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Introdução / Objetivo

As marcas, assim como a relação dos consumidores com elas, vêm

sendo entendidas como ativos essenciais para as organizações

obterem vantagens competitivas no mercado em que estão inseridas,

o que leva estes temas a receberem destaque crescente. Atrelado a

isso, a manutenção da lealdade à marca também tem se tornado

relevante para o sucesso das empresas, fazendo com que aumente a

preocupação das mesmas em entender o que conduz os

consumidores à manutenção do relacionamento com uma determinada

marca. A partir disso, este estudo tem como objetivo analisar o impacto

da experiência da marca, da satisfação do cliente, da atitude da marca

e da confiança na marca sobre a lealdade à marca em dois

restaurantes fast foods, por parte dos consumidores.

Fundamentação Teórica

O entendimento a respeito do relacionamento entre o consumidor e

a marca tem interessado cada vez mais as pessoas envolvidas, tanto

pesquisadores quanto profissionais relacionados ao marketing voltado

para o gerenciamento de marcas de empresas prestadoras de

serviços (TSAI, 2011). De acordo

Discussões

A seguir é apresentado o modelo a ser testado neste estudo, com

suas respectivas hipóteses.
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serviços (TSAI, 2011). De acordo

com Keller e Lehmann (2006), o

gerenciamento de marcas vem se

tornando uma questão primordial,

uma vez que vem se expandindo a

compreensão da marca como um

ativo intangível de grande valor.

Corroborando com essa ideia

Sezgin e Göde (2017) afirmam que,

o conceito de marca tem

demostrado cada vez mais

importância não somente em

função da concorrência existente,

mas em especial devido as

características semelhantes do que

é oferecido pelas organizações,

principalmente no setor de

serviços. Em função disso, o

desenvolvimento destas marcas

fortes tornou-se um aspecto

principalmente no setor de serviços. Em função disso, o

desenvolvimento destas marcas fortes tornou-se um aspecto

primordial para organizações que almejam êxito (HANAYSHA;

PECH, 2018).

H1: A experiência da marca tem um efeito positivo e direto sobre a satisfação dos 

clientes.

H2: A satisfação dos clientes tem um efeito positivo e direto sobre a atitude da 

marca.

H3: A experiência da marca tem um efeito positivo e direto sobre a confiança na 

marca.

H4: A atitude da marca tem um efeito positivo e direto sobre a lealdade à marca.

H5: A confiança na marca tem um efeito positivo e direto sobre a lealdade à marca.

H6: A experiência da marca tem um efeito positivo e direto sobre a lealdade à marca.

O estudo ainda se encontra em andamento, portanto, ainda não se

pode fazer considerações a respeito das hipóteses propostas neste

modelo. Todavia, a literatura apresenta relações positivas e sólidas

entre os construtos que corroboram para a conformidade do modelo.

Metodologia

Será realizada uma pesquisa quantitativa com aplicação de uma

survey de corte transversal (CHURCHILL Jr., 2001; AAKER; KUMAR;

DAY; 2009; HAIR Jr. et al., 2010). A amostra, que será selecionada

através da técnica de amostragem não-probabilística por

conveniência, abrangerá consumidores de redes de fast foods, sendo

composta por aproximadamente 200 casos válidos para cada uma das

marcas (HAIR Jr. et al., 2010; MALHOTRA; BIRKS; WILSS, 2012;

PRODANOV; FREITAS, 2013). O desenvolvimento da pesquisa se

dará através de um método de natureza quantitativo-descritiva

(CHURCHILL Jr., 1999; MALHOTRA; BIRKS; WILLS, 2012; HAIR Jr. et

al., 2014) e a análise dos resultados obtidos será feita por meio de

estatística multivariada, utilizando a abordagem de Modelagem de

Equações Estruturais.
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