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Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo entender a relac ̧a ̃o entre assistir esportes e os 
comportamentos na ̃o sauda ́veis das pessoas (alimentac ̧a ̃o na ̃o sauda ́vel, 
sedentarismo, falta de interesse pela pra ́tica esportiva). Esta pesquisa irá utilizar 
uma abordagem causal quantitativa atrave ́s da realizaça ̃o de um estudo 
experimental por meio da elaboração de um questionário, por meio da plataforma 
Qualtrics, contendo um vídeo e perguntas relacionadas a ele utilizando como base 
para a coleta de dados o serviço MTurk. Os resultados mostram que não há 
diferença significativa entre o alto vs. baixo nível de competitividade em 
percepção de gasto calórico, quantidade de gasto calórico, percepção de esforço 
físico, percepção de autocontrole e escolhas alimentares. 
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Introdução 

 O marketing social visa beneficiar os indivíduos promovendo o bem-estar 

da sociedade através da mudança comportamental (ANDREASEN, 1994). Neste 

sentido, a pesquisa de marketing social concentra-se na compreensão dos 

comportamentos, atitudes e motivações de um público-alvo para criar campanhas 

de conscientização eficazes (GALLOPEL-MORVAN et al., 2009). A pesquisa de 

marketing social utiliza as técnicas de marketing tradicionais que originalmente 

foram desenvolvidas para vender produtos, a fim de promover intenções de 

comportamentos pró-sociais e saudáveis, como reduzir o consumo de alimentos não 

saudáveis ou aumentar a prática de atividades físicas. 

 Assistir esportes é uma das maiores fontes de entretenimento no mundo. 

Por exemplo, o Super Bowl (jogo da final do campeonato da Liga Nacional de 
                                         
1  Estudante do curso de graduação em Relações Internacionais da ESPM-RS. E-mail: 
gustavo.belmonte@acad.espm.br. 
2  Professor do curso de graduação em Relações Internacionais da ESPM-RS. E-mail: 
marcia.herter@espm.br.  



 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

2 

Futebol Americano) é um dos maiores eventos esportivos mundiais, com uma 

audiência de 114,4 milhões de telespectadores (CBS, 2015). Segundo a Forbes 

(2015), o mercado esportivo Norte Americano faturou entorno de US$ 60,5 bilhões 

em 2014 e as projeções apontam para um faturamento de US$ 73,5 bilhões em 

2019. A Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas são outros dois grandes eventos 

esportivos mundiais. Segundo Trevisan (2012), quase metade da população mundial 

assistiu a Copa do Mundo de 2010 pela televisão e 4,8 bilhões de pessoas às 

Olimpíadas de Londres. As últimas edições destes eventos esportivos foram 

realizadas no Brasil, colocando o país em destaque no que se refere a 

investimentos para o esporte. No entanto, mesmo o Brasil tendo sediado a Copa do 

Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, o número de pessoas com hábitos não 

saudáveis tem aumentado significativamente no país.  

 Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade (ABESO, 

2015), em torno de 82 milhões de brasileiros apresentam sobrepeso ou obesidade, 

sendo que o excesso de peso é maior entre as mulheres (58,2 %) do que entre os 

homens (55,6%). A Organização Mundial de Saúde sugere que dietas não saudáveis, 

a inatividade física, o tabaco e o álcool, são os principais fatores de risco para a 

morte prematura (OMS, 2013). Cerca de 1,7 milhões de pessoas em todo o mundo 

morrem todos os anos por causa de uma dieta não saudável (OMS, 2017). Segundo 

dados da OMS (2017), o consumo de alimentos com baixos índices energéticos 

(como frutas e legumes) reduz o risco de doenças cardiovasculares e do câncer de 

estômago, por exemplo. Além disso, o consumo diário de alimentos com altos 

índices energéticos (como alimentos industrializados, ricos em gorduras e açúcares) 

promove a obesidade em pessoas de todas as idades (OMS, 2017). 

 Se por um lado, assistir esportes não resulta diretamente na prática 

esportiva, por outro lado pode estar ligado ao aumento da obesidade e do 

sedentarismo. Esta pesquisa pretende entender a relação entre assistir esportes e 

os comportamentos não saudáveis das pessoas (alimentação não saudável, 

sedentarismo, falta de interesse pela prática esportiva). Assim, esta pesquisa visa 

responder: Qual a relação entre assistir esportes com diferentes níveis de 

competitividade e os comportamentos não saudáveis das pessoas? Geralmente ao se 

assistir um jogo esportivo pela televisão, os torcedores fazem escolhas não 
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saudáveis. Assim, este estudo visa entender o efeito de assistir esportes nas 

escolhas não saudáveis das pessoas. 

 Esta pesquisa pretende contribuir para a área de marketing, 

principalmente de marketing social, no campo de comportamento do consumidor. 

Uma vez que se esclarecer a relação entre assistir esportes e os comportamentos 

não saudáveis das pessoas, serão possíveis as indicações e o desenvolvimento de 

ações e campanhas que busquem incentivar comportamentos mais saudáveis. Esta 

é uma questão prática importante para gestores públicos, pois uma maior 

conscientização das pessoas para comportamentos saudáveis potencializará a 

redução de problemas sociais importantes como a obesidades e o sedentarismo.  

 O contexto do esporte foi escolhido para a presente pesquisa por se 

tratar de uma área em crescente interesse mundial e brasileiro. A pesquisa visa 

identificar como assistir esportes com alto e baixo grau de competitividade (i.e., 

alto e baixo gasto energético respectivamente) impacta em comportamentos não 

saudáveis dos torcedores, seja com relação à alimentação, intenção e interesse 

pela prática esportiva. Futuras pesquisas poderão testar esta relação em outros 

contextos diferentes do esporte, como por exemplo de filmes de ação e romance e 

suas implicações para os comportamentos não saudáveis dos consumidores. 

  

REVISÃO LITERATURA 

 Pessoas do mundo todo têm lutado contra os altos nível de obesidade e 

contra a falta de atividade física. Apesar do marketing social buscar descobrir 

como influenciar nos comportamentos, atitudes e motivações das pessoas em prol 

de uma maior conscientização para estas questões, ainda assim é difícil para os 

consumidores passarem do entendimento (campanhas informativas) para a ação 

(parar de fumar ou realizar atividade física). Para isso é necessário que o 

consumidor consiga se autocontrolar em ceder à tentação buscando 

comportamentos saudáveis.  

 

AUTOCONTROLE EM COMPORTAMENTOS NÃO SAUDÁVEIS 

 O autocontrole geralmente envolve uma disputa entre os impulsos e as 

inibições das pessoas, e a literatura sugere que o autocontrole para ser bem-

sucedido deve envolver três etapas (CARVER e SCHEIER, 1981). Primeiro, os 
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indivíduos devem possuir um conjunto de normas que pretendem seguir (por 

exemplo, o número total máximo de calorias que se pretende consumir por dia). 

Em segundo lugar, eles devem comparar seu comportamento atual com o padrão 

(por exemplo, o número de calorias consumidas em relação ao total permitido pelo 

padrão). E terceiro, se eles considerarem que seu comportamento está aquém do 

padrão, eles devem alterar seu comportamento para reduzir a discrepância (por 

exemplo, recusando-se a consumir calorias adicionais) (MANN e WARD, 2007). O 

autocontrole refere-se à capacidade de alterar ou substituir respostas impulsivas e 

regular pensamentos e comportamentos (CARVER e SCHEIER, 1981; METCALFE e 

MISCHEL, 1999; VOHS e BAUMEISTER, 2004). Neste sentido, o nível de autocontrole 

de uma pessoa pode ser definido como sua capacidade de controlar ou alterar 

respostas para atender a um determinado padrão (CARVER, 2004).  

 Para que se possa aumentar os comportamentos saudáveis, os 

consumidores precisam ter autocontrole em situações de desejo, escolhendo uma 

opção saudável entre uma outra não saudável, cedendo assim a tentação e 

buscando objetivos de longo prazo (HOCH e LOEWENSTEIN, 1991; LOEWENSTEIN, 

1996; METCALFE e MISCHEL, 1999; SHIV e FEDORIKHIN, 1999). Em muitos casos, os 

participantes escolhem as situações de indulgência sem pensar nas implicações de 

suas escolhas para a realização do objetivo (BOTVINICK et al., 2001). Esses dilemas 

são muito comuns no campo da alimentação, na qual pessoas precisam escolher 

entre satisfazer o seu desejo com um alimento mais prazeroso ao paladar, mas não 

saudável (bolo de chocolate) ou uma alternativa mais saudável (salada de frutas) 

que é consistente com a sua meta de manter sua saúde (GAO et al. 2016).  

Pesquisas mostram que quando uma meta de saúde está saliente, os consumidores 

tendem a resistir às tentações, escolhendo as opções saudáveis (ARIELY e 

WERTENBROCH 2002; TROPE e FISHBACH 2000; WERTENBROCH 1998).  

 O autocontrole é um importante fator no combate a obesidade, 

relevante para se manter uma dieta saudável (resistir à tentação de comer 

alimentos calóricos) além de se praticar exercícios regularmente (resistir à 

tentação de se envolver em atividades sedentárias) (CRESCIONI et al. 2015). Junger 

e Van Kampen (2010) argumentam que pessoas com alto nível de autocontrole 

afirmam se engajar em exercícios físicos com mais frequência do que aquelas com 

menor nível de autocontrole. Além disso, pessoas com alto autocontrole são mais 
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propensos a relatar práticas alimentares saudáveis, como comer um café da manhã 

regular e evitar o consumo de doces, do que aqueles com menor autocontrole 

(JUNGER e VAN KAMPEN, 2010).  

 A atenção desempenha um papel relevante no autocontrole (BAUMEISTER 

et al., 1994). Especificamente, quando a atenção é voltada para o self as pessoas 

apresentam altos níveis de autocontrole. No entanto, em condições na qual há 

distração do self, as pessoas apresentam perda de autocontrole. As atividades de 

entretenimento, como assistir à televisão, são conhecidas por gerarem distrações. 

Pesquisas mostraram que atividades de entretenimento podem reduzir o tempo de 

espera percebido pelo fato do consumidor focar a sua atenção para o fator externo 

ao self distraindo-o do foco da passagem de tempo (HUI et al., 1997; ANTONIDES et 

al., 2002). Por exemplo, um estudo mostrou que o entretenimento com bandas, 

malabaristas e palhaços reduz a atenção da espera em pacientes de um hospital 

(DICKSON et al., 2005). Além disso, pessoas cercadas por distrações visuais prestam 

menos atenção à experiência de espera, devido à reduzida ociosidade mental e ao 

tédio (HUI e TSE, 1996; KATZ et al., 1991). 

 Neste sentido, consumidores ao assistirem televisão estarão distraídos 

com esta atividade de entretenimento (esportes) desfocando a tenção do seu self o 

que levará a uma diminuição de autocontrole e, por conseguinte, a 

comportamentos não saudáveis.  Assim, esta pesquisa propõe que: 

 

H1: Assistir esportes com alto (vs. baixo) nível de 
competitividade aumenta (os comportamentos não saudáveis 
dos consumidores: 
H1a: Assistir esportes com alto (vs. baixo) nível de 
competitividade aumenta nas escolhas alimentares não 
saudáveis dos consumidores. 
H1b: Assistir esportes com alto (vs. baixo) nível de 
competitividade diminui a intenção de prática esportiva dos 
consumidores. 
 
 

ALTERAÇÕES EMOCIONAIS 

Os entretenimentos como jogo esportivos podem apresentar altos nível de 

excitação ou não. Em um jogo de final de campeonato os torcedores tendem a 

estar muito mais estimulados pelo evento do que em um jogo cotidiano. Estas 

alterações nos consumidores são conhecidas na literatura como emoções. As 
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emoções são um estado geral de excitação em que as pessoas interpretam através 

de um processo de avaliação cognitiva (SCHACHTER e SINGER, 1962). Bagozzi et al. 

(1999, p.184) define emoção como “um estado mental de prontidão que surge de 

avaliações cognitivas de eventos ou pensamentos” que podem resultar em ações 

específicas. Parrott (2001, p. 3) afirma que as emoções são “estados mentais 

contínuos que são marcados por sintomas mentais, corporais ou comportamentais”. 

Izard (1977) define emoção como um processo individual descrito por um atividade 

neurofisiológica específica e únicas expressões faciais. Além disso, as emoções são 

intencionais e baseadas em objetos específicos ou referências (CLORE et al. 2001; 

COHEN et al., 2008; EREVELLES, 1998; FRIJDA, 1993; PARROTT, 2001). Por 

exemplo, uma pessoa pode estar feliz (emoção) após atingir uma nota alta em uma 

prova (referência). Portanto, as emoções são consequências das avaliações 

cognitivas e dependem da situação e do ambiente em que o indivíduo está (NYER, 

1997). Em suma, as emoções são um fenômeno multifacetado que compreende 

reações fisiológicas (por exemplo, suar frio), reações expressivas (por exemplo, 

choro), reações comportamentais (por exemplo, aproximação) e sentimentos 

subjetivos (por exemplo, calma).  

 Pesquisas mostram que as emoções alteram os comportamentos dos 

consumidores. Segundo Hirsh et al. (2010) na presença de emoções positiva, os 

indivíduos mostraram preferência por uma recompensa imediata e ainda menor por 

uma recompensa maior, mas atrasada. Além disso, se considerarmos que ao assistir 

a um jogo de futebol extremamente competitivo as pessoas tenderão a ficar na 

presença de emoções de arousal (por exemplo, excitação) elas reduzirão o seu 

autocontrole favorecendo comportamentos não saudáveis.  Assim, esta pesquisa 

propõe que: 

 

H2: Assistir esportes com alto (vs. baixo) nível de 
competitividade influencia nos comportamentos não saudáveis 
dos consumidores através das alterações emocionais. 

METODO 

 Esta pesquisa utilizou uma abordagem causal quantitativa através da 

realização de um estudo experimental. Segundo Malhotra (2006), experimento é 

uma técnica de coleta de dados onde o pesquisador manipula uma ou mais 

variáveis independentes e mede o seu efeito sobre uma ou mais variáveis 
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dependentes, controlando ao mesmo tempo as variáveis estranhas (outras variáveis 

que podem influenciar no resultado) (MCDANIEL; GATES, 2006). Os experimentos 

são utilizados na pesquisa quantitativa para inferir relações causais, ou seja, de 

causa e efeito (MALHOTRA, 2006). Pesquisa experimental é também conhecida 

como pesquisa causal, visto que, tem potencial para demonstrar que uma alteração 

em uma variável tem probabilidade de causar uma mudança previsível em outra 

(MCDANIEL; GATES, 2006; MALHOTRA, 2006). Segundo estes autores, para a 

ocorrência da causalidade precisam ser satisfeitas três condições:  

a) Variação concomitante - é o acontecimento ou a variação conjunta de uma 

causa (X) e um efeito (Y) prevista na hipótese do estudo; 

b) Ordem temporal - da ocorrência entre as variáveis, que determina que a 

causa (variável independente) deve ocorrer antes ou simultaneamente ao 

efeito (variável dependente); e  

c) Ausência de outros fatores causais possíveis - o fator ou variável que está 

sendo investigada deve ser a única explanação possível.  

Na presente pesquisa buscou-se compreender a relação entre assistir 

esportes (variável independente) nos comportamentos não saudáveis dos 

consumidores (variável dependente) como, por exemplo, alimentação não saudável 

e falta de interesse e intenção pela prática esportiva. Além disso, esta pesquisa 

examinou o processo na qual ocorre a relação assistir esportes e os 

comportamentos não saudáveis através das alterações emocionais. Assim, o estudo 

buscou testar as alterações emocionais como mediadora da relação entre assistir 

esportes e os comportamentos não saudáveis dos consumidores. O estudo utilizou 

dois níveis diferentes da variável independente esportes: com alto nível de 

competitividade e com baixo nível de competitividade. Utilizou-se uma amostra de 

conveniência com Painel de consumidores e/ou estudantes universitários pela 

ferramenta MTurk. O desenho experimental foi entre-sujeitos (between subjects), 

quando o pesquisador expõe cada participante a apenas um tratamento 

experimental e posteriormente compara os resultados obtidos entre os diferentes 

tipos de tratamento (HERNANDEZ; BASSO; BRANDÃO, 2014). Na presente pesquisa, 

foi utilizado o estudo entre-sujeitos, visto que os participantes foram expostos 

aleatoriamente a apenas uma das duas condições experimentais: esporte com alto 
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nível de competitividade ou com baixo nível de competitividade. Utilizou-se uma 

amostra de 102 participantes no estudo, visto que segundo Hernandez, Basso e 

Brandão (2014), é aconselhado pelo menos 30 participantes por condição 

experimental. 

 O estudo foi coletado de forma online através da plataforma MTurk. No 

questionário, formatado na plataforma Qualtrics, foram verificados itens 

relacionadas as variáveis dependentes: percepção de gasto calórico, quantidade de 

gasto calórico, percepção de esforço físico, percepção de autocontrole e escolhas 

alimentares. Segundo Hair et al (2014), os questionários em formato eletrônico 

vêm cada vez mais sendo utilizados devido a sua praticidade em fornecer dados 

prontos para análise e pelo baixo custo de aplicação. Além disso, é importante 

salientar que a plataforma Qualtrics foi escolhida pois ela permite que sejam 

realizadas randomização de questões, fator necessário para a manipulação da 

variável independente. Ou seja, a plataforma Qualtrics melhor satisfaz os objetivos 

da presente pesquisa. A análise de dados foi realizada através da análise bivariada 

ANOVA no software SPSS. 

 

DESIGN E PARTICIPANTES 

 A pesquisa foi realizada com um total de cento e dois (57,84% homens, 

idade média = 35 anos) residentes nos Estados Unidos. A coleta de dados utilizou a 

ferramenta MTurk, um portal onde consumidores podem responder a questionários 

e após o termino são remunerados. No estudo o pagamento foi de 0,35 US$ para 

cada participante. Pelo contexto dos entrevistados, as perguntas foram realizadas 

em inglês, no entanto para a maior compreensão dos leitores, ficará a versão em 

português nesta secção. A versão original se encontrara no apêndice. 

Para esta pesquisa, utilizou-se uma amostra de conveniência que de acordo 

com Kotler (2002, v.2, p.128) “o pesquisador seleciona os membros mais fáceis e 

disponíveis da população para a coleta de informação.”. Este tipo de amostra se 

justifica pela utilização da plataforma MTurk que auxilia na busca por pessoas que 

tenham vontade de responder ao questionário e que estejam cadastrados na 

plataforma. 

 Os cenários da pesquisa tiveram como formato, uma partida de futebol 

entre os times Flamengo e Santos, representando momentos da partida, divididos 
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em vídeos X e Y. O primeiro vídeo, representado por X eram de lances quase que 

exclusivamente de passes sem muito desenvolvimento de jogo onde era buscado 

que fosse relacionado aos momentos do esporte em que se tem uma baixa 

competitividade. Enquanto que o segundo vídeo representado por Y era 

representado por melhores momentos do jogo, no qual tinha como objetivo mostrar 

a melhor performance de cada jogador, desta forma representando momentos de 

alta competitividade. 

 

PROCEDIMENTO 

 Após lerem as instruções relatadas no questionário e aceitarem os 

termos de consentimento com o questionário, os entrevistados eram direcionados a 

uma nova página onde eram apresentados um dos dois vídeos da manipulação. 

Ambos os vídeos tinham o mesmo tempo de duração de 4 minutos e 15 segundos. 

Os participantes foram randomizados entre as duas condições experimentais, de 

forma a possibilitar uma amostra que cada pessoa tivesse a mesma chance de 

acessar a qualquer um dos vídeos. 

O primeiro vídeo apresentava um baixo nível de competitividade. Durante a 

maior parte do tempo os jogadores apenas apresentaram posse da bola, sem 

nenhuma criação de jogada que permitisse gol. Já o segundo vídeo, apresentava 

um alto nível de competitividade, focando durante a maioria do tempo lances de 

gols, onde jogadores se esforçam ao máximo para atingirem seu objetivo, o gol. 

 

MEDIDAS E VARIÁVEIS 

 Depois de serem expostos a uma das duas condições experimentais, os 

participantes responderam as perguntas do questionário, as quais eram divididas 

em quatro partes: manipulation check, variáveis dependentes, variáveis de 

controle e por fim questões demográficas.  

 

MANIPULATION CHECK 

 No manipulation check, o entrevistado foi exposto a um total de 6 itens. 

Os participantes avaliaram as afirmações utilizando a escala Likert de 7 pontos 

sendo 1- discordo completamente a 7- concordo completamente. 
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VARIÁVEL DEPENDENTE 

 Sobre as variáveis dependentes, foram um total de 24 perguntas, 23 em 

formato Likert de 7 pontos sendo 1-discordo completamente a 7-concordo 

completamente e uma em formato de razão, dividias em 5 assuntos principais. 

Dentre eles estavam: percepção de gasto calórico, quantidade de gasto calórico, 

percepção de esforço físico, percepção de autocontrole e escolhas alimentares. 

 

VARIÁVEL DE CONTROLE 

 As questões de controle continham 15 itens, 12 em formato Likert 7 

pontos sendo 1-discordo completamente e 7-concordo completamente e outras 3 

perguntas de escala nominal dicotômica. Nestas perguntas eram questionados 

sobre o quanto de importância os participantes davam à sua saúde, ao quanto de 

atenção os participantes tinham, e a familiaridade com o esporte. 

 

QUESTÕES DEMOGRÁFICAS 

 Por último, realizou-se algumas perguntas de caráter demográficas, onde 

era necessário responder sobre idade, sexo, nível de escolaridade, altura e peso. 

Tais perguntas tinham como objetivo analisar o perfil dos participantes de forma a 

conseguir estipular um perfil médio da pessoa que respondia e assim assimilar as 

respostas que foram tidas no questionário. 

ANALISE DOS RESULTADOS 

 Com o resultado da amostra final foi possível verificar que a participação 

por gênero, sendo homens = 58%; mulheres = 42%. A idade média dos participantes 

foi de 35 anos (SD = 10,60). O nível de educação dos entrevistados com maior 

porcentagem era de ensino médio completo com 39 pessoas (38,24%) e com menor 

participação era a pós-graduação com apenas sete (6,86%). Em relação ao físico dos 

respondentes, a altura média foi de 1m 66cm com um peso médio de 80kg. 

 Os resultados mostram que não há diferença significativa entre o alto vs. 

baixo nível de competitividade em percepção de gasto calórico (3 

itens((F(1,100)=,00 p=,948); MAlta competitividade =6,13; MBaixa competitividade 

=5,99)), quantidade de gasto calórico (1 item ((F(1,100)=2,83 p=,096); MAlta 

competitividade =1790,88; MBaixa competitividade =1247,46)), percepção de 
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esforço físico (6 itens(F(1,100)=,10 p=,754); MAlta competitividade =5,68; MBaixa 

competitividade =5,60)), percepção de autocontrole (8 itens (F(1,100)=,23 p=,636); 

MAlta competitividade =4,72; MBaixa competitividade =4,57)) e escolhas 

alimentares (10 itens (F(1,100)=,10 p=,756); MAlta competitividade =3,83; MBaixa 

competitividade =3,75)). 

 

CONCLUSÃO 

 Este trabalho buscava, como objetivo geral, analisar a relação entre 

assistir esportes e os comportamentos não saudáveis das pessoas (alimentação não 

saudável, sedentarismo, falta de interesse pela prática esportiva). Diante disto, 

para delimitar melhor o trabalho, foram desenvolvidos objetivos específicos. 

 O primeiro, sendo o de examinar como assistir esportes com alto (vs. 

baixo) grau de competitividade influencia nos comportamentos não saudáveis. De 

maneira que fosse possível verificar como que o participante reagiria a diferentes 

tipos de estímulos e assim possibilitando a analise de como esportes de diferentes 

graus podem afetar no consumo de hábitos não saudáveis. Para auxiliar este 

objetivo, durante a pesquisa foram utilizadas questões com os seguintes assuntos: 

a percepção de gasto calórico, noção de quantidade de gasto calórico e percepção 

de esforço físico nas quais não houveram notável diferenciação entre ambos os 

cenários. 

 E o segundo, analisar se a relação entre assistir esportes com alto (vs. 

baixo) grau de competitividade e comportamentos não saudáveis e ́ explicada 

(mediada) pelas alterações emocionais dos consumidores. Desta forma foi possível 

analisar como os participantes se comportariam com diferentes níveis de 

competitividade, influenciando diretamente nos níveis de excitação. Assim seria 

possível analisar as mudanças emocionais dos consumidores. Para auxiliar este 

objetivo, durante o estudo foram utilizados itens com os seguintes assuntos: 

percepção de autocontrole e percepção de consumo e na mudança de emoções, 

nas quais não houveram notável diferenciação entre ambos os cenários  

 

IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 Diante dos resultados que a pesquisa apresentou, é possível verificar que 

para a utilização de vídeos de baixa ou alta competitividade não apresentam 
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diferença em relação ao resultado final. No que tange à utilização em campanhas 

por parte do governo, a pesquisa sugere que quando for pretendido a utilização de 

um vídeo para uma propaganda que vise o consumo de alimentos saudáveis, 

independe do momento da partida, o resultado será o mesmo. O mesmo vale para 

empresas, como em restaurantes, que podem utilizar da mesma maneira jogos de 

um campeonato cotidiano não competitivo quanto uma final de campeonato em 

promoções que visem um maior consumo certo produto. Ambos os jogos 

apresentados terão o mesmo resultado em relação a quantidade de comida 

saudável e não saudável consumida nos estabelecimentos.  

 

LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS   

 Com relações as limitações da pesquisa, foram apontados 3 pontos que 

poderiam ter tornado essa pesquisa com um maior nível de suscetibilidade. A 

primeira questão que a pesquisa teve como limitação, foi a questão do gosto em 

relação ao futebol, que não é um dos esportes de principal interesse pelos 

residentes estadunidenses. Em relação a isto, uma sugestão para futura pesquisa, 

seria a utilização de um outro esporte que tivesse um maior interesse pelos 

residentes dos Estados Unidos como basquete ou futebol americano, esportes que 

são que tem uma maior visibilidade pelos consumidores deste país. 

 A segunda questão que foi abordada como uma limitação para a 

pesquisa, foi em relação ao acesso a unidades de estudo. Na presente pesquisa 

foram utilizados consumidores que são inscritos no serviço MTurk, sendo um perfil 

restrito de pessoas que usam este serviço, e não a população em geral que poderia 

ter resultados diferentes. Assim, futuras pesquisas poderiam acessar consumidores 

nas redes sociais mais utilizadas nos Estados Unidos, e assim viabilizar uma amostra 

com perfis mais variados da população estadunidense. 

 O terceiro ponto apontado como uma limitação foi a questão da intenção 

de comportamento durante a pesquisa, mas não o comportamento real dos 

pesquisados. Desta forma, uma próxima pesquisa poderá verificar o consumo real 

de alimentos saudáveis e não saudáveis por meio de testes em lugares físicos onde 

se fosse possível controlar mais as variáveis que são apresentadas ao participante. 

Com isso possibilitando também, uma padronização dos alimentos, tornando uma 

pesquisa mais concreta, visto que todos estão partindo do mesmo ponto.  
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