferece a

possibilidade de vislumbrar o autoconceito do indivíduo, permitindo operacionalizá-lo para a

pesquisa (REED, 2002).

Identificação social2.3

A identificação social  ̶̶  ligação ou identificação percebida com um agregado de seres 

humanos  ̶̶  se apoia em quatro princípios: a identificação é vista como um construto que não é 

necessariamente associado com comportamentos ou estados afetivos específicos, ou seja, o

indivíduo para se identificar com um grupo não precisa efetivamente participar das atividades

desse grupo, somente perceber-se como parte de tal; em segundo lugar a identificação é vista

como experimentar pessoalmente as vitórias e derrotas do grupo; em terceiro, a identificação
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é distinta da internalização, pois, enquanto a primeira trata do ser em referência a categorias,

‘eu sou’, a segunda trata da incorporação de valores e atitudes, ‘eu acredito’; em quarto lugar,

a identificação com o grupo ocorre de maneira similar à identificação com uma pessoa, na

qual o indivíduo se define parcialmente em relação a uma referência social. (ASHFORTH;

MAEL, 1989).

Identificação do fã com esportes2.4

A identificação com o esporte é uma instância específica da identificação social aonde

o indivíduo se identifica com uma modalidade esportiva ou time  ̶̶ clube  ̶̶ em particular. A 

abordagem da identidade social contribui para o entendimento do pertencimento e

identificação com um esporte ou um time uma vez que o indivíduo é intrinsicamente

motivado a buscar distinção positiva (TAJFEL; TURNER, 1979) e as pessoas tendem a se

classificar e aos outros dentro de categorias sociais, tais como pertencimento a organizações,

afiliações religiosas e faixas etárias (ASHFORTH; MAEL, 1989).

É possível distinguir e classificar o indivíduo baseado nas suas atitudes em relação ao

consumo do esporte e de eventos esportivos e suas motivações para tal estabelecendo uma

distinção entre indivíduos altamente identificados com o esporte e indivíduos não tão

identificados com o esporte (WANN, 1995). Nem todo indivíduo que gosta de um

determinado esporte ou time, gosta com a mesma intensidade ou deriva sua identidade social

desta relação. Esta distinção pode ser estabelecida através da identificação do indivíduo com o

time ou esporte e indivíduos com maior identificação tendem a exibir reações mais intensas

ao desempenho de seu time (WANN, 2002).

Os fãs de um time enquanto um grupo demonstram as mesmas características de

identificação, medidas em autoestima coletiva e diferenciação intergrupos, de outros tipos de

adesão a grupos. A importância do pertencimento a um grupo como parte do autoconceito do

indivíduo é importante para o apoio demonstrado ao time tanto do ponto de vista do

comparecimento a eventos esportivos quanto do ponto de vista da opinião sobre o time. De

maneira similar, se o indivíduo acredita que seu time é percebido como superior a outros em

termos de status, ele cria atitudes e comportamentos para fortalecer sua associação com o

time. (MURRELL; DIETZ, 1992)

No caso dos fãs de esporte, a identificação com determinado grupo provê o

fortalecimento da autoestima através da busca de distinção positiva, enfatizando os aspectos
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positivos do grupo de identificação e minimizando os aspectos negativos daquele grupo,

enquanto se enfatiza a informação negativa e se menospreza a informação positiva entre os

grupos contrastantes (GWINNER; BENNETT, 2008). Assim, além dos benefícios de

autoestima, a identidade de fã, como qualquer identidade de grupo é benéfica ao indivíduo por

prover um sentimento de comunidade e de se tornar membro de um grupo, formando uma

identidade coletiva e esta provê ao indivíduo o sentimento de pertencimento a um grupo

(JACOBSON, 2003).

Conforme times esportivos se tornam quasi-marcas e desenvolvem uma brand image,

com uma personalidade distinta, isto afeta o nível de identificação dos fãs com o time e esta

identificação positiva influencia a quantidade de jogos que um fã assiste (CARLSON et al.,

2009). Ademais, a identificação de um fã com o time pode até mesmo transcender o gosto

pelo esporte, sendo a identificação com o esporte e a identificação com o time componentes

separados do autoconceito do indivíduo (WANN, 2002), contrariando a ideia de que a

identificação com um time é um construto intercambiável com a identificação com o esporte

(GIACOMINI; ALMEIDA, 2013). Assim, faz-se possível categorizar dois comportamentos

distintos de fãs esportivos: torcedores que apesar da alta identificação com um time não

comparecem a eventos esportivos e espectadores, que consomem regularmente o evento

esportivo (TRAIL; ROBINSON; et al., 2003). Todavia, a natureza dualística deste tipo de

tipologia de identificação com o esporte, no caso a distinção entre o fã – de alta identificação

com o esporte – e o espectador – que é passivo em relação ao consumo deste esporte –

implica em uma tipologia restritiva, que alinha diversos comportamentos distintos em tipos

opostos e deveriam, portanto, ser usadas tão somente como um ponto de partida para um

estudo mais multifacetado do consumo de esportes (STEWART et al., 2003).

Motivações do fã para a ida ao estádio2.5

Embora o futebol seja o assunto dominante na vida social e cultural em Portugal,

desde os anos 90 os estádios de futebol têm estado vazios em comparação às décadas

anteriores e seis principais motivos são apontados informalmente por indivíduos que se

identificam como fãs de futebol: (1) os ingressos são muito caros – um aumento de

aproximadamente 1600% nos preços médios dos ingressos de 1983 a 20032; (2) a

disponibilidade de partidas televisionadas, em TV aberta ou fechada, e os agendamentos de

2 A taxa de inflação acumulada,[baseada no índice de preços ao consumidor, divulgado pelo Banco Mundial, no
período de 1983 a 2003foi de 373% (WOLFRAM ALPHA LLC).
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partida, que são feitos em função do horário televisivo em detrimento da conveniência do fã;

(3) a falta de qualidade do futebol, principalmente em função da fuga de talentos do futebol

para países aonde os salários são mais altos; (4) a hegemonia de três clubes sobre os outros

que tendem a dominar a preferência dos fãs em um cenário nacional, exacerbando o

esvaziamento dos estádios e das receitas para times locais; (5) a gestão ruim e a organização

problemática do futebol que, apesar da intenção declarada de levar mais gente aos estádios,

não apresenta uma estratégia racional para isso, ignorando os aspectos emocionais e afetivos

dos laços criados pelos fãs e os tratando como meros consumidores; e (6) o aspecto cultural,

extrínseco ao jogo em si, aonde a ampliação das possibilidades de entretenimento e lazer

disputam o espaço na agenda das pessoas com a ida ao estádio (COELHO; TIESLER, 2007).

No Brasil, tendência similar de esvaziamento dos estádios pode ser observada se comparada

com as décadas de 1980 e 1990. Estimam-se três grandes motivos para este fenômeno: (1)

Falta de infraestrutura nos estádios, necessária para criar atratividade ao público pagante de

primeira classe; (2) Falta de serviços públicos de qualidade, que comprometem a segurança e

logística no comparecimento ao estádio, especialmente nas grandes capitais; e (3) Baixa renda

da população, de modo geral, inibe o consumo (KASZNAR; GRAÇA Fo, 2012).

O efeito do televisionamento de partidas sobre a venda de ingressos e a presença do fã

no estádio já foi estudada em partidas da Scottish Premier League, a primeira divisão do

campeonato escocês. Constatou-se que os fãs leais, portadores de season passes, ingressos

para todo o campeonato, não sofriam influência forte do televisionamento da partida. Já os fãs

do time local, pagando na bilheteria do estádio, sofrem influência negativa do

televisionamento, com reduções estatisticamente significativas de aproximadamente 30% de

público. Por outro lado, fãs do time visitante, mesmo os que pagam na bilheteria, não sofrem

influência significativa do televisionamento da partida. Assim, a lealdade do fã ao clube pode

ser um fator relevante na decisão de ir ao estádio (ALLAN; ROY, 2008). No Brasil, nas redes

interorganizacionais estabelecidas entre as empresas e agentes que atuam sobre o negócio do

futebol, os clubes, supostos dono do produto, constituem os elos mais fracos da corrente,

enquanto as redes televisivas são os mais fortes e podem determinar que o jogo seja jogado da

maneira [horários e demais interesses econômicos] que lhes é mais conveniente (ANDRADE

et al., 2013).
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3 MODELO CONCEITUAL E HIPÓTESES

No presente estudo, investiga-se a influência da identificação do fã com o time de

futebol na atitude em relação ao comparecimento a jogos de futebol no estádio ou em locais

públicos, bem como a influência da atitude no comparecimento a estes locais para assistir a

jogos. O Modelo conceitual (ver Figura 1) demonstra as relações estudadas e as respectivas

hipóteses substantivas.

Figura 1 - Modelo Conceitual

São, portanto, seis as principais hipóteses substantivas deste estudo. As primeiras duas

hipóteses (H1a e H1b) dizem respeito à influência positiva da identificação do fã na atitude

em relação ao estádio e da atitude no comparecimento a jogos de futebol no estádio. As duas

hipóteses seguintes (H2a e H2b) dizem respeito à influência positiva da identificação do fã na

atitude em relação a locais públicos e da atitude no comparecimento a jogos de futebol em

locais públicos. Finalmente, as duas últimas hipóteses (H3a e H3b) referem-se à influência

(positiva ou negativa) da atitude em relação ao estádio na atitude em relação a locais públicos.

Adicionalmente propõe-se que o gênero e a faixa etária exercem efeito moderador sobre as

relações entre a identificação do fã com a atitude em relação ao estádio (H4a e H5a) ou locais
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públicos (H4b e H5b) e na relação entre a atitude em relação ao estádio com a atitude em

relação a locais públicos (H4c e H5c).

A identificação do fã, a atitude em relação ao estádio e o comparecimento a jogos3.1
de futebol

A identificação do fã com o time influencia significativamente o comportamento de

consumo do esporte (GWINNER; SWANSON, 2003). Assim, a internalização do esporte, ou

seja, a identificação, precede a formação de uma atitude em relação a este esporte e esta, por

sua vez, atua sobre o comportamento observável. Em outras palavras, a atitude em relação ao

esporte exerceria um efeito mediador entre a identificação com o esporte e o comportamento

em relação a este esporte, como por exemplo o comparecimento a eventos esportivos (FUNK;

JAMES, 2004). Este efeito foi observado no ambiente brasileiro em um estudo realizado com

os dois grandes times de futebol da capital gaúcha (GIACOMINI; ALMEIDA, 2013).

O comportamento dos consumidores que frequentam o estádio está fortemente

relacionado com a paixão pelo clube e com a socialização e confraternização com outros fãs e

não com as características do serviço em si. Entre os principais fatores que levam o torcedor

ao estádio podem ser listados: a importância da partida; os encontros sociais antes, durante e

após a partida; a acessibilidade ao ingresso e a garantia de segurança (FAGUNDES et al.,

2010). Estes resultados podem ser corroborados por uma equação de demanda estimada para a

presença do público no estádio, com dados coletados nos jogos dos campeonatos brasileiros

de 2003 a 2006. Os fatores desta equação, por ordem de relevância, foram: a praticidade para

a obtenção de ingressos; se a partida era um clássico; a posição do time da casa na tabela; se o

time visitante é de São Paulo ou do Rio – exceto para partidas no Rio Grande do Sul; as

chances de rebaixamento para a segunda divisão; os pontos marcados pelo time da casa nas

últimas três partidas; o preço dos ingressos e os títulos recentes do time visitante

(MADALOZZO; VILLAR, 2009).

Assim, pode formular-se as seguintes hipóteses:

Hipótese H1a – A identificação do fã com o seu time de futebol apresenta

relação positiva com a atitude em relação a ida ao estádio para assistir a jogos de

futebol;



30

Hipótese H1b – A atitude em relação a ida ao estádio para assistir a jogos de

futebol apresenta relação positiva com o comparecimento a jogos de futebol no

estádio.

A identificação do fã, a atitude em relação a locais públicos e o comparecimento a3.2
jogos de futebol

Conforme explorado anteriormente, o efeito do televisionamento de partidas é

significativo sobre o comparecimento e que a lealdade (identificação) do fã ao clube pode ser

um fator relevante na decisão de ir ao estádio (ALLAN; ROY, 2008). É possível tentar traçar

um paralelo com a decisão de comparecer ao evento ao vivo no estádio ou assistir ao jogo em

um bar ou restaurante, especialmente quando estes se equipam de modo a tornar a experiência

um simulacro do estádio (SANTOS; AZEVEDO, 2008).

Para homens, a ida ao bar para assistir a um jogo de futebol possibilita o desempenho

de papéis do ethos masculino, entre os quais a disposição de assumir riscos, seja por

exposição à jocosidade em caso de derrota ou por meio de apostas e a participação em um

jogo dentro do jogo, mediante a troca de desafios verbais com outros torcedores. Diferente de

uma troca de ofensas, a jocosidade entre torcedores não ameaça o self como um todo, pois

ataca apenas a parte do autoconceito da identificação com o time (GASTALDO, 2005). Nesta

relação jocosa o grau de envolvimento dos participantes é regulado pelo próprio participante –

quanto mais o indivíduo ataca e se identifica como fã de um determinado time, mais ele abre a

sua guarda para eventuais contra-ataques (GASTALDO, 2010).

Assim, pode formular-se as seguintes hipóteses:

Hipótese H2a – A identificação do fã com o seu time de futebol apresenta

relação positiva a atitude em relação a ida a locais públicos para assistir a jogos de

futebol;

Hipótese H2b – A atitude em relação a ida a locais públicos para assistir a jogos

de futebol apresenta relação positiva com o comparecimento a jogos de futebol em

locais públicos.

A atitude em relação ao estádio e a locais públicos3.3
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Os bares têm se tornado “arquibancadas virtuais”, com aglomerações de torcedores em

torno de telões acompanhando ao vivo partidas decisivas ocorrendo em outras cidades. Bares

exploram a oferta de jogos pay per view para atrair torcedores, que buscam a socialização

com outros fãs durante a partida na impossibilidade de ir ao estádio, alguns deles inclusive

especializando-se em atender a determinadas torcidas. Entre as motivações dos torcedores que

frequentam esses bares está a interação com outros torcedores do time. Por outro lado, em

bares que não privilegiam a transmissão de jogos de um único time, é comum ver torcedores

de times opostos compartilhando o espaço, trocando ofensas, mas sem resultar em violência

na maior parte dos casos. O bar, efetivamente, se torna um simulacro do estádio e nele se

reproduzem as relações de adoração ao time e jocosidade com os rivais (SANTOS;

AZEVEDO, 2008).

Assim, pode formular-se as seguintes hipóteses:

Hipótese Alternativa H3a – A atitude em relação a ida ao estádio para assistir a jogos

de futebol apresenta relação positiva com a atitude em relação a ida a locais públicos

para assistir a jogos de futebol;

Hipótese Alternativa H3b – A atitude em relação a ida ao estádio para assistir a jogos

de futebol apresenta relação negativa com a atitude em relação a ida a locais públicos

para assistir a jogos de futebol.

O efeito moderador do gênero3.4

Homens se declaram fãs de um esporte com mais frequência que mulheres, mas

mulheres possuem uma conexão mais forte com times do que com o esporte de maneira geral

(JAMES; RIDINGER, 2002). Mais especificamente, em um estudo avaliando esportes ditos

estéticos comparados a esportes ‘de objetivo’3, mulheres demonstraram ser mais motivadas

que os homens pelas questões estéticas, de avaliação e julgamento para os esportes estéticos

enquanto para esportes ‘de objetivo’, quando executados por homens, os homens se

mostraram mais motivados que as mulheres nessas mesmas questões e ainda nas questões de

fantasia e flow – se desligar do mundo assistindo ao esporte. Homens também se mostraram

3 Esportes ‘de objetivo’ ou purposeful sports são esportes aonde o objetivo da ação é descolado da forma de
obtenção, como o futebol por exemplo aonde o objetivo é marcar gols e não ter um ‘jogo bonito’ ou fazer muitos
passes corretos; Nos esportes estéticos, em contraste, o desempenho do atleta é pontuado em função da forma,
como por exemplo o salto ornamental, aonde o objetivo final de ‘saltar da prancha e atingir a água’ é incidental e
não o objeto do desafio técnico.
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mais motivados por questões de flow e personalidade das jogadoras nos esportes ‘de objetivo’

femininos e a questão da atratividade física se mostrou mais importante para homens

assistindo esportes femininos e mulheres assistindo esportes masculinos do que o oposto

(MADRIGAL, 2006). Ademais, enquanto homens percebem outros tipos de entretenimento

esportivo e a falta de sucesso do seu time como motivos para restringir sua ida ao estádio,

mulheres percebem o tempo (influência climática) ruim como uma restrição (TRAIL et al.,

2008).

Embora homens e mulheres tenham motivações diferentes para ser fã de um esporte

(WANN, 1995), é possível afirmar que entre os fãs de um determinado esporte ou time, tanto

o comportamento durante as partidas quanto o consumo daquele esporte, não difere em

função do sexo, com a ressalva de que para não fãs o comportamento difere, com o homem

exibindo um nível de participação e identificação maior com o esporte do que a mulher, de

modo geral (GANTZ; WENNER, 1995). No caso específico do Brasil, existe uma grande

diferença na quantidade de fãs do futebol. Entre os homens, 79% são considerados adeptos e,

entre as mulheres, apenas 35% são consideradas consumidoras potenciais de futebol

(KASZNAR; GRAÇA Fo, 2012). Assim, pode formular-se as seguintes hipóteses:

Hipóteses H4 (a, b, c) – O gênero exerce efeito moderador na relação entre (a) a

identificação do fã com o seu time de futebol e a atitude em relação a ida ao estádio

para assistir a jogos de futebol; (b) a identificação do fã com o seu time de futebol e a

atitude em relação a ida a locais públicos para assistir a jogos de futebol; e (c) a atitude

em relação a ida ao estádio para assistir a jogos de futebol e a atitude em relação a ida

a locais públicos para assistir a jogos de futebol.

O efeito moderador da faixa etária3.5

A validação preliminar do Sport Fandom Questionnaire não encontrou diferenças

significativas da idade em relação ao nível de fanatismo por esporte dos indivíduos (WANN,

2002). Entretanto, um estudo baseado em alunos de faculdade americanos e seus pais mostrou

que é possível que exista uma influência da idade no nível de identificação do fã do esporte e

que uma explicação potencial para esta descoberta seja que indivíduos mais velhos tenham

menos tempo para ser um fã ativo de esporte ou que seus interesses mudem conforme

envelhecem (TOBAR, 2006). Além disso, outros estudos também sugeriram o uso da idade

como uma variável independente em estudos de identificação de fãs de esporte (ROBINSON;
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TRAIL, 2005). Ademais, possivelmente existe um efeito econômico em função de um viés

entre a renda mais alta com determinada faixa etária – dos 30 aos 49 anos – que tornaria o

indivíduo mais disposto a buscar conforto e comodidade infraestrutural em sua experiência

(KASZNAR; GRAÇA Fo, 2012).

Assim, pode formular-se as seguintes hipóteses:

Hipóteses H5 (a, b, c) – A faixa etária exerce efeito moderador na relação entre (a) a

identificação do fã com o seu time de futebol e a atitude em relação a ida ao estádio

para assistir a jogos de futebol; (b) a identificação do fã com o seu time de futebol e a

atitude em relação a ida a locais públicos para a assistir a jogos de futebol; e (c) a

atitude em relação a ida ao estádio para assistir a jogos de futebol e a atitude em

relação a ida a locais públicos para assistir a jogos de futebol.
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4 MÉTODO

Este capítulo apresenta o detalhamento do método aplicado neste estudo. Inicialmente

é feita a discussão da natureza do estudo e apresentada a técnica de pesquisa utilizada. Em

seguida são discutidos os aspectos relacionados à população e a amostra. É detalhado, então, o

instrumento de coleta de dados e a operacionalização das variáveis do modelo, bem como são

detalhados os procedimentos de coleta e análise de dados. Finalmente, aborda-se o teste das

hipóteses substantivas do estudo.

Natureza do Estudo4.1

O objetivo deste estudo é explicar as relações hipotetizadas no modelo entre variáveis

latentes e observáveis, consistindo portanto em uma pesquisa hipotético-dedutiva de natureza

causal. Para coletar dados para a realização do estudo, que apresenta uma natureza transversal

(cross-sectional), foi escolhida a técnica de pesquisa do levantamento (sample survey) que

permite a investigação dessas relações em um dado momento do tempo, a partir da percepção

dos informantes (CHURCHILL JR.; IACOBUCCI, 2002).

População e Amostra4.2

População alvo é definida como a totalidade dos casos em conformidade com

especificações designadas na pesquisa (CHURCHILL JR.; IACOBUCCI, 2002). O

levantamento realizado na pesquisa teve por população alvo os torcedores adultos dos quatro

times cariocas com maior número de torcedores: Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e

Botafogo.

Tendo em vista a forte presença do futebol na vida do brasileiro, de todas as diferentes

características demográficas, e a intenção de verificar o possível efeito moderador da idade e

do gênero, optou-se por coletar uma amostra abrangente, porém não-probabilística. A amostra

foi de conveniência e intencional, contemplando quatro quotas, sendo um quarto de homens

nos arredores do estádio, um quarto de mulheres nos arredores do estádio um quarto de

homens em outros locais públicos e um quarto de mulheres em outros locais públicos.

Ademais, foram usadas duas questões de filtro no instrumento de coleta: idade e auto

declaração do entrevistado como torcedor de um dos times escolhidos para o estudo. O filtro

de idade foi utilizado para coleta de questionários apenas de respondentes maiores de 18 anos.



35

Este limite foi escolhido em função da idade mínima para o consumo de álcool no Brasil, que

torna o bar – um dos principais locais públicos para consumo de eventos esportivos – uma

opção atrativa e viável para o respondente, além de ser uma idade a partir da qual o indivíduo

é considerado economicamente ativo e pode exercer com maior liberdade sua opção de

consumo da partida de futebol no estádio ou em outros locais públicos. O filtro da auto

declaração como torcedor foi aplicado para restringir a amostra ao universo estudado.

Dimensionou-se o tamanho da amostra em pelo menos 500 casos, o suficiente para

garantir que os dados pudessem ser analisados utilizando as técnicas escolhidas, tendo em

vista a quantidade de parâmetros livres a serem estimados.

Instrumento de Coleta de Dados4.3

O instrumento de coleta de dados elaborado para o estudo foi um questionário

estruturado de preenchimento assistido pelo pesquisador (ver APÊNDICE 1), composto de

seis blocos de perguntas.

O primeiro bloco de perguntas objetivou a qualificação do respondente e a

apresentação das questões de filtro. Marcou-se sem perguntar (a) o local da entrevista e (b) o

gênero. Perguntou-se ao respondente: (c) se é torcedor de algum time de futebol; (d) para qual

time torce; e (e) sua idade. O questionário foi considerado válido somente se, além de ter sido

inteiramente preenchido, o respondente declarou que era maior de 18 anos e era torcedor de

um dos times cariocas de maior torcida.

No segundo bloco do questionário foram apresentadas três perguntas relacionadas à

Identificação do fã com o time. O terceiro bloco apresentou as quatro perguntas relativas à

atitude do fã em relação a assistir jogos de futebol no estádio. No quarto bloco foram

apresentadas as quatro perguntas relativas à atitude do fã em relação a assistir jogos de futebol

em outros locais públicos. O quinto bloco do questionário apresentou as seis perguntas

relativas à frequência de ida ao estádio e a locais públicos para assistência de partidas de

futebol. No sexto e último bloco foram incluídas duas perguntas abertas sobre os motivos para

não ir ao estádio ou a outros locais públicos para assistir a jogos de futebol. Essas perguntas

foram elaboradas como questões de preenchimento não obrigatório.
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Foi elaborado um cartão de respostas com uma representação visual da escala Likert

de sete pontos que foi entregue aos respondentes no início de cada entrevista para auxiliá-los

nas perguntas dos blocos dois, três e quatro, conforme o APÊNDICE 2.

4.3.1 Operacionalização das Variáveis

O modelo conceitual deste estudo é composto por 5 variáveis latentes, mensuradas

mediante escalas propostas e testadas por estudos anteriores (GIACOMINI; ALMEIDA,

2013), e 2 variáveis moderadoras, gênero e faixa etária, esta última calculada em função da

mediana da amostra. Os itens das escalas de identificação do fã com o time e da atitude com o

estádio e outros locais públicos foram mensurados por meio de uma escala Likert de 7 pontos.

O respondente pôde escolher entre as seguintes opções: (1) Discordo plenamente; (2)

Discordo moderadamente; (3) Discordo levemente; (4) Nem Discordo, Nem Concordo; (5)

Concordo levemente; (6) Concordo moderadamente; e (7) Concordo plenamente. Os demais

itens consistiam em perguntas diretas sobre a quantidade de jogos assistidos em estádio ou

local público no ano anterior, no ano corrente e a intenção de comparecimento a jogos ainda

no ano corrente. Finalmente, o último bloco contou com duas perguntas abertas sobre

motivações do torcedor de preenchimento opcional.

4.3.1.1 Mensuração da identificação do fã com o time

A identificação do fã com o time pode ser vista como um de sete elos de ligação entre

o fã e o esporte, os outros sendo a modalidade esportiva, jogadores, técnico, comunidade,

universidade e nível do esporte (profissional, amador e universitário). Estes elos de ligação

podem ser mensurados usando-se a escala Points of Attachment Index – Índice dos Elos de

Ligação – PAI, que operacionaliza cada uma das suas sete dimensões por meio de três

variáveis. Para o presente estudo é de interesse específico a mensuração da dimensão da

identificação com o time (TRAIL; ROBINSON; et al., 2003), composta por 3 itens, que foram

traduzidos para o português em pesquisas anteriores (GIACOMINI; ALMEIDA, 2013), aqui

utilizando o Flamengo como exemplo: (id1) Eu me considero um flamenguista de verdade;

(id2) Eu me sentiria perdido se tivesse que deixar de torcer para o Flamengo; (id3) Ser

torcedor do Flamengo é muito importante para mim.
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4.3.1.2 Atitude em relação ao Estádio e a Locais Públicos

Para mensurar a Atitude em relação ao estádio, foi utilizada a escala CEE (Consumo

do Evento Esportivo), baseada nos estudos de comportamento do torcedor de Fink, Trail e

Anderson (2002a, 2002b), operacionalizada no Brasil por Giacomini e Almeida (2013). A

escala originalmente consiste de cinco itens, dos quais foram selecionados quatro, visto que

um deles foi considerado inadequado para o presente estudo (Eu prefiro assistir futebol no

estádio do que através da mídia), uma vez que a escala foi espelhada para investigar também a

atitude em relação a locais públicos. Os itens remanescentes foram: (S_Att1) Eu costumo ir ao

estádio para assistir jogos de futebol; (S_Att2) Quando vou ao estádio, o tempo que passo lá é

prazeroso; (S_Att3) Eu vou a jogos de futebol sempre que posso; e (S_Att4) Não existe lugar

melhor para assistir a um jogo de futebol do que o estádio.

Para mensurar a Atitude em relação a locais públicos, a escala CEE foi adaptada de

modo a referenciar os outros locais públicos em vez de referenciar o estádio. Os itens

adaptados foram: (PP_Att1) Eu costumo ir a bares, restaurantes ou outros locais públicos para

assistir jogos de futebol; (PP_Att2) Quando vou a bares, restaurantes ou outros locais públicos

assistir jogos de futebol o tempo que passo lá é prazeroso; (PP_Att3) Eu vou assistir jogos de

futebol em bares, restaurantes ou outros locais públicos sempre que posso; e (PP_Att4) Não

existe lugar melhor para assistir a um jogo de futebol que em bares, restaurantes ou outros

locais públicos.

4.3.1.3 Comparecimento ao Estádio e a Locais Públicos

Para mensurar o Comparecimento ao estádio, foi utilizada a escala MCE (Métricas de

Consumo do Evento Esportivo no Estádio), baseada nos estudos de motivação sobre

attendance (WANN, 1995), operacionalizada no Brasil por Giacomini e Almeida (2013). A

escala é formada por três itens: (SA_py) No ano passado, aproximadamente quantas vezes

você foi ao estádio para assistir a jogos de futebol?; (SA_ty) Neste ano, aproximadamente

quantas vezes você foi ao estádio para assistir a jogos de futebol?; e (SA_i) Quantas vezes

você ainda pretende ir ao estádio esse ano para assistir a jogos de futebol?

Para mensurar o Comparecimento a locais públicos, a escala MCE foi adaptada de

modo a referenciar os outros locais públicos em vez de referenciar o estádio. Os itens

adaptados foram: (PP_py) No ano passo, aproximadamente quantas vezes você foi a bares,

restaurantes ou outros locais públicos para assistir a jogos de futebol?; (PP_ty) Neste ano,



38

aproximadamente quantas vezes você foi a bares, restaurantes ou outros locais públicos para

assistir a jogos de futebol?; e (PP_i) Quantas vezes você ainda pretende ir a bares,

restaurantes ou outros locais públicos esse ano para assistir a jogos de futebol?

4.3.1.4 Motivos alegados como restrições para o comparecimento

Ao final do questionário, foram incluídas duas perguntas abertas para enriquecer a

análise dos resultados: Por que razões você não assiste a jogos de futebol no estádio com

maior frequência?; e Por que razões você não assiste a jogos de futebol em bares, restaurantes

ou outros locais públicos com maior frequência?

4.3.2 Pré-teste do questionário

Antes de iniciar a coleta de dados foi realizado um pré-teste do questionário visando

identificar dificuldades no entendimento das perguntas. Esta etapa foi realizada no dia

23/10/2013, uma quarta-feira, dia em que jogaram Flamengo e Botafogo pela Copa do Brasil.

Foram quinze respondentes, de perfil demográfico e time de preferência distintos, que

assistiam a uma partida de futebol em um local público (5 na zona Sul e 5 na zona Norte) ou

no estádio (5 nas imediações do Maracanã). Os entrevistados foram orientados a apontar

quaisquer dúvidas ou críticas que tivessem ao longo da entrevista. Foram também

interpretadas expressões, linguagem corporal e gestual que indicassem quaisquer dificuldades

de entendimento, a fim de questionar o respondente se a questão havia lhe causado dúvida.

Foram levantadas algumas questões de ordem prática durante o pré-teste, de grande

utilidade para melhorar a eficiência da coleta de dados. O leiaute do questionário foi

modificado para utilizar apenas uma folha em frente e verso, visando conduzir a percepção do

respondente de que o questionário era curto e rápido – questões importantes para a condução

da entrevista imediatamente antes ou durante o intervalo do jogo. Como o uso da escala

causou alguma confusão, o cartão de apoio foi alterado, visando uma representação mais

gráfica dos conceitos de concordância ou discordância e da gradação.

Coleta de Dados4.4

Tendo em vista o tamanho da amostra e para possibilitar uma coleta simultânea de

dados no estádio e em outros locais públicos, foi utilizado uma equipe de 8 voluntários além

do pesquisador para a realização das entrevistas. A equipe realizou o trabalho de coleta em
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dias de jogos, em grupos de três ou quatro indivíduos coordenados pelo pesquisador que

treinou pessoalmente cada voluntário para a aplicação do questionário. Foi utilizada a técnica

de entrevista estruturada, que busca dar a todos os entrevistados exatamente o mesmo

contexto de questionamento, de modo que cada entrevistado receba o mesmo estímulo de

todos os outros. Isto permite que os dados sejam agregados e tratados estatisticamente para

validação das hipóteses (BRYMAN, 2008). A coleta seguiu um padrão regular, com

aproximadamente 80 questionários por atividade de coleta.

O levantamento (survey) foi conduzido em bares e restaurantes da Zona Norte e Zona

Sul do Rio de Janeiro e nas imediações do Estádio Mário Filho (Maracanã) entre os dias

27/10/2013 e 24/11/2013, tanto em dias úteis quanto em finais de semana, sempre em dias de

jogos de um dos quatro clubes cariocas, fosse o jogo no Estádio do Maracanã ou ‘fora de

casa’. Nos dias de jogos no Estádio do Maracanã, a coleta foi feita nas imediações do estádio

e nos bares e restaurantes da Zona Norte e da Zona Sul. Nos dias em que não houve jogos no

estádio, mas os times cariocas jogaram ‘fora de casa’, a coleta foi realizada somente nos bares

e restaurantes da Zona Norte e da Zona Sul.

Um aspecto que merece registro e que não foi observado por ocasião do pré teste do

questionário, diz respeito à dificuldade enfrentada por vários respondentes para responder as

perguntas relacionadas ao comparecimento ao estádio e a locais públicos, especificamente

para precisar o número de vezes que haviam comparecido a esses locais. Todavia, notou-se

que esses respondentes sabiam estimar o comparecimento mediante a alusão a jogos e

situações específicos, por exemplo, “fui a todos os jogos do Flamengo no Engenhão no ano

passado”, ou “fui a todos os jogos da Copa das Confederações no Rio nesse ano”, ou ainda,

“assisti a todos os jogos do Vasco e do Botafogo no Brasileirão aqui neste bar”.

Decidiu-se então, para esses casos específicos, realizar o registro dessa informação no

questionário na forma em que ela foi transmitida pelo respondente. Sempre que possível essa

informação foi transformada em um medida métrica equivalente. Para tanto foi criada uma

tabela com a quantidade de jogos que cada um dos quatro times realizou em 2012 e 2013,

explicitando ainda em quais campeonatos e quantos jogos ainda haveriam de realizar em 2013

(ver APÊNDICE 5). Os 19 questionários com respostas inespecíficas foram descartados.
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Análise dos Dados4.5

A análise de dados no presente estudo foi elaborada em três etapas, cada uma

contemplando propósitos distintos. A primeira etapa serviu ao propósito de validação

preliminar das escalas mediante uma Análise Fatorial Exploratória (AFE). Na segunda etapa

foi realizada uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC), que permitiu suportar a adequação

dos indicadores de confiabilidade e validade convergente e discriminante dos construtos. Em

seguida foi realizada a Modelagem por Equações Estruturais (MEE), que possibilitou o teste

empírico das hipóteses substantivas do estudo. Finalmente, foram testados os efeitos

moderadores do gênero e da faixa etária sobre as relações entre a Identificação do fã, Atitude

em relação ao estádio e Atitude em relação a locais públicos.

4.5.1 Primeira etapa da análise

Durante a primeira etapa foram realizados os procedimentos de análise descritiva e

análise fatorial exploratória (AFE) com o intuito de validação preliminar (estágio inicial de

purificação) das escalas do estudo. As análises uni e multivariadas foram realizadas com o

software IBM SPSS versão 21.

4.5.1.1 Análise descritiva

Primeiramente, submeteu-se os dados coletados a análise descritiva univariada. Foram

feitas análises gráficas (histogramas e gráficos em pirâmide), para entender as características

da amostra coletada. Foram observadas a frequência, média e desvio padrão de todas as

variáveis. A base também foi analisada em busca de outliers a partir do emprego da

ferramenta de análise de casos anômalos do SPSS, bem como pela observação das análises

descritivas das variáveis em si. Foram detectados e removidos três casos considerados

anômalos. Em seguida foi realizado o teste t de diferença de médias para as variáveis,

considerando três critérios de formação de grupos: gênero, faixa etária e .local de coleta da

amostra. Após esta fase foi realizada a análise multivariada.

4.5.1.2 Análise Fatorial Exploratória (AFE)

A Análise Fatorial Exploratória é uma técnica utilizada no desenvolvimento e

avaliação de medidas psicológicas, perceptuais comportamentais ou cognitivas, cujos

objetivos incluem a identificação de dimensões subjacentes em um determinado domínio.
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Para a execução da AFE foi utilizado o método de Fatoração de Eixos Principais (Principal

Axis Factoring), que é um método de análise que prioriza a identificação da estrutura

subjacente das variáveis latentes ao invés da simples redução da dimensionalidade dos dados

(HAIR JR et al., 2010). Utilizou-se a rotação Direct Oblimin, indicada quando se espera que

os fatores extraídos possuam correlação entre si (HAIR JR et al., 2010).

A adequação da AFE foi avaliada a partir da observação do indicador Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO), do teste de esfericidade de Bartlett e das medidas de MSA (Measure of Sample

Adequacy) de cada variável. Para a análise da confiabilidade dos construtos foi observado o α 

de Cronbach. Para a análise da validade convergente, foram analisados os fatores de carga,

verificando se atingiram niveis adequados nos fatores esperados. Além disso, foi avaliada a

comunalidade das variáveis. A validade discriminante dos construtos foi avaliada por meio da

observação da ocorrência do efeito de cross loading e das correlações dos itens de cada

construto com os itens dos demais fatores. Uma vez que a maior parte dos indicadores

utilizados são variáveis categóricas, decidiu-se usar correlações por postos de Spearman.

4.5.2 Segunda Etapa da Análise

A segunda etapa da análise consistiu na realização da Análise Fatorial Confirmatória

(AFC), para avaliar a qualidade do modelo de mensuração. Em seguida, foram avaliadas a

confiabilidade e validade dos construtos. Finalmente, foi utilizada a Modelagem de Equações

Estruturais (MEE) para o teste das hipóteses substantivas do estudo. As análises foram

realizadas utilizando o software IBM SPSS AMOS versão 21.

4.5.2.1 Análise Fatorial Confirmatória (AFC)

Primeiramente foi realizada uma análise da multinormalidade dos dados, na qual

observou-se que os dados não são normalmente distribuídos. Tendo em vista este resultado, o

uso do método de estimação ADF (Assymptotic Distribution Free) seria indicado para a AFC,

uma vez que esta técnica é robusta à não normalidade dos dados (HAIR JR et al., 2010). O

tamanho da amostra do presente estudo (507 casos) à princípio permitiria o uso estável do

método, uma vez que a quantidade mínima de casos recomendada para a técnica ADF é de 10

casos para cada parâmetro livre estimado (BYRNE, 2010). Todavia, o presente estudo

envolve a análise multigrupos, que supõe a divisão da amostra para executar as comparações

de grupos. Além disso, o uso da ADF para modelos complexos (não triviais), exige uma

amostra de 1000 a 5000 casos (BYRNE, 2010). Assim, optou-se pelo método MLE
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(Maximum Likelihood Estimation), que exige multinormalidade, mas que tem se mostrado

robusto contra violações desse pressuposto (HAIR JR et al., 2010).

Para avaliar a qualidade do ajuste do modelo de mensuração foram utilizadas as

medidas de ajuste absoluto χ², χ²/gl, GFI e RMSEA (HAIR JR., et al., 2010), assim como o

indicador P-CLOSE de proximidade de ajuste (closeness of fit) do RMSEA (BYRNE, 2010) e

a medida de ajuste incremental CFI (HAIR JR et al., 2010).

A medida de ajuste χ² quando não significativa sugere um bom ajuste do modelo, 

posto que a hipótese H0 deste teste é que as matrizes de covariância estimada (especificada) e

a observada são iguais. Todavia o χ² é afetado negativamente pelo número de casos, 

intensidade das correlações e quantidade de parâmetros estimados. A medida de ajuste χ²/gl, 

que é a razão do χ² pelos graus de liberdade do modelo tenta reduzir o quanto a medida do χ² é 

inflada pelo número de variáveis do modelo especificado e um resultado de 3 para 1 ou menos

é considerado um bom ajuste do modelo. Entretanto, ambas essas medidas são sujeitas a

distorção em modelos com amostras muito grandes (HAIR JR et al., 2010).

O indicador GFI (Goodness of Fit Index) indica a qualidade do modelo e varia de 0 a

1, com 0,9 sendo frequentemente considerado o mínimo para um modelo adequado (HAIR JR

et al., 2010), embora ele também se mostre altamente influenciável pelo tamanho da amostra

(BYRNE, 2010). Já o indicador CFI (Comparative Fit Index) é um índice de ajuste

incremental pois avalia a qualidade de ajuste do modelo estimado em comparação com um

modelo nulo (no qual todas as variáveis observáveis são não correlacionadas). Também é um

indicador que varia de 0 a 1, sendo 0,9 o mínimo (HAIR JR et al., 2010).

O RMSEA (Root mean square error of approximation) é uma medida absoluta que

estima a qualidade do ajuste do modelo à uma população, e não apenas à amostra, pois inclui

em seu cálculo medidas para a redução das discrepâncias causadas por amostras grandes ou

um grande número de parâmetros (HAIR JR et al., 2010). Além disso, o RMSEA permite

uma análise a partir de intervalos de confiança (BYRNE, 2010). Valores abaixo de 0,05 são

indicativos de um bom ajuste, sendo que valores até 0,08 ainda são considerados aceitáveis. O

PCLOSE é um indicador associado ao RMSEA que indica o quanto este é adequado ou não

para a população em estudo. Espera-se que seja maior ou igual a 0,5 (BYRNE, 2010).
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4.5.2.2 Confiabilidade e Validade dos Construtos

Para avaliar a confiabilidade dos construtos foi usado o indicador CR (construct

reliability), que deve superar o limite de 0,7. A validade convergente dos construtos foi

avaliada por meio da análise da variância média extraída, ou AVE (average variance

extracted), calculada como a razão do somatório do quadrado dos coeficientes padronizados

pelo número de itens do construto, devendo superar o limite de 0,5, bem como da análise dos

coeficientes padronizados dos itens, que devem superar o limite de 0,5 ou idealmente 0,7. A

validade discriminante foi examinada por meio da comparação do quadrado da correlação

entre os pares de construtos com a AVE, que deve ser maior do que o quadrado da correlação.

Finalmente, a validade nomológica foi avaliada por meio da matriz de correlação entre os

construtos para verificar a coerência com as relações esperadas de acordo com o modelo

teórico (HAIR JR et al., 2010).

4.5.2.3 Modelagem de Equações Estruturais (MEE)

Foi realizada então a modelagem de equações estruturais (MEE), ou SEM (Structured

Equations Model). A MEE combina aspectos de regressões múltiplas e análise fatorial para

possibilitar a análise de um modelo estatístico que possui relações simultâneas de

dependência entre múltiplas variáveis latentes e observáveis. Ademais, a MEE também

possibilita a obtenção dos erros de medida em todas as estimativas que realiza e define um

modelo geral para explicar todas as relações entre as variáveis da análise simultaneamente

(HAIR JR et al., 2010).

O ajuste do modelo estrutural foi avaliado observando-se os mesmos indicadores de

ajuste usados para avaliar o modelo de mensuração. Por fim, as hipóteses substantivas do

estudo foram testadas mediante a análise da significância e sinal dos coeficientes dos

caminhos (paths) estruturais. Para testar as hipóteses relativas aos efeitos de moderação, a

técnica de análise de multigrupos foi utilizada. Antes de cada teste de moderação, a

invariância do modelo foi testada.
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5 RESULTADOS

Neste capítulo são analisadas inicialmente as características da amostra e as

estatísticas descritivas univariadas. Na primeira etapa da análise foi realizada uma Análise

Fatorial Exploratória (AFE), com o objetivo de explorar as características psicométricas das

escalas. Na segunda etapa da análise, foi realizada a Análise Fatorial Confirmatória (AFC),

com o objetivo de purificação das escalas, mediante a análise do modelo de mensuração. Em

seguida, verificou-se a confiabilidade, bem como a validade convergente, discriminante e

nomológica dos construtos. Foi realizada a Modelagem de Equações Estruturais (MEE), bem

como a análise multigrupos para o teste das hipóteses substantivas do estudo.

Características da Amostra5.1

Foi realizado um levantamento (survey) para obter a amostra do estudo (ver Tabela 1).

O questionário foi aplicado mediante entrevistas com 529 indivíduos, antes de jogos de

futebol ou durante seu intervalo, nas imediações do Estádio Mário Filho (Maracanã) ou em

outros locais públicos (bares e restaurantes) da Zona Sul e Zona Norte da cidade do Rio de

Janeiro. Dos questionários coletados, 507 (96%) foram considerados questionários completos

e válidos, sendo os demais excluídos em virtude de respostas incompletas.

Tabela 1 - Características da Amostra Exploratória
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Foram estabelecidas quotas de gênero e local de coleta, com amostras equilibradas

para homens em estádio, mulheres em estádio, homens em locais públicos e mulheres em

locais públicos, totalizando 50,5% de homens e 49,5% de mulheres e de 50,7% de

respondentes nas imediações do estádio e 49,3% em outros locais públicos. Além disso,

dentre os respondentes em locais públicos, 57,6% das entrevistas ocorreram na Zona Norte e

42,4% na Zona Sul.

Quanto à faixa etária, foram estabelecidos dois grupos utilizando-se a mediana da

idade (28 anos) como ponto de corte, assim, 52,9% dos respondentes apresentaram até 28

anos de idade inclusive e 47,1%, mais de 28 anos. Ainda em relação a idade, o limite mínimo

de 18 anos foi estabelecido como condição de filtro. A distribuição de idade por gênero pode

ser visualizada na Figura 2.

Figura 2 - Pirâmide Etária por Gênero

A distribuição de idade por local de coleta dos dados (estádio e outros locais públicos)

também apresenta simetria, como pode ser observado na Figura 3.
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Figura 3 - Pirâmide Etária por Local de Coleta

5.1.1 Análise Descritiva Univariada

Dentre as variáveis demográficas, a idade média dos respondentes foi de 30,8 anos

com desvio padrão de 10,4 anos e uma idade mínima de 18 e máxima de 71 anos, com

respondentes ao longo de todo o espectro, conforme demonstra o histograma da variável (ver

APÊNDICE 3).

Foi observado que os itens da escala de identificação (T_id1 a T_id3) apresentaram

médias bastante altas, variando de 5,38 a 6,51. Sobre os itens da escala de atitude em relação

ao estádio (S_Att1 a S_Att4), foi observado que as médias variaram de 4,84 a 6,51 enquanto

os de atitude em relação a locais públicos (PP_Att1 a PP_Att4) variaram de 3,00 a 5,89 sendo

que, particularmente, o item referente ao melhor local para se assistir um jogo de futebol

(PP_Att4) apresentou a menor média destacando-se dos demais. Os itens referentes ao

comparecimento em jogos no estádio (SA_py, SA_ty e SA_i) apresentaram perfil semelhante

aos de comparecimento em jogos em locais públicos (PP_py, PPA_ty e PPA_int) conforme

demonstrado nos histogramas (ver APÊNDICE 3) e nos gráficos em pirâmide (ver

APÊNDICE 4) que permitem a comparação por local de coleta dos dados.
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Um efeito que merece realce pode ser constatado quando se analisam os histogramas

dos itens das escalas (ver APÊNDICE 3). Percebe-se uma grande incidência de respostas na

extremidade direita da escala (7 = Concordo Plenamente), em especial para as variáveis de

identificação do fã. Esse resultado era esperado, uma vez que reflete o fato de que os

respondentes são torcedores autodeclarados de um dos quatro times de maior torcida do Rio

de Janeiro. Trata-se, portanto de distribuições assimétricas.

Diferenças de Médias Entre os Grupos5.2

Para explorar as eventuais diferenças nas respostas entre gêneros, faixa etária e local

de coleta dos dados foi realizado o teste t para diferenças de média entre grupos. Foram

observadas diferenças estatísticas significativas entre gênero, faixa etária e local de coleta dos

questionários (estádio ou local público).

Entre os gêneros foi observada diferenças significativas em todas as variáveis de

identificação; em duas variáveis da atitude em relação ao estádio (S_Att1 e S_Att3); uma

variável de atitude em relação a locais públicos (PP_Att4); e todas as variáveis referentes ao

comparecimento ao estádio, tendo os homens apresentado médias significativamente maiores

que as mulheres em todas as variáveis excetuando-se a referente a atitude em relação a locais

públicos (PP_Att4).

Entre faixas etárias foi observada diferença significativa apenas em uma variável

(SA_i), referente à intenção de comparecimento futuro a jogos de futebol no estádio, tendo os

mais jovens (idade até 28 anos) apresentado média superior aos mais velhos (idade superior a

28 anos).

Entre os locais de coleta de dados, todas as variáveis apresentaram diferenças de

médias significativas, excetuando-se duas: uma referente à atitude em relação ao estádio

(S_Att2) e uma referente ao comparecimento ao estádio no ano anterior (SA_py). Os

respondentes entrevistados nos arredores do estádio apresentaram médias significativamente

maiores para todas as variáveis exceto as referentes à atitude em relação a locais públicos

(PP_Att1 a PP_Att4) e as de comparecimento a locais públicos (PP_py, PPA_ty e PPA_i).

Trata-se de um resultado esperado uma vez que os respondentes foram entrevistados nas

imediações do estádio.
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Tabela 2 - Diferença de médias entre grupos

Análise Fatorial Exploratória5.3

A primeira etapa de análise serviu ao propósito de examinar preliminarmente as

características psicométricas das escalas utilizadas no modelo. A partir da base de respostas

válidas foi feita uma Análise Fatorial Exploratória (AFE) que objetivou a observação da

estrutura subjacente dos dados, bem como a verificação da qualidade dos indicadores de

confiabilidade e validade das escalas. Foi escolhido para esta etapa do estudo o método de

Fatoração de Eixos Principais (Principal Axis Factoring), que possibilita a identificação da

estrutura subjacente de variáveis latentes. Foi selecionada a rotação Direct Oblimin, que

supõe a correlação entre os fatores extraídos (ver Tabela 3).

Item Méd. DP Masc. Fem. t p-valor ≤ 28 > 28 t p-valor Estádio L. Pub. t p-valor

T_id1 6,507 1,115 6,669 6,348 -3,292 ,001 6,537 6,473 ,642 ,521 6,654 6,356 3,017 ,003

T_id2 5,377 2,226 5,618 5,141 -2,424 ,016 5,302 5,460 -,798 ,425 5,790 4,952 4,303 ,000

T_id3 6,209 1,434 6,422 6,000 -3,358 ,001 6,313 6,092 1,714 ,087 6,424 5,988 3,449 ,001

S_Att1 4,844 2,113 5,315 4,383 -5,092 ,000 4,951 4,724 1,212 ,226 5,288 4,388 4,897 ,000

S_Att2 6,511 1,148 6,514 6,508 -,060 ,952 6,530 6,490 ,394 ,693 6,634 6,384 2,453 ,015

S_Att3 5,436 2,047 5,797 5,082 -3,997 ,000 5,500 5,364 ,746 ,456 5,984 4,872 6,328 ,000

S_Att4 5,982 1,781 6,096 5,871 -1,421 ,156 6,112 5,837 1,726 ,085 6,447 5,504 6,145 ,000

PP_Att1 5,008 2,083 4,888 5,125 1,279 ,201 5,157 4,841 1,694 ,091 4,358 5,676 -7,530 ,000

PP_Att2 5,888 1,739 5,888 5,887 -,011 ,991 6,071 5,682 2,495 ,013 5,409 6,380 -6,596 ,000

PP_Att3 4,848 2,168 4,693 5,000 1,596 ,111 4,832 4,866 -,176 ,860 4,210 5,504 -7,053 ,000

PP_Att4 2,996 1,967 2,797 3,191 2,267 ,024 2,914 3,088 -,985 ,325 2,342 3,668 -8,032 ,000

SA_py 8,481 11,162 11,821 5,207 -6,956 ,000 8,903 8,008 ,901 ,368 9,794 7,132 2,708 ,007

SA_ty 6,527 8,658 9,072 4,031 -6,816 ,000 6,787 6,234 ,718 ,473 7,953 5,060 3,825 ,000

SA_i 2,176 1,744 2,586 1,773 -5,386 ,000 2,433 1,887 3,558 ,000 2,560 1,780 5,162 ,000

PPA_py 20,775 27,300 21,120 20,438 -,281 ,779 19,146 22,603 -1,410 ,159 12,759 29,016 -6,957 ,000

PPA_ty 18,335 24,814 19,375 17,316 -,934 ,351 16,851 20,000 -1,410 ,159 11,802 25,052 -6,198 ,000

PPA_i 3,578 3,844 3,458 3,695 ,694 ,488 3,590 3,565 ,072 ,943 2,459 4,728 -6,918 ,000

Notas: Diferenças significativas realçadas em negrito.

Teste T

Diferença de média entre grupos: gênero , faixa etária e local de comparecimento

Gênero Faixa Etária Local de Comparecimento

Média Teste T Média Teste T Média
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Tabela 3 - Resultado da Análise Fatorial Exploratória

A primeira AFE resultou, conforme o esperado, na extração de 5 fatores mediante o

critério do auto-valor maior que 1. Constatou-se a adequação da utilização da análise fatorial a

partir da observação do indicador KMO (0,808), o teste de esfericidade de Bartlett (χ² = 

4539,081; p-valor < 0,001) e as medidas de MSA (Measure of Sample Adequacy) de cada

variável das escalas (variando de 0,712 a 0,911). A variância total explicada foi de 72,0%.

A seguir foi realizada a avaliação preliminar da confiabilidade dos construtos por meio

da observação do α de Cronbach (0,721 para identificação do fã com o time; 0,784 para 

atitude em relação ao estádio; 0,835 para atitude em relação a locais públicos; 0,716 para

Identificação do fã
Atitude em relação

ao Es tádio

Atitud e em relação

a Locais Público s

Comparecimento

ao Estádio

Comparecimento a

Locais Públicos

Item α = ,721 α = ,784 α = ,835 α = ,716 α  = ,770  M.S.A. Comun.

T_id1 -,7 31 -,001 ,013 -,007 ,023 ,777 ,530

T_id2 -,5 55 -,024 -,025 ,043 -,017 ,850 ,344 ª

T_id3 -,9 53 ,033 ,010 -,057 ,011 ,746 ,844

S_At t1 -,072 -,480
b

-,005 ,464 -,012 ,851 ,685

S_At t2 -,021 -,637 ,066 -,092 ,013 ,764 ,378 ª

S_At t3 -,124 -,537 -,048 ,308 -,057 ,846 ,624

S_At t4 -,057 -,667 -,026 ,025 ,007 ,837 ,504

PP_Att1 ,009 -,075 ,8 01 ,080 -,109 ,824 ,722

PP_Att2 ,060 -,064 ,7 45 -,007 ,058 ,876 ,512

PP_Att3 -,071 -,047 ,8 78 ,007 -,011 ,801 ,783

PP_Att4 -,021 ,259 ,5 22 -,080 -,077 ,904 ,451 ª

SA_py ,000 ,081 -,006 ,894 ,019 ,760 ,754

SA_ty ,023 ,077 ,031 ,924 ,027 ,760 ,787

SA_i -,078 -,118 -,018 ,460
b

,003 ,890 ,316 ª

PPA_p y ,005 -,010 -,016 -,002 -,939 ,726 ,864

PPA_ty ,027 -,060 -,046 ,000 -,983 ,712 ,909

PPA_i -,044 ,149 ,269 -,068 -,499
b

,911 ,533

Variância

exp licada
8,8% 6,7% 21,1% 28,0% 7,5%

Fatoração d e Eixos Principais (Ro tação Oblimin)

Notas: a Comunalidade< 0,5; b

Fator de Carga < 0,5.
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comparecimento ao estádio; e 0,770 para comparecimento em locais públicos). Todos os

indicadores apresentaram α > 0,7, apontando para a confiabilidade das escalas. 

A validade convergente das escalas foi avaliada pelos fatores de carga dos itens de

cada escala. Observou-se que os fatores de carga de todos os itens dos fatores de identificação

do fã e atitude em relação a locais públicos são superiores ao limite esperado de 0,5.

Entretanto, para o fator atitude em relação ao estádio o item (S_Att1) apresentou fator de

carga 0,480. Nos fatores de comparecimento, os itens referentes à intenção de

comparecimento futuro ao estádio (SA_i) e (PPA_i) apresentaram fatores de carga inferiores

(0,461 e 0,499 respectivamente) ao limite esperado.

A validade discriminante foi avaliada por meio da observação das cargas fatoriais dos

itens de cada fator nos demais fatores. Observou-se que os itens em geral carregaram nos

fatores esperados, porém o item (S_Att1) apresentou efeito de cross-loading entre o fator de

atitude em relação ao estádio e de comparecimento ao estádio.

Decidiu-se, então, eliminar os itens (SA_i) e (PPA_i) das escalas de comparecimento,

que apresentaram problemas na análise preliminar de validade convergente e discriminante.

Embora o item (S_Att1) tenha apresentado cross-loading, decidiu-se mantê-lo em um

primeiro momento por ter apresentado MAS e comunalidade adequados.

Em seguida, nova AFE foi conduzida contemplando os 15 itens restantes. O método

de Fatoração de Eixos Principais (Principal Axis Factoring) foi usado para a extração dos

fatores e o método Direct Oblimin foi usado para a rotação (ver Tabela 4).

A segunda AFE resultou, conforme o esperado, na extração de 5 fatores mediante o

critério do auto-valor maior que 1. Constatou-se a adequação da utilização da análise fatorial a

partir da observação do indicador KMO (0,772), o teste de esfericidade de Bartlett (χ² = 

3968,737; p-valor < 0,001) e as medidas de MSA (Measure of Sample Adequacy) de cada

variável das escalas (variando de 0,647 a 0,901). A variância total explicada foi de 75,2%.

Exceto pela comunalidade de 3 itens (T_Id2, S_Att2 e PP_Att4), que apresentaram

valor inferior ao limite esperado de 0,5, todos os demais indicadores foram adequados para

todos os itens.

As escalas modificadas apresentaram indicadores adequados de confiabilidade (α de 

Cronbach de 0,869 para comparecimento ao estádio e 0,939 para a comparecimento a locais
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públicos). Os fatores de carga de todos os itens de todas as escalas foram superiores ao limite

esperado de 0,5 e, exceto pelo item S_Att1, não se observou efeito de cross-loading para os

demais itens.

Tabela 4 – Resultados da Segunda AFE

A validade discriminante foi avaliada ainda por meio da observação das correlações

dos itens de cada fator com os itens dos demais fatores. Observou-se que os itens das escalas

de identificação do fã e atitude em relação ao estádio e do comparecimento ao estádio; e da

atitude em relação a locais públicos e comparecimento a locais públicos apresentaram alta

correlação. Esses resultados apontam para a necessidade de uma investigação mais

aprofundada da validade discriminante dos construtos (ver Tabela 5).

Ident ificação do fã
At it ude em relação

ao Es tádio
Atitude em relação
a Locais Públicos

Comparecimento
ao Est ádio

Comparecimento a
Locais Públicos

Item α = ,721 α = ,784 α = ,835 α = ,869 α = ,939  M.S.A. Comun.

T_id1 -,737 -,001 ,015 -,009 ,016 ,772 ,537

T_id2 -,558 ,026 -,022 ,045 -,019 ,851 ,348 ª

T_id3 -,944 -,025 ,014 -,064 ,013 ,742 ,832

S_At t1 -,075 ,511 -,013 ,438 -,005 ,828 ,686

S_At t2 -,010 ,639 ,059 -,098 ,009 ,767 ,378 ª

S_At t3 -,126 ,555 -,053 ,278 -,052 ,835 ,614

S_At t4 -,048 ,684 -,034 -,001 ,013 ,828 ,507

PP_Att 1 ,005 ,069 ,804 ,079 -,107 ,797 ,723

PP_Att 2 ,058 ,058 ,742 -,008 ,053 ,864 ,515

PP_Att 3 -,075 ,037 ,882 ,013 -,013 ,777 ,790

PP_Att 4 -,021 -,262 ,524 -,085 -,064 ,901 ,438 ª

SA_py -,019 -,042 -,012 ,877 ,015 ,722 ,761

SA_t y ,003 -,029 ,023 ,896 ,029 ,715 ,781

PPA_py -,007 -,022 ,025 -,014 -,906 ,658 ,850

PPA_ty ,018 ,028 -,016 -,011 -,974 ,647 ,931

Variância explicada 9,5% 28,0% 22,1% 7,5% 8,2%

Fatoração de Eixos Principais (Rotação Oblimin)

Nota: a Comunalidade < 0,5
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Tabela 5 - Média, Desvio Padrão e Correlações

T_Id1 T_Id2 T_Id3 S_Att1 S_Att2 S_Att3 S_Att4 PP_Att1 PP_Att2 PP_Att3 PP_Att4 SA_py SA_ty PPA_py PPA_ty

T_Id1 6,51 1,115 1,000

T_Id2 5,38 2,226 ,404** 1,000

T_Id3 6,21 1,434 ,547** ,534** 1,000

S_Att1 4,84 2,113 ,341** ,332** ,333** 1,000

S_Att2 6,51 1,148 ,144** ,158** ,196** ,236** 1,000

S_Att3 5,44 2,047 ,340** ,315** ,358** ,677** ,312** 1,000

S_Att4 5,98 1,781 ,250** ,223** ,304** ,433** ,375** ,388** 1,000

PP_Att1 5,01 2,083 ,026 ,011 ,071 -,009 ,079 -,038 -,063 1,000

PP_Att2 5,89 1,739 ,013 ,001 ,005 -,111* ,150** -,123** -,071 ,521** 1,000

PP_Att3 4,85 2,168 ,069 ,006 ,097* -,056 ,081 -,051 -,022 ,743** ,557** 1,000

PP_Att4 3,00 1,967 -,161** -,106* -,114** -,329** -,059 -,293** -,291** ,452** ,438** ,492** 1,000

SA_py 8,48 11,162 ,264** ,278** ,270** ,654** ,116** ,520** ,265** -,118** -,164** -,137** -,279** 1,000

SA_ty 6,53 8,658 ,288** ,284** ,270** ,703** ,150** ,585** ,341** -,133** -,178** -,200** -,361** ,755** 1,000

PPA_py 20,78 27,300 ,020 ,018 ,057 -,053 ,003 -,058 -,046 ,676** ,448** ,604** ,365** -,063 -,074 1,000

PPA_ty 18,34 24,814 ,009 ,010 ,043 -,038 ,003 -,056 -,055 ,681** ,425** ,609** ,380** -,053 -,082 ,925** 1,000

Notas: ** A correlação é significativa no nível 0 ,01 (b icaudal); * A correlação é significativa no nível 0,05 (bicaudal)

Correlações (Rho de Spearman)

Item Média DP
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Para testar a estabilidade da estrutura subjacente dos dados decidiu-se realizar seis

AFE com recortes da amostra, representando os seguintes grupos: homens; mulheres;

respondentes nas imediações do estádio; respondentes em locais públicos; respondentes com

até 28 anos; e respondentes com mais de 28 anos. Todos os grupos apresentaram indicadores

dentro dos limites esperados, porém as variáveis (S_Att1) e (S_Att3) apresentaram carga

fatorial abaixo de 0,5 para os grupos de mulheres, em ambos os locais de coleta isoladamente

e para os respondentes com idade até 28 anos (ver Tabela 6 - Teste da estabilidade da

Estrutura Fatorial).
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Tabela 6 - Teste da estabilidade da Estrutura Fatorial

Análise Fatorial Confirmatória5.4

Na segunda etapa do estudo foi realizada uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC)

para validação (purificação) das escalas utilizadas no modelo, que permitiu suportar a

adequação dos indicadores de confiabilidade e validade dos construtos do modelo.

Item Feminino Masculino Estádio Locais Públicos Até 28 anos Mais de 28 anos

T_id1 -,747 -,827 ,823 -,857 -,855 -,703

T_id2 -,668 -,669 ,829 -,737 -,754 -,571

T_id3 -,962 -,831 ,860 -,877 -,891 -,980

S_Att1 ,387
a

-,524 ,351
a

-,373
a

-,390
a

,544

S_Att2 ,716 -,810 ,823 -,885 -,905 ,565

S_Att3 ,480
a

-,560 ,423
a

-,438
a

-,495
a

,555

S_Att4 ,648 -,824 ,694 -,806 -,801 ,683

PP_Att1 ,814 ,773 ,715 ,798 ,770 ,816

PP_Att2 ,784 ,842 ,796 ,720 ,806 ,850

PP_Att3 ,862 ,856 ,780 ,877 ,861 ,871

PP_Att4 ,541 ,639 ,800 ,634 ,640 ,533

SA_py ,843 ,925 ,928 ,913 ,924 ,914

SA_ty ,858 ,933 ,937 ,922 ,928 ,890

PPA_py -,944 -,937 -,913 ,965 -,951 -,915

PPA_ty -,961 -,953 -,902 ,979 -,962 -,974

N 256 251 257 250 268 239

KM O 0,769 0,742 0,756 0,755 0,751 0,770

Bartlett 2045 1919 1693 2046 1907 2107

(sig) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Variância Explicada 75,9% 73,9% 72,1% 75,1% 73,7% 77,1%

Nota:
a

Fator de Carga < 0,5

Teste da estabilidade da Es trutura Fatorial - Rotação Oblimin

Gênero Local de Coleta Faixa Etária
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5.4.1 Modelo de Mensuração

Inicialmente foi realizada a análise da multinormalidade dos dados. Observou-se que a

kurtose multivariada foi de 120,947 e o c.r. (critical ratio) do modelo foi de 53,574 (> 5),

indicando que os dados não são normalmente distribuídos. O resultado já era esperado a partir

da observação nos histogramas da característica assintótica dos dados.

Tendo em vista este resultado, o uso do método de estimação ADF (Assymptotic

Distribution Free) seria indicado para a AFC, uma vez que esta técnica é robusta à não

normalidade dos dados (HAIR JR et al., 2010). O tamanho da amostra do presente estudo

(507 casos) à princípio permitiria o uso estável do método, uma vez que a quantidade mínima

de casos recomendada para a técnica ADF é de 10 casos para cada parâmetro livre estimado

(BYRNE, 2010). Todavia, o presente estudo envolve a análise multigrupos, que supõe a

divisão da amostra para executar as comparações de grupos. Além disso, o uso da ADF para

modelos complexos (não triviais), exige uma amostra de 1000 a 5000 casos (BYRNE, 2010).

Assim, optou-se pelo método MLE (Maximum Likelihood Estimation), que exige

multinormalidade, mas que tem se mostrado robusto contra violações desse pressuposto

(HAIR JR et al., 2010).

O modelo de mensuração foi especificado inicialmente com todos os 17 itens das

escalas originais (ver Figura 4). A avaliação da qualidade do modelo de mensuração se deu

por meio do exame dos indicadores de ajuste (goodness of fit). Foram utilizadas as medidas de

ajuste absoluto χ², χ²/gl, GFI e RMSEA, assim como o indicador P-CLOSE de proximidade de 

ajuste (closeness of fit) do RMSEA e a medida de ajuste incremental CFI. Os indicadores de

ajuste do modelo de mensuração foram razoavelmente adequados, apesar de em sua maioria

não se conformarem aos limites sugeridos (ver Tabela 7).

A inspeção das estimativas dos coeficientes padronizados, da variância extraída e da

matriz de covariância de resíduos padronizados (CRP) apontou a inadequação dos itens

(PPA_i) e (SA_i), que já haviam sido identificados como itens problemáticos na AFE. O item

(PPA_i) apresentou covariância de resíduos padronizados acima de 2,58 com oito itens, bem

como variância baixa (0,44) enquanto o item (SA_i) apresentou covariância de resíduos

padronizados acima de 2,58 com quatro itens e variância extraída também baixa (0,29).
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Figura 4 - Modelo de Mensuração

5.4.2 Modelo de Mensuração Reespecificado

O modelo de mensuração foi então reespecificado para a remoção dos itens (PPA_i) e

(SA_i). O item (PP_Att4) apresentou CRP acima de 2,58 para sete itens e variância baixa

(0,32), além de MI (modification index) acima de 60 com o item (PP_Att2). O modelo foi

então novamente reespecificado para eliminar o item (PP_Att4). O item (S_Att2) apresentou

CRP acima de 2,58 com três outros itens e MI acima de 60 com o item (S_Att4) e variância

também baixa (0,20). Decidiu-se então remover o item (S_Att2). Após esta última exclusão

nenhum problema foi encontrado na matriz de CRP, todavia os itens (T_id2), (S_Att4) e



57

(PP_Att2) apresentaram variância inferior ao limite de 0,5 (respectivamente 0,36; 0,30; e

0,47). Todavia, tendo em vista a inexistência de problemas na matriz de CRP, decidiu-se que

os itens deveriam ser mantidos para garantir um mínimo de três itens observáveis por variável

latente (ver Figura 5).

Figura 5 - Modelo Reespecificado

Com relação ao modelo, seus indicadores de ajuste, como era esperado, foram todos

superiores aos apresentados pelo modelo de mensuração inicialmente especificado e todos os

indicadores ficaram dentro dos limites sugeridos na literatura, com exceção do p-valor do χ², 

efeito que era esperado em virtude do grande tamanho da amostra (ver Tabela 7).
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Tabela 7 - Indicadores de Ajuste do Modelo

Para avaliar a confiabilidade dos construtos, analisou-se o indicador CR (construct

reliability). Um resultado superior a 0,7 indica que o construto é confiável. Os indicadores CR

foram adequados (ver Tabela 8), variando de 0,794 a 0,941, o que corrobora os alfas de

Chronbach obtidos na AFE.

Em seguida foi analisada a validade convergente dos construtos, mediante o exame da

AVE (average extracted variance), ou variância média extraída, de cada construto, que deve

ser superior a 0,5. Todos os construtos apresentaram AVE acima do limite, variando de 0,568

a 0,888. Os itens dos construtos tipicamente apresentaram coeficientes padronizados acima do

limite de 0,7, excetuando-se (T_id2), (S_Att4) e (PP_Att2), que apresentaram

respectivamente coeficientes de 0,602, 0,544 e 0,685 (ver Tabela 8). Tendo em vista os bons

resultados na análise da AVE e altos coeficientes padronizados, alinhados com os fatores de

carga observados na AFE, foi suportada a validade convergente.

A validade discriminante foi examinada comparando-se o quadrado da correlação dos

pares de construtos com a AVE. Para cada caso, a AVE foi maior que os quadrados das

correlações, conforme o esperado (ver Tabela 8), suportando a validade discriminante.

Finalmente, a validade nomológica foi parcialmente validada a partir da análise da

matriz de correlação entre os construtos, em busca das correlações e sinais previstos no

modelo conceitual. Das 5 relações previstas, duas não apresentaram correlação significativa

(ver Tabela 8): a relação entre Identificação do fã e Atitude em relação a locais públicos

(0,077) e a relação entre a Atitude em relação ao estádio e a Atitude em relação a locais

públicos (-0,054).

Indicadores de Ajuste χ2 p-valor χ2/gl GFI CFI RMSEA PCLOSE

Modelo de mensuração 462,992 0
a

4,248
a 0,906 0,921 0,080

a
0,000

a

Modelo Rees pecificad o 102,394 0
a 1,862 0,970 0,986 0,041 0,873

limites sugeridos < poss ível > 0,05 < 3,0 > 0,9 > 0,9 < 0,05 > 0,5

Not a: ª Parâmet ro fora dos limites esp erados.
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Tabela 8 - Indicadores de confiabilidade e validade do modelo

Análise Estrutural5.5

Após a realização dos testes de confiabilidade e validade do modelo, foi especificado o

modelo estrutural (ver Figura 6). O ajuste do modelo (Goodness of Fit) foi avaliado por meio

da observação dos mesmos indicadores de ajuste usados para avaliar o modelo reespecificado:

χ² (113,9), χ²/gl (1,898), GFI (0,967), CFI (0,985), RMSEA (0,042) e P-CLOSE (0,860). 

Todos os indicadores de ajuste apresentaram valores adequados, exceto o χ², o que já era 

esperado em virtude do tamanho da amostra.

Identificação

doFã

Atitude em

RelaçãoaoEstádio

Atitude em
Relação aLocais

Públicos

Comparecimento

aoEstádio

Comparecimento

a Locais Públicos

Item CR = ,794 CR= ,803 CR = ,856 CR = ,885 CR= ,941

T_Id1 ,759

T_Id2 ,602

T_Id3 ,875

S_Att1 ,897

S_Att3 ,811

S_Att4 ,544

PP_Att1 ,872

PP_Att2 ,685

PP_Att3 ,879

SA_py ,888

SA_ty ,893

PPA_py ,948

PPA_ty ,937

IdentificaçãodoFã ,568 ,520 ,077 ,331 ,041

Atitude em Relaçãoao Estádio ,270 ,586 -,054 ,636 -,029

Atitude em Relaçãoa Locais Públicos ,006 ,003 ,667 -,035 ,531

Comparecimentoao Estádio ,110 ,404 ,001 ,793 -,018

Comparecimentoa Locais Públicos ,002 ,001 ,282 ,000 ,888

Notas: Número em negrit o na diagonal denotam a Variância Média Extraída; Números abaixo da diagonal denot am o quadrado das correlações entre

const rut os; Números acima da diagonal denot am as correlações ent re construt os
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Figura 6- Modelo Estrutural

O modelo permitiu explicar 27% da variância da atitude em relação ao estádio, 40%

do comparecimento ao estádio, 28% da variância do comparecimento a locais públicos, mas

apenas 2% da variância da atitude em relação a locais públicos.

Finalmente, as hipóteses substantivas do estudo foram avaliadas mediante a análise da

significância e sinal dos coeficientes dos caminhos (paths) estruturais.

5.5.1 Hipóteses relativas ao Estádio

A hipótese H1a foi suportada empiricamente (coeficiente padronizado = +0,520; p-

valor < 0,01), assim, pode-se dizer que a identificação do fã com o seu time de futebol exerce

influência positiva na atitude em relação a ida ao estádio para assistir a jogos de futebol.
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A hipótese H1b foi suportada empiricamente (coeficiente padronizado = +0,636; p-

valor < 0,01), assim, pode-se dizer que a atitude em relação a ida ao estádio para assistir a

jogos de futebol exerce influência positiva no comparecimento a jogos de futebol no estádio.

5.5.2 Hipóteses relativas a Locais Públicos

A hipótese H2a foi parcialmente suportada, pois apesar de estatisticamente

significativo, o coeficiente padronizado (+0,145; p-valor < 0,05) é baixo, o que contribui

muito pouco para a explicação da variância (0,02) da atitude em relação a locais públicos,

desafiando a significância prática (HAIR JR et al., 2010, p. 20), assim, pode-se dizer que a

identificação do fã com o seu time de futebol exerce uma fraca influência positiva na atitude

em relação a ida a locais públicos para assistir a jogos de futebol.

A hipótese H2b foi suportada empiricamente (coeficiente padronizado = +0,531; p-

valor < 0,01), assim, pode-se dizer que a atitude em relação a ida a locais públicos para

assistir a jogos de futebol exerce influência positiva no comparecimento a jogos de futebol em

locais públicos.

5.5.3 Hipóteses Alternativas sobre a relação entre Estádio e Locais Públicos

As hipóteses H3a e H3b são alternativas (supõem sinais inversos para a mesma

relação). A hipótese H3b, que supõe relação negativa entre os construtos, foi parcialmente

suportada, pois apesar de estatisticamente significativo, o coeficiente padronizado (-0,130; p-

valor < 0,05) é baixo, o que contribui muito pouco para a explicação da variância (0,02) da

atitude em relação a locais públicos, desafiando a significância prática (HAIR JR et al., 2010,

p. 20), assim, pode-se dizer que a atitude em relação a ida ao estádio para assistir a jogos de

futebol exerce uma fraca influência negativa na atitude em relação a ida a locais públicos para

assistir a jogos de futebol.
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Tabela 9 - Resultado das hipóteses substantivas

H1a ( + ) 0,520 10,099 *** Suportada

H2a ( + ) 0,145 2,275 ** Parc. Suportada

H1b ( + ) 0,636 13,317 *** Suportada

H2b ( + ) 0,531 11,594 *** Suportada

H3a ( + ) -0,130 -2,073 ** Não Suportada

H3b ( - ) -0,130 -2,073 ** Parc. Suportada

Atitude emrelaçãoao Estádio 0,271
a

Comparecimento ao Es tádio 0,404
a

Atitude emrelaçãoa Locais Públicos 0,018
a

Comparecimento a Locais Públicos 0,282
a

Notas: *** p < 0,01; ** p < 0,05;
a

variância explicada da variável latente.

ResultadoHipótes es
Coeficiente
padronizado

C.R. p-valor
Relação

hipotetizada
Caminho

Atitude em relação  a Locais  Públicos < ̶ ̶ ̶  Atitude em relação ao Estádio

Atitude em relação ao Es tádio < ̶ ̶ ̶ Identificação do Fã

Atitude em relação  a Locais  Públicos < ̶ ̶ ̶  Identificação do  Fã

Comparecimento ao Estádio < ̶ ̶ ̶ Atitude em relação ao Estádio

Comparecimento a Locais  Púb licos < ̶ ̶ ̶  Atitude em relação a Locais Públicos

Atitude em relação  a Locais  Públicos < ̶ ̶ ̶  Atitude em relação ao Estádio
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Teste dos efeitos moderadores5.6

Após a verificação das hipóteses principais do estudo, realizou-se os testes para a

verificação da existência de efeitos moderadores de gênero e de faixa etária nas relações entre

os construtos de identificação do fã, atitude em relação ao estádio e atitude em relação a locais

públicos. Antes de realizar o teste de moderação, foi executado um teste de invariância do

modelo para cada par de grupos. O teste de moderação foi realizado utilizando-se a técnica da

análise multigrupos da MEE, especificando-se uma restrição de igualdade para os coeficientes

de cada path, um por vez.

5.6.1 Efeito moderador do gênero

Não foi possível suportar empiricamente as hipóteses H4a, H4b e H4c. Embora os

grupos apresentem diferenças nos seus coeficientes não padronizados nas três relações

investigadas, a diferença entre os parâmetros não é estatisticamente significativa (critical ratio

< 1,96; p-valor < 0,05) (ver Tabela 10).

Tabela 10 - Efeito moderador do Gênero

O teste do efeito de moderação foi antecedido de um teste de invariância do modelo

para os grupos (masculino e feminino). Pode-se observar que os indicadores de ajuste do

modelo de ambos os grupos são adequados (ver Tabela 11), com exceção do PCLOSE

(0,464) do grupo masculino, que ficou muito próximo do limite esperado, o que aponta para a

equivalência dos indicadores de ajuste. Constatou-se ainda a equivalência dos fatores de carga

(Δχ2 = 9,896; Δdf = 8; p-valor = 0,272), o que tornou possível realizar o teste do efeito 

moderador de gênero.

Pad. Não-pad. C.R. P Pad. Não-pad. C.R. P

H4a SAtti < ̶ ̶ ̶  Id 0,486 1,389 6,437 *** 0,518 0,983 7,064 *** 1,581
b

H4b PPAtti < ̶ ̶ ̶  Id 0,053 0,150 0,575 0,565 0,212 0,393 2,392 0,017 -0,793
b

H4c PPAtti < ̶ ̶ ̶  SAtti -0,099 -0,098 -1,171 0,242 -0,135 -0,132 -1,497 0,134 0,275
b

C. R. para

diferenças entre

parâmetros

Coeficientes Coeficientes

Notas : *** p < 0.01;
a

Efeito de moderação foi sup ortado;
b

Efeito de moderação não foi sup ortado

Hipóteses Caminho

Masculino Feminino
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Tabela 11 – Invariância dos Modelos (Gênero)

χ2 P χ2/df GFI CFI RMSEA PCLOSE Δχ2 Δdf P

Masculino 98,135 *** 1,636 0,949 0,977 0,050 0,464

Feminino 91,594 *** 1,527 0,947 0,982 0,045 0,640

Equivalência dos Indicadores de Ajuste 189,73 *** 1,581 0,948 0,980 0,034 0,999

Equivalência dos Fato res de Carga 199,626 *** 1,560 0,944 0,979 0,033 1,000 9,896 8 0,272
a

Equivalência dos Coeficientes dos Paths 212,761 *** 1,600 0,941 0,977 0,034 0,999 13,135 5 0,022
b

Equivalência das Covariâncias 234,612 *** 1,751 0,935 0,971 0,039 0,991 21,851 1 ***
b

Equivalência dos Erros Var. Latentes 267,071 *** 1,935 0,927 0,962 0,043 0,931 32,460 4 ***
b

Equivalência dos Erros Var. Observáveis 392,857 *** 2,602 0,898 0,929 0,056 0,063 125,785 13 ***
b

Satti < ̶ ̶ ̶  Id : Path com res trição (igual entre grupos) 192,313 *** 1,589 0,947 0,979 0,034 0,999 2,584 1 0,108
d

PPatti < ̶ ̶ ̶  Id : Path com restrição (igual entre grupos) 190,355 *** 1,573 0,948 0,980 0,034 0,999 0,625 1 0,429
d

PPatti < ̶ ̶ ̶  SAtti : Path com res trição (igual entre grupos) 189,806 *** 1,569 0,948 0,980 0,034 0,999 0,076 1 0,783
d

Modelos
Indicadores de Ajuste do Modelo Diferenças

Notas: *** p < 0.01;
a

Invariância foi suportada;
b

Invariância não foi sup ortada;
c

Efeito de moderação foi suportado;
d

Efeito de moderação não foi suportado.
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5.6.2 Efeito moderador da faixa etária

Não foi possível suportar empiricamente as hipóteses H5a, H5b e H5c. Embora os

grupos apresentem diferenças nos seus coeficientes não padronizados nas três relações

investigadas, a diferença entre os parâmetros não é estatisticamente significativa (critical ratio

< 1,96; p-valor < 0,05) (ver Tabela 12).

Tabela 12 - Efeito moderador da Faixa Etária

O teste do efeito de moderação foi antecedido de um teste de invariância do modelo

para os grupos (respondentes com até 28 anos e respondentes acima de 28 anos). Pode-se

observar que os indicadores de ajuste do modelo de ambos os grupos são adequados (ver

Tabela 13), com exceção apenas do PCLOSE (0,305) do grupo de maiores de 28 anos, que

ficou abaixo do limite esperado, o que aponta para a equivalência dos indicadores de ajuste.

Constatou-se a equivalência dos fatores de carga (Δχ2 = 13,659; Δdf = 8; p-valor = 0,091), e 

ainda a equivalência dos coeficientes dos paths (Δχ2 = 4,512; Δdf = 5; p-valor = 0,478), o que 

tornou possível realizar o teste do efeito moderador de gênero.

Pad. Não-pad. C.R. P Pad. Não-pad. C.R. P

H5a SAtti < ̶ ̶ ̶  Id 0,482 1,213 6,619 *** 0,556 1,125 7,525 *** -0,369
b

H5b PPAtti < ̶ ̶ ̶  Id 0,143 0,324 1,628 0,104 0,166 0,341 1,784 0,074 0,060
b

H5c PPAtti < ̶ ̶ ̶  SAtti -0,067 -0,06 -0,788 0,431 -0,207 -0,21 -2,221 0,026 -1,230
b

Notas: *** p < 0.01; a Efeito de moderação foi suportado; b Efeito de moderação não foi suportado

Hipóteses Caminho

Até 28 anos Mais de 28 anos
C. R. para

diferenças entre

parâmetros

Coeficientes Coeficientes
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Tabela 13 - Invariância dos Modelos (Faixa Etária)

χ2 P χ2/df GFI CFI RMSEA PCLOSE Δχ2 Δdf P

Até 28 anos 68,369 0,214 1,139 0,962 0,995 0,023 0,980

Mais de 28 anos 103,332 *** 1,722 0,939 0,976 0,055 0,305

Equivalência dos Indicadores de Ajuste 171,712 *** 1,431 0,951 0,985 0,029 1,000

Equivalência dos Fato res de Carga 185,371 *** 1,448 0,948 0,983 0,030 1,000 13,659 8 0,091
a

Equivalência dos Coeficientes dos Paths 189,882 *** 1,428 0,946 0,984 0,029 1,000 4,512 5 0,478
a

Equivalência das Covariâncias 199,964 *** 1,492 0,942 0,981 0,031 1,000 10,082 1 ***
b

Equivalência dos Erros Var. Latentes 220,711 *** 1,599 0,936 0,976 0,034 0,999 20,747 4 ***
b

Equivalência dos Erros Var. Observáveis 250,316 *** 1,658 0,927 0,971 0,036 0,999 29,605 13 ***
b

Satti < ̶ ̶ ̶  Id : Path com res trição (igual entre grupos) 171,848 *** 1,420 0,951 0,985 0,029 1,000 0,137 1 0,712
d

PPatti < ̶ ̶ ̶  Id : Path com restrição (igual entre grupos) 171,715 *** 1,419 0,951 0,985 0,029 1,000 0,004 1 0,952
d

PPatti < ̶ ̶ ̶  SAtti : Path com res trição (igual entre grupos) 173,233 *** 1,432 0,951 0,985 0,029 1,000 1,522 1 0,217
d

Modelos
Indicadores de Ajuste do Modelo Diferenças

Notas: *** p < 0.01;
a

Invariância foi suportada;
b

Invariância não foi sup ortada;
c

Efeito de moderação foi suportado;
d

Efeito de moderação não foi suportado.
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Motivos para não frequentar o estádio e locais públicos5.7

O instrumento de coleta de dados incluiu ao seu final duas perguntas abertas e de

preenchimento opcional, visando elicitar outros aspectos que influenciariam o

comparecimento e a atitude em relação ao estádio e a locais públicos. Estas perguntas,

incluídas em caráter exploratório foram: “Por que razões você não assiste a jogos de futebol

no estádio com maior frequência?” e “Por que razões você não assiste a jogos de futebol em

bares, restaurantes ou outros locais públicos com maior frequência?”

Foram tabuladas as vinte razões mais citadas para cada uma das perguntas (ver Tabela

14 e Tabela 15). Foi facultado aos respondentes citar mais de uma razão.

Alguns dos motivos mais citados para não ir ao estádio com mais frequência são o

custo, seja especificamente o preço do ingresso ou o custo total da operação (deslocamento,

bebidas, estacionamento); o medo da violência, com um respondente afirmando que não

assiste a jogos no estádio quando a disputa é entre dois times cariocas para evitar a briga de

torcidas; a distância do estádio (em geral associada a reclamações sobre a logística de acesso

ao estádio) e fatores relacionados à falta de tempo e conflitos com o horário de trabalho, tendo

alguns respondentes citado especificamente que os horários dos jogos durante a semana eram

inconvenientes para quem trabalha.

Um aspecto que desperta a atenção é a quantidade de pessoas que citou

espontaneamente que a falta de bebidas alcoólicas no estádio era um fator determinante para

que não fossem com tanta frequência, com um respondente inclusive mencionando que

prefere o bar ao estádio pois, se o jogo não for bom pode ao menos “tomar uma gelada”.

Embora não tenha sido numericamente expressivo, alguns respondentes citaram motivos

relacionados à “elitização do maracanã”, e alguns torcedores do Vasco reclamaram que

preferiam assistir os jogos no São Januário que, durante a coleta de dados, estava fechado.

Os principais motivos citados para não ir com mais frequência a bares, restaurantes ou

outros locais públicos envolveram a preferência por assistir jogos no estádio ou em casa, bem

como outros motivos similares aos citados para não ir com mais frequência ao estádio, tais

como o medo da violência e o alto custo (no caso referente ao custo da bebida e comida em

bares e restaurantes).
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Tabela 14 – Motivos para não ir ao estádio Tabela 15 – Motivos para não ir aos locais públicos

20 Motivos mais citados F (% ) F Acum (% )

Cus to alto / Falta d inheiro 98 19% 19%

Falta de Tempo 52 10% 29%

Medo da v iolência 44 9% 38%

Preço do ingresso 43 8% 47%

Dis tância 41 8% 55%

Trabalho 32 6% 61%

Falta de companhia 27 5% 66%

Falta de bebidas alcoólicas 26 5% 71%

Dificuldade de comprar ingres so 21 4% 75%

Quando o time joga fora do Rio 19 4% 79%

Outros compromissos 17 3% 83%

Insatisfação com o time 16 3% 86%

Falta de conforto 14 3% 88%

Prefere ass istir em casa 12 2% 91%

Logís tica difícil 11 2% 93%

Falta de oportunidade 9 2% 95%

Prefere ass istir no bar 8 2% 96%

Des interes se por futebol 7 1% 98%

Horário dos jogos é inconveniente 6 1% 99%

Família 6 1% 100%

20 Motivos mais citados F (% ) F Acum (% )

Prefere ass istir no estádio 73 18% 18%

Prefere ass istir em casa 51 13% 31%

Falta de tempo 38 10% 41%

Medo de confusão / Medo da violência 28 7% 48%

Cus to alto 22 6% 54%

Não tem vontade 20 5% 59%

Falta de conforto 19 5% 63%

Falta companhia 17 4% 68%

Dificuldade de acompanhar o jogo 16 4% 72%

Está evitando bebidas alcoólicas / Não bebe 16 4% 76%

Trabalho 14 4% 79%

TVa Cabo 12 3% 82%

Família 11 3% 85%

Horário dos jogos é inconveniente 10 3% 88%

Outros compromissos 10 3% 90%

Mis tura de torcida 9 2% 92%

Quando não vai ao es tád io 8 2% 94%

Bar/Res taurante fica muito cheio 8 2% 96%

Não gos ta de ass is tir jogos do time embares 7 2% 98%

Falta de hábito 7 2% 100%



69

6 CONCLUSÕES

As conclusões deste estudo foram estruturadas em cinco partes. Primeiramente é

apresentado um sumário do estudo. Em seguida, são apresentadas as perguntas da pesquisa

com suas respostas e consequentes implicações teóricas. São apresentadas, então, as

implicações gerenciais. A seguir são apresentadas as limitações do estudo e, finalmente, as

sugestões de pesquisa futura.

Sumário do Estudo6.1

O presente estudo investigou o consumo público de eventos esportivos ao vivo dentro

e fora do âmbito dos estádios. O objetivo principal do estudo foi determinar se o fã (torcedor),

percebe uma relação de substituição ou de complementaridade entre as atitudes favoráveis ao

comparecimento ao estádio ou a outros locais públicos para assistir a jogos de futebol.

Adicionalmente, o estudo objetivou a investigação da influência da identificação do fã do

esporte (torcedor) com seu time na atitude e consumo público do espetáculo do futebol no

estádio ou em outros locais públicos; bem como se as características demográficas (gênero e

faixa etária) exercem algum tipo de efeito moderador sobre as relações estudadas. As três

perguntas do estudo foram desdobradas em 5 hipóteses substantivas.

Para abordar estes temas buscou-se referência na SIT (TAJFEL; TURNER, 1979) e na

SCT (TURNER; OAKES, 1986; TURNER, 1999), mais especificamente para abordar a

identificação do fã (torcedor) com esportes e times esportivos (WANN, 1995; JACOBSON,

2003; TRAIL; ROBINSON; et al., 2003; ROBINSON; TRAIL, 2005). O modelo conceitual

testado no presente estudo possui suporte teórico na literatura que relaciona identificação do

fã ao comportamento de consumo de eventos esportivos (TRAIL; FINK; et al., 2003; FINK;

PARKER, 2009; FUNK et al., 2009; MADALOZZO; VILLAR, 2009), bem como nos

estudos sobre o fenômeno do comparecimento a bares, restaurantes e outros locais públicos

para assistir a jogos de futebol (GASTALDO, 2005; SANTOS; AZEVEDO, 2008).

Foi realizado um levantamento (survey), mediante entrevistas estruturadas assistidas.

A amostra foi intencional e de conveniência e a coleta de dados totalizou 507 questionários

válidos e completos. A análise dos dados foi realizada em duas etapas. A primeira

contemplando uma análise fatorial exploratória, que objetivou a observação preliminar da

qualidade dos indicadores de confiabilidade e validade das escalas. A segunda etapa da
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análise contemplou uma análise fatorial confirmatória com o objetivo de purificar as escalas.

Foram avaliadas a confiabilidade e a validade convergente, discriminante e nomológica dos

construtos. Para testar as hipóteses substantivas do estudo utilizou-se a técnica de modelagem

de equações estruturais e análise de multigrupos.

Os resultados da análise permitiram suportar empiricamente três das cinco hipóteses

substantivas. Os resultados sugerem que (a) A identificação do fã com o time exerce

influência positiva sobre a atitude em relação a assistir a jogos no estádio; (b) A atitude

favorável do torcedor em relação ao estádio exerce influência positiva sobre o

comparecimento ao estádio; e (c) A atitude favorável do torcedor em relação a locais públicos

exerce influência positiva sobre o comparecimento a locais públicos. Todavia, não foi

possível suportar integralmente as hipóteses de que (d) A identificação do fã com o time

exerce influência sobre a atitude em relação a locais públicos; e (e) A atitude do torcedor em

relação ao estádio exerce influência sobre a atitude em relação a locais públicos. Também não

foram suportados os efeitos de moderação do gênero e faixa etária.

Discussão das Perguntas de Pesquisa6.2

Nesta seção os resultados empíricos do presente estudo são interpretados e discutidos

de forma a responder as perguntas de pesquisa.

Pergunta 1: O consumo coletivo do espetáculo do futebol em âmbito público fora dos

estádios por fãs (torcedores) dos quatro times cariocas de maior torcida (Flamengo,

Vasco, Fluminense e Botafogo) corresponde a uma prática substituta ou complementar

à prática tradicional de consumo do espetáculo no estádio?

A interpretação dos resultados do estudo sugere que se trata de uma prática

complementar, apesar do suporte empírico da existência de uma relação negativa entre a

atitude favorável em relação ao estádio e a atitude favorável em relação a locais públicos.

Essa interpretação aparentemente paradoxal decorre de um olhar mais cuidadoso para as

evidências empíricas, senão vejamos:

Apesar da significância estatística do coeficiente padronizado da relação entre as

atitudes, a variância explicada da atitude favorável em relação a locais públicos foi

inexpressiva. Dessa forma, a significância prática desse achado fica comprometida. Em outras

palavras, a atitude favorável em relação ao estádio não é capaz de explicar a atitude favorável
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em relação à assistência de jogos de futebol em locais públicos (bares e restaurantes). Ou seja,

trata-se de um resultado estatisticamente significativo, mas sem significado no mundo real e,

portanto, não se pode afirmar categoricamente que uma atitude favorável em relação a assistir

jogos de futebol no estádio implique em uma atitude desfavorável em relação a assistir jogos

de futebol em outros locais públicos.

A análise do resultado das perguntas abertas pode sugerir caminhos para a

compreensão desse fenômeno. Quando se tomam os cinco principais motivos alegados para

não frequentar o estádio (custo alto / falta dinheiro; falta de tempo; medo da violência; preço

do ingresso; e distância) ou para não frequentar os locais públicos (prefere assistir no estádio;

prefere assistir em casa; falta de tempo; medo de confusão / medo da violência; custo alto),

nota-se que os motivos distintivos são o preço do ingresso e a distância (inconveniência

geográfica), como barreiras ao estádio; e a preferência manifesta pela experiência do estádio

ou o conforto (conveniência) da assistência do jogo em casa, como barreiras aos locais

públicos. Essa distinção nos motivos parece sugerir, portanto, a existência de segmentos

distintos de público.

Ademais, a análise das diferenças de médias observadas entre as respostas do público

frequentador do estádio e do público frequentador dos locais públicos (bares e restaurantes)

corrobora uma clara distinção entre esses dois grupos. O primeiro grupo exibe maior

identificação com o time, uma atitude mais favorável à assistência de jogos no estádio e maior

comparecimento ao estádio. O segundo grupo é menos identificado com o time, declara uma

atitude mais favorável à assistência de jogos nos locais públicos e maior comparecimento aos

locais públicos.

O achado do presente estudo de que o grupo menos identificado com o time declara

uma atitude mais favorável à assistência de jogos nos locais públicos e maior comparecimento

aos locais públicos apresenta similaridade com o efeito constatado na literatura de que a

transmissão ao vivo de partidas pela televisão impacta negativamente a ida de torcedores

menos identificados com o time ao estádio (ALLAN; ROY, 2008). A possibilidade de assistir

a jogos de futebol em locais públicos (bares e restaurantes) parece exercer efeito semelhante,

inclusive permitindo que o torcedor experimente as relações sociais e de jocosidade teatral

normalmente vivenciada nos estádios (GASTALDO, 2005). Além disso, onde não existem

estádios ou times importantes, os bares e restaurantes constituem a única arena para a
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performance do torcedor ‘expatriado’, tornando-se um simulacro do estádio (SANTOS;

AZEVEDO, 2008).

Apesar das evidências apontarem para a existência de dois segmentos distintos de

torcedores, o que pode ser inferido pelas diferenças de médias e ainda pelos motivos

declarados para não frequentar o estádio ou locais públicos, faz-se necessário realçar a

possibilidade de ocorrência de alguma sobreposição dos indivíduos entre os grupos. Ou seja,

os grupos não são herméticos. Afinal, alguns torcedores que preferem assistir aos jogos no

estádio, por vezes também o fazem em outros locais públicos (bares e restaurantes), por

exemplo, quando seu time preferido está jogando fora da cidade, ou ainda por motivos de

socialização.

É possível especular também que os bares e restaurantes desempenhem um papel de

plataforma social para a construção ou intensificação da identificação do torcedor com o time,

constituindo-se em mais um elo de ligação do torcedor com o time e com os demais

torcedores. Com o passar do tempo, a experiência social proporcionada pela assistência a

jogos de futebol em bares e restaurantes pode estimular o torcedor para a busca de outros elos

de ligação com o time, como por exemplo, a experiência de comparecimento ao estádio, o que

não o impediria de continuar frequentando outros locais públicos para assistir o jogo, por

questões de conveniência, motivo também bastante citado nas respostas espontâneas.

De fato, esse efeito pode estar acontecendo agora mesmo com os torcedores que

frequentam locais públicos para assistir aos jogos de futebol. Trata-se de uma especulação

bastante plausível, que sugere uma investigação mais aprofundada. Tendo em vista a natureza

da proposição, um estudo longitudinal seria recomendável para capturar o efeito da passagem

do tempo na identificação do fã com o time e na atitude em relação à assistência de jogos no

estádio.

Pergunta 2: Se e em que medida a identificação do fã do esporte (torcedor) com o

time de futebol é capaz de explicar a atitude a favor e o consumo público do

espetáculo do futebol no estádio ou em outros locais públicos alternativos?

Conforme os resultados do estudo demonstram, a identificação do fã com o time

exerce influência positiva sobre a atitude em relação a assistência de jogos no estádio e a

atitude, por sua vez, exerce influência também positiva sobre o comportamento de

comparecimento ao estádio para assistir jogos de futebol. Já no caso dos outros locais
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públicos, a relação positiva entre a identificação do fã com o time e a atitude foi

estatisticamente suportada, porém apresentando baixo coeficiente e baixa variância explicada

para o construto da atitude. Como na pergunta anterior, a significância prática da relação entre

a identificação do fã com o time e a atitude em relação a locais públicos fica comprometida.

Por outro lado, a relação positiva entre a atitude e o comparecimento foi suportada.

No que diz respeito às relações no estádio, os resultados do presente estudo estão

alinhados com a literatura, que explora a relação da identificação do torcedor com o consumo

esportivo (GWINNER; SWANSON, 2003; TRAIL; FINK; et al., 2003; TRAIL; ROBINSON;

et al., 2003; GIACOMINI; ALMEIDA, 2013). É interessante notar que, conforme observado

em estudos anteriores, a relação entre a identificação e o comportamento é uma relação

mediada pela atitude, ou seja, a identificação leva a formação de uma atitude favorável que,

por sua vez, leva ao comparecimento e consumo daquele esporte. Neste aspecto a

contribuição deste estudo foi suportar empiricamente esta relação já estabelecida.

Já quando se trata dos locais públicos, a relação não fora estudada anteriormente na

literatura e o presente estudo aborda o fenômeno de maneira exploratória, supondo um

paralelismo da relação que se observa no estádio ou em relação ao consumo através da mídia,

onde a identificação do torcedor influencia a atitude. Os resultados do presente estudo

sugerem que esta relação não é significativa e que outros fatores explicariam melhor a atitude

em relação a bares, restaurantes e outros locais públicos como lugares para se assistir partidas

de futebol. De fato, um aspecto que parece levar o torcedor aos bares e restaurantes é o da

comodidade. A análise dos dados coletados indicou uma diferença significativa nas médias

entre os respondentes que foram entrevistados em bares e restaurantes da Zona Norte do Rio

de Janeiro e os que foram entrevistados na Zona Sul. Os respondentes que assistiam ao jogo

em locais públicos na Zona Norte apresentaram médias significativamente superiores para

todas as variáveis de Comparecimento e Atitude favorável em relação ao estádio, enquanto os

respondentes que assistiam ao jogo em locais públicos na Zona Sul apresentaram médias

significativamente superiores para todas as variáveis de Comparecimento a locais públicos e

duas das variáveis de Atitude favorável em relação a locais públicos.

O resultado da comparação das médias, aliado às respostas da pergunta aberta sobre

motivos para não ir ao estádio com mais frequência (ver Tabela 14 – Motivos para não ir ao

estádio, parece indicar um componente de proximidade geográfica exercendo influência sobre

as atitudes do torcedor: na Zona Norte o torcedor está próximo das principais arenas da cidade
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– Maracanã, onde Flamengo e Fluminense costumam mandar seus jogos; São Januário, onde

o Vasco da Gama costuma mandar seus jogos; e Engenhão, onde o Botafogo costuma mandar

seus jogos – já na Zona Sul, o torcedor não possui opções de estádio – salvo o da Gávea, do

Flamengo e o das Laranjeiras, do Fluminense, ambos sem estrutura para receber jogos

profissionais. Esta relação de comodidade geográfica, possivelmente em conjunto com as

opções logísticas dos bairros em estudo, pode ser alvo de estudos futuros, com amostras

maiores. Outras motivações impactam a atitude em relação aos locais públicos, tais como

espaços para o consumo de eventos esportivos e uma maior investigação sobre estes motivos,

ainda inexplorados na literatura de marketing esportivo, abririam uma frente para estudos

posteriores no tópico.

Pergunta 3: Se e em que medida as características demográficas (gênero e faixa

etária) do fã do esporte (torcedor) são capazes de exercer um efeito moderador na

relação entre o grau de identificação do fã do esporte com o time e a atitude de

consumir o espetáculo do futebol em âmbito público, nos estádios ou em outros locais

públicos?

Conforme os resultados do presente estudo, não foi possível suportar nenhum dos

efeitos de moderação estudados. Isto coloca a questão sobre as razões dos efeitos não terem

sido encontrados, vez que além de intuitivos em relação aos outros achados deste estudo, são

eventualmente suportados pela literatura (não existe um consenso sobre esses efeitos).

Examinando a diferença de médias, entretanto, percebe-se que os resultados do estudo não

destoaram do que já foi estabelecido.

Mulheres costumam se declarar fãs de esporte com menos frequência do que homens

(JAMES; RIDINGER, 2002), mas este efeito não é observável no estudo pois as amostras

foram equilibradas por gênero, de modo a ter amostra o suficiente para fazer as comparações

necessárias. Esperava-se encontrar uma identificação menor nas torcedoras mulheres que nos

torcedores homens (WANN, 1995) e, de fato, as variáveis referentes a identificação do

torcedor foram todas significativamente maiores para torcedores do sexo masculino. Outro

achado interessante foi que homens apresentaram médias significativamente maiores em duas

das variáveis de atitude ao estádio enquanto que as mulheres apresentaram a maior média em

uma das variáveis de atitude em relação a locais públicos, especificamente a que afirma que

“não existe lugar melhor para se assistir a um jogo de futebol que em bares, restaurantes e

outros locais públicos”. Efetivamente, inclusive, homens pontuaram mais alto em todas as
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variáveis de comparecimento ao estádio. Isto ecoa as observações realizadas em campo e nas

respostas à pergunta sobre as motivações para não se ir com mais frequência ao estádio – as

mulheres frequentemente reclamam da falta de segurança ou da falta de companhia para se ir

ao estádio. Ademais, estudos anteriores afirmam que, entre indivíduos altamente identificados

com o time, existe pouca diferença no comportamento do homem ou da mulher, tornando-se

um comportamento típico de fã (GANTZ; WENNER, 1995), admitindo o contraponto que

não houve efeito de moderação pois a diferença de comportamento entre homens e mulheres

altamente identificados com seus times tende a desaparecer.

Com relação a moderação por idade, a literatura é ambivalente com autores

defendendo que não são observáveis diferenças significativas (WANN, 2002) e autores

justamente defendendo o contrário e especulando que, conforme o indivíduo envelhece seus

interesses mudam (TOBAR, 2006). Estudos anteriores, entretanto, advertem para um

potencial efeito moderador da idade e sugerem que a variável seja utilizada em estudos

futuros envolvendo identificação de fãs de esporte (ROBINSON; TRAIL, 2005). A única

diferença significativa encontrada analisando as médias das respostas por grupo foi na

variável SA_i, que mostra uma intenção maior de ir a jogos futuros no estádio para o

segmento mais jovem da população. É importante notar, entretanto, que esta variável não foi

considerada no modelo final em virtude da purificação das escalas e, portanto, a diferença

observada não deve ser considerada.

Pode-se especular, entretanto, que as motivações dos grupos seja distinta. Maiores de

65 anos, por exemplo, possuem gratuidade para ir ao estádio e um grande fator de afastamento

das torcidas é o preço como observado anteriormente (ver Tabela 14). Mulheres mais velhas,

por exemplo, responderam espontaneamente que preferem ir ao estádio ou a locais públicos

acompanhadas do marido ou dos filhos, enquanto as mais jovens não demonstraram esta

preocupação. É sugerida a realização de estudos posteriores, que busquem especificamente as

motivações de ida ao estádio ou a outros locais públicos, dos diferentes grupos demográficos

estudados.

Contribuições Gerenciais6.3

A principal contribuição gerencial do presente estudo é a constatação de que não há

um forte efeito de substituição entre o estádio e a assistência de jogos de futebol em locais

públicos (bares e restaurantes), afinal são dois públicos (segmentos de mercado) distintos.
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Mais prudente seria reconhecer a complementariedade entre essas duas ofertas, uma vez que

alguns torcedores que preferem assistir aos jogos no estádio, por vezes também o fazem em

outros locais públicos (bares e restaurantes), por exemplo, quando seu time preferido está

jogando fora da cidade, ou ainda por motivos de socialização.

O efeito de substituição, se suportado, seria ruim para os negócios dos times pois a

frequência aos bares e restaurantes afastaria o torcedor dos estádios, reduzindo as receitas de

ingressos e demais receitas decorrentes da ida ao estádio. O efeito de complementariedade, ao

contrário, é bom para os negócios dos times, pois quanto mais o torcedor (de baixo nível de

identificação) assiste aos jogos do time nos bares e restaurantes (por uma motivação social),

mais propenso fica a aumentar a sua identificação com o time e, portanto, maior a sua

propensão de ida ao estádio.

Assim, na perspectiva dos executivos de times de futebol, os bares e restaurantes que

oferecem a assistência de jogos de futebol aos seus clientes, devem ser encarados como

plataformas de fortalecimento da identificação dos torcedores com o time, ou seja, mais um

elo de ligação desses torcedores com o time. Decorre, portanto, que os locais públicos devem

ser percebidos como um importante stakeholder do time. Um parceiro estratégico de negócios

que cumpre um papel relevante na entrega de experiências para o torcedor do time. O bar e o

restaurante surgem e se afirmam como parceiros importantes na co-criação de valor para o

torcedor do time. Não devem ser percebidos como competidores – são aliados.

Os resultados qualitativos do presente estudo corroboram essa interpretação. Por

exemplo, é inexpressivo o número de respondentes que citaram espontaneamente que

‘preferem o bar’ como um motivo para deixarem de ir ao estádio e, embora muitos

respondentes tenham reclamado da proibição da venda de bebidas alcoólicas nos estádios, na

verdade observou-se que isso pode até implicar em uma vantagem para os bares e restaurantes

próximos, visto que não são afetados diretamente pela legislação que restringe a venda de

bebidas alcoólicas. De fato, muitos dos torcedores que vão ao estádio, frequentam bares ou

restaurantes para comer e beber antes ou depois dos jogos.

Assim, sugere-se aos executivos de clubes de futebol que planejem e executem ações

de ativação da marca dos clubes em parceria com os bares e restaurantes. Por exemplo,

programas de incentivo aos sócios-torcedores que entreguem benefícios simultâneos no

estádio e nos locais públicos (bares e restaurantes), a exemplo, mas não limitado, ao que foi
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feito na iniciativa do Movimento por um Futebol Melhor (http://www.futebolmelhor.com.br/)

que em dezembro de 2013 reunia 43 clubes de futebol.

No que diz respeito aos empresários e executivos do setor de bares e restaurantes, faz-

se importante registar que não foi observada no Rio de Janeiro a existência do formato ‘sports

bar’, que já pode ser encontrado em outras capitais brasileiras, como um espaço dedicado ao

consumo de eventos esportivos. Os esforços observados para estimular a prática do

comparecimento ao jogo no bar ainda são incipientes e ineficazes. Por exemplo, um

bar/restaurante popular da zona sul da cidade tentou instituir uma ‘quinta-feira de futebol’,

com jogos e atividades relacionados ao tema antes, após e nos intervalos das partidas, mas seu

gestor revelou que o público de torcedores flutua mais em função do jogo estar sendo

veiculado na TV aberta ou não, que em função do evento promocional.

A parceria de bares e restaurantes com os clubes de futebol (e seus patrocinadores)

para a realização de ações conjuntas pode se revelar uma fonte oportunidade de negócios.

Limitações e Sugestões para Novas Pesquisas6.4

O presente estudo apresenta limitações em virtude das escolhas metodológicas, que

podem ser categorizadas em relação ao modelo conceitual; à operacionalização das escalas; à

população-alvo e amostra; à coleta dos dados; e ao método de análise dos dados.

6.4.1 Limitações em relação ao modelo conceitual

O modelo conceitual proposto no presente estudo não contempla variáveis

antecedentes que poderiam contribuir de forma relevante para a formação da atitude favorável

à assistência de jogos de futebol em locais públicos (bares e restaurantes). De fato, não foram

encontrados na literatura de marketing esportivo estudos que tenham identificado tais

variáveis antecedentes. Essa omissão de variáveis antecedentes contribui para a baixa

variância explicada dessa variável latente. Adicionalmente, o modelo proposto no presente

estudo sugere a existência de uma relação (positiva ou negativa) entre a atitude favorável à

assistência de jogos de futebol no estádio e a atitude favorável à assistência de jogos de

futebol em locais públicos (bares e restaurantes). Novamente, não foram encontrados na

literatura de marketing esportivo estudos que tenham investigado ou suportado empiricamente

essa relação. Assim, os achados do presente estudo concernentes a essa relação devem ser

tomados como resultados exploratórios e interpretados com o devido cuidado.
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Sabe-se também que o modelo proposto no presente estudo não contempla outras

variáveis que poderiam contribuir para a explicação do comportamento de comparecimento ao

estádio (ou aos locais públicos), como é o caso do preço dos ingressos, conveniência

geográfica, segurança (violência), entre tantos outros fatores já bem documentados na

literatura. Trata-se, todavia, de uma decisão de recorte do fenômeno em estudo, pois no caso

do presente estudo o interesse específico reside tão somente no efeito positivo da atitude na

comportamento de consumo do evento esportivo. Assim, os demais fatores determinantes do

consumo de eventos esportivos (no estádio ou em locais públicos) não foram investigados.

Esse recorte fica evidente quando se analisam as respostas espontâneas dos informantes sobre

os motivos para não comparecer com maior frequência ao estádio ou a locais públicos.

Sugere-se, portanto, que outros estudos identifiquem variáveis que poderiam

contribuir de forma relevante para a explicação da atitude favorável à assistência de jogos de

futebol em locais públicos (bares e restaurantes), bem como do comportamento de consumo

de jogos de futebol em locais públicos (bares e restaurantes). Sugere-se ainda outros estudos

investiguem mais detidamente a natureza da relação (positiva ou negativa) entre a atitude

favorável à assistência de jogos de futebol no estádio e a atitude favorável à assistência de

jogos de futebol em locais públicos (bares e restaurantes).

6.4.2 Limitações em relação à operacionalização das escalas

As escalas usadas no presente estudo foram desenvolvidas originalmente em inglês e

posteriormente traduzidas para o português. Apesar dos cuidados observados no processo de

tradução, é possível que as escalas resultantes apresentem diferenças de significado na

interpretação dos respondentes, em virtude do contexto cultural distinto.

Outro aspecto que merece registro e que não foi observado por ocasião do pré teste do

questionário, diz respeito à dificuldade enfrentada por vários respondentes para responder as

perguntas relacionadas ao comparecimento ao estádio e a locais públicos, especificamente

para precisar o número de vezes que haviam comparecido a esses locais. Todavia, notou-se

que esses respondentes sabiam estimar o comparecimento mediante a alusão a jogos e

situações específicos, por exemplo, “fui a todos os jogos do Flamengo no Engenhão no ano

passado”, ou “fui a todos os jogos da Copa das Confederações no Rio nesse ano”, ou ainda,

“assisti a todos os jogos do Vasco e do Botafogo no Brasileirão aqui neste bar”. Decidiu-se

então, para esses casos específicos, realizar o registro dessa informação no questionário na
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forma em que ela foi transmitida pelo respondente. Sempre que possível essa informação foi

transformada em um medida métrica equivalente.

Ademais, as escalas para mensuração da atitude favorável à assistência de jogos de

futebol em locais públicos (bares e restaurantes), bem como do comportamento de consumo

de jogos de futebol em locais públicos (bares e restaurantes) foram adaptadas de escalas

‘similares’ desenvolvidas originalmente para mensurar respectivamente a atitude e o

comportamento em relação aos estádios. Isso pode explicar em parte a inadequação dos itens

que foram removidos por ocasião dos testes de confiabilidade e validade da escala de atitude

favorável à assistência de jogos de futebol em locais públicos (bares e restaurantes).

Finalmente, deve-se considerar o fato de que respondentes com distintos graus de

identificação com o time foram entrevistados, conforme pode ser constatado pela diferença de

médias entre grupos. É possível que os itens formadores das escalas originais não apresentem

a mesma qualidade de mensuração para distintos graus de identificação, o que caracterizaria

tais escalas como heterocedásticas. Em outras palavras, os traços dos respondentes podem ser

determinantes em suas respostas. Sugere-se, portanto, que outros estudos investiguem com

maior profundidade as características psicométricas das escalas usadas no presente estudo.

Tendo em vista a natureza do fenômeno mensurado, sugere-se o uso de técnicas alinhadas

com a IRT – Item Response Theory, uma abordagem psicométrica que considera que a

qualidade do teste é influenciada simultaneamente pelas qualidades do indivíduo e do item de

mensuração (MICHAEL; BACHARACH, 2014).

6.4.3 Limitações em relação à população-alvo e amostra

Os resultados do presente estudo dizem respeito tão somente a amostra estudada e não

podem ser formalmente generalizados para a população-alvo. A dificuldade de acesso a uma

amostra probabilística dos fãs (torcedores) dos principais times do Rio de Janeiro levou a

decisão de utilização de uma amostra de conveniência. Todavia, buscou-se realizar uma

amostragem intencional por julgamento de forma a se potencializar a representatividade da

população alvo. Por essa razão, metade das entrevistas foram conduzidas diretamente nos

bares e restaurantes durante as transmissões de jogos de futebol e metade nas imediações do

estádio em dias de jogos. Em alguns casos, amostras por julgamento podem se mostrar mais

representativas da população alvo que amostras probabilísticas (CHURCHILL JR.;
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IACOBUCCI, 2002) e acredita-se que este seja o caso da amostra coletada para o presente

estudo.

Adicionalmente, deve-se considerar que o locus do estudo é o Rio de Janeiro, assim,

os resultados podem estar impregnados das idiossincrasias inerentes ao torcedor carioca (ou

daquele que reside no Rio de Janeiro), bem como daquelas inerentes aos times do Rio de

Janeiro. Note-se que não foram estabelecidas quotas proporcionais ao tamanho estimado das

torcidas dos quatro times. Deve-se considerar ainda a singularidade dos efeitos simbólicos que

o bar representa na cultura do Rio de Janeiro, que pode ser muito distinta das representações

do bar em outras regiões do país. Sugere-se, portanto, que outros estudos investiguem o

fenômeno de consumo do evento esportivo em locais públicos (bares e restaurantes) em outras

regiões do país, usando amostras probabilísticas de forma a garantir a generalização dos

resultados. Adicionalmente, sugere-se que outras modalidades esportivas sejam estudadas.

Por exemplo, observou-se durante a coleta de dados que alguns bares têm sido procurados

pelo público de MMA (Mixed Martial Arts) para assistir às lutas.

6.4.4 Limitações em relação à coleta dos dados

O levantamento (survey) foi conduzido em bares e restaurantes da Zona Norte e Zona

Sul do Rio de Janeiro e nas imediações do Estádio Mário Filho (Maracanã) entre os dias

27/10/2013 e 24/11/2013, tanto em dias úteis quanto em finais de semana, sempre em dias de

jogos de um dos quatro clubes cariocas, fosse o jogo no Estádio do Maracanã ou ‘fora de

casa’. Em virtude da grande quantidade de locais públicos (bares e restaurantes) que oferecem

a oportunidade de assistir aos jogos de futebol, a escolha dos locais de coleta de dados

atendeu ao critério de conveniência dos pesquisadores. Além disso, alguns estabelecimentos

não permitiram a realização da pesquisa.

Outra possível limitação à interpretação dos dados é a situação dos times durante o

período de coleta de dados. Os questionários foram respondidos durante a fase final do

Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 2013 e é possível que tenha havido distorção

na atitude de alguns torcedores em função da situação momentânea de seu time nestes

campeonatos. Por exemplo, durante o período de coleta o Flamengo mantinha uma posição

média na tabela do Brasileirão, mas venceu a Copa do Brasil. O Botafogo lutava por uma

posição no G4. Já o Fluminense e o Vasco lutavam contra a possibilidade de rebaixamento

para a Série B do Brasileirão.
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Sugere-se, portanto, que outros estudos investiguem de forma mais sistemática os

locais públicos, classificando-os em relação à variáveis que poderiam distinguir a preferência

do público frequentador. Por exemplo, pode-se especular que os motivos para a ida a um

restaurante sejam distintos daqueles que levam o torcedor a um bar. Adicionalmente, o

presente estudo mostra evidências de que as médias das escalas diferem entre os respondentes

em locais públicos da Zona Norte e da Zona Sul do Rio de Janeiro. Esse fenômeno exige uma

investigação que o tamanho da amostra do presente estudo não permitiu enfrentar.

6.4.5 Limitações em relação ao método de análise dos dados

Os dados usados na análise do presente estudo não são normalmente distribuídos,

assim, o uso do método de estimação ADF (Assymptotic Distribution Free) seria indicado

para a AFC, uma vez que esta técnica é robusta à não normalidade dos dados (HAIR JR et al.,

2010). O tamanho da amostra do presente estudo (507 casos) à princípio permitiria o uso

estável do método, uma vez que a quantidade mínima de casos recomendada para a técnica

ADF é de 10 casos para cada parâmetro livre estimado (BYRNE, 2010). Todavia, o presente

estudo envolveu a análise multigrupos, que supõe a divisão da amostra para executar as

comparações de grupos. Além disso, o uso da ADF para modelos complexos (não triviais),

exige uma amostra de 1000 a 5000 casos (BYRNE, 2010). Assim, optou-se pelo método MLE

(Maximum Likelihood Estimation), que exige multinormalidade, mas que tem se mostrado

robusto contra violações desse pressuposto (HAIR JR et al., 2010).

Deve-se registrar, todavia, que o modelo proposto no presente estudo não considera os

possíveis efeitos de relações circulares entre as variáveis dependentes e independentes. Ou

seja, embora a teoria seja pacífica em relação à antecedência da identificação do fã com o

time em relação à atitude e desta em relação ao comportamento, é bem plausível que quanto

mais o torcedor compareça ao estádio (ou a locais públicos) para assistir aos jogos de futebol,

mais favorável fique sua atitude em relação ao estádio (ou a locais públicos) e ainda mais

identificado fique esse torcedor com o time. De fato, a natureza iterativa do processo de

identificação do fã (torcedor) com o time oferece um desafio à modelagem de equações

estruturais, pois esta técnica não possibilita o teste empírico de relações circulares, como

poderia ser o caso entre a identificação do fã e a atitude ou comportamento de consumo de

eventos esportivos. A investigação desse tipo de relação (circular) entre os vários construtos

permanece então como sugestão de pesquisa.
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APÊNDICE 1 – Questionário
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APÊNDICE 1 – Questionário

- Continuação

Questionário

<Instrução entrevistador> Explicar que as questões a seguir se referem às preferências do torcedor para assistir os jogos em
bares, restaurantes ou outros loc ais públicos.

1. Eu costumo ir a bares, restaurantes ou outros locais públicos para
assistir jogos de futebol

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2. Quando vou a bares, restaurantes ou outros locais públicos assisti r
jogos de futebol, o tempo que passo lá é prazeroso.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3. Eu vou assistir jogos de futebol em bares, restaurantes ou outros
locais públicos sempre que posso.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4. Não existe lugar melhor para assistir a um jogo de futebol do que a
bares, restaurantes ou outros locais públicos .

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Parte 3 – Frequência de Assistência

<Instrução entrevistador> Recolher o cartão de respostas e explic ar ao entrevistado que as questões a seguir se referem à
frequência estimada do torcedor ao estádio ou outros locais públicos para assistir os jogos de futebol.

5. No ano passado, aproximada mente quantas vezes
você foi ao estádio para assistir a jogos de futebol?

6. Neste ano, aproximada mente quantas vezes você
foi ao estádio para assistir a jogos de futebol?

7. Quantas vezes você ainda pretende ir ao estádio
esse ano para assistir a jogos de futebol?

8. No ano passado, aproximada mente quantas vezes você foi a bares,
restaurantes ou outros locais públi cos para assistir a jogos de futebol?

9. Neste ano, aproximada mente quantas vezes você foi a bares,
restaurantes ou outros locais públi cos para assistir a jogos de futebol?

10. Quantas vezes você ainda pretende ir a bares, restaurantes ou outros
locais públicos esse ano para assistir a jogos de futebol?

11. Por que razões você não assiste a jogos de futebol no estádio com maior frequência?

12. Por que razões você não assiste a jogos de futebol em bares, restaurantes ou outros locais públicos
com maior frequência?

<Instrução entrevistador> Agradecer pela participação do entrevistado.

Data da entrevista: Entrevistador:
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APÊNDICE 2 - Cartão de Escala
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APÊNDICE 3 - Histogramas das Variáveis

(Identificação do fã com o time)
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APÊNDICE 3 - Histogramas das Variáveis

- Continuação

Histogramas das variáveis (Atitude em relação ao estádio)
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APÊNDICE 3 - Histogramas das Variáveis

- Continuação

Histogramas das variáveis (Atitude em relação a locais públicos)
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APÊNDICE 3 - Histogramas das Variáveis

- Continuação

Histogramas das variáveis (Comparecimento no estádio e Comparecimento em locais

públicos)
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APÊNDICE 4 - Gráficos em Pirâmide (Por Local de Coleta)

(Identificação do fã com o time)
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APÊNDICE 4 – Continuação

Gráficos em Pirâmide por Local de Coleta (Atitude em relação ao estádio)
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APÊNDICE 4 – Continuação

Gráficos em Pirâmide por Local de Coleta (Atitude em relação a locais públicos)
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APÊNDICE 4 – Continuação

Gráficos em Pirâmide por Local de Coleta (Comparecimento no estádio e

Comparecimento em locais públicos)
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APÊNDICE 5 - Tabela de Jogos dos Times Cariocas

Datado Questionário 24/10/2013 Copa das Conferderações: 3 Jogos no Maracanãem 2013

Flamengo
Taça

Guanabara
Taça Rio Carioca

Copado

Brasil
Brasileirão

Sul-

Americana
Libertadores Total

Rio de Janeiro 5 4 0 0 17 0 0 26

Jogos Fora do Rio 3 5 0 0 21 0 0 29

Total 8 9 0 0 38 0 0 55

Rio de Janeiro 7 3 0 3 9 0 0 22

Jogos Futuros ( Rio) 0 0 0 2 4 0 0 6

Jogos Fora do Rio 2 4 0 7 21 0 0 34

Jogos Futuros ( Fora) 0 0 0 2 4 0 0 6

Total 9 7 0 14 38 0 0 68

Fluminense
Taça

Guanabara
Taça Rio Carioca

Copado

Brasil
Brasileirão

Sul-

Americana
Libertadores Total

Rio de Janeiro 5 7 2 0 19 0 0 33

Jogos Fora do Rio 4 3 0 0 19 0 0 26

Total 9 10 2 0 38 0 0 59

Rio de Janeiro 7 4 0 1 11 0 0 23

Jogos Futuros ( Rio) 0 0 0 0 5 0 0 5

Jogos Fora do Rio 2 5 0 1 19 0 0 27

Jogos Futuros ( Fora) 0 0 0 0 3 0 0 3

Total 9 9 0 2 38 0 0 58

Vasco
Taça

Guanabara
Taça Rio Carioca

Copado

Brasil
Brasileirão

Sul-

Americana
Libertadores Total

Rio de Janeiro 6 9 0 0 22 0 0 37

Jogos Fora do Rio 3 1 0 0 16 0 0 20

Total 9 10 0 0 38 0 0 57

Rio de Janeiro 7 5 0 2 10 0 0 24

Jogos Futuros ( Rio) 0 0 0 0 2 0 0 2

Jogos Fora do Rio 3 2 0 2 20 0 0 27

Jogos Futuros ( Fora) 0 0 0 0 6 0 0 6

Total 10 7 0 4 38 0 0 59

Botafogo
Taça

Guanabara
Taça Rio Carioca

Copado

Brasil
Brasileirão

Sul-

Americana
Libertadores Total

Rio de Janeiro 7 9 2 3 22 1 0 44

Jogos Fora do Rio 1 1 0 3 16 1 0 22

Total 8 10 2 6 38 2 0 66

Rio de Janeiro 9 4 0 3 14 0 0 30

Jogos Futuros ( Rio) 0 0 0 0 4 0 0 4

Jogos Fora do Rio 1 5 0 7 16 0 0 29

Jogos Futuros ( Fora) 0 0 0 0 4 0 0 4

Total 10 9 0 10 38 0 0 67
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