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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este Capítulo introdutório compreende as seções: 1.1) apresentação do tema; 1.2) justificativa 

teórica; 1.3) relevância prática; 1.4) formulação do objetivo geral e objetivos específicos; 1.5) 

estrutura da Tese. 

 

 

1.1 Apresentação do tema 

 

A propaganda, definida como comunicação não pessoal e paga por um patrocinador 

identificado, é a ferramenta mais utilizada para promover produtos (bens e serviços) 

(RUSEEL & LANE, 1996). Ela sobressai no sistema econômico pelas fortunas gastas 

anualmente, em todo o Mundo, com anúncios. A essência da propaganda é a persuasão. O 

marketing, por meio da propaganda e de outras ferramentas promocionais (como a venda 

pessoal e a promoção de vendas), tenta levar as pessoas a formar atitudes e comportamentos 

favoráveis perante seus produtos (SHIMP, 2002). Daí a relação entre propaganda e atitude do 

consumidor ser um interessante campo de pesquisa. 

 

As atitudes têm por base não só crenças e atributos (isto é, informações), mas também 

sentimentos e emoções (por exemplo, afeição) (BRECKLER, 1984; BATRA; RAY, 1986; 

ZANNA; REMPEL, 1986; EDELL; BURKE, 1987; BURKE; EDELL, 1989; BATRA; 

ATHOLA, 1991; LECLERC et al, 1994). Engel et al (2000) mostram as crenças como o 

componente cognitivo e os sentimentos e emoções como o componente emocional da atitude 

do consumidor. Já segundo Dube et al (1996), a atitude em relação a produto ou marca pode 

ser predominantemente cognitiva (como em produtos de limpeza e analgésicos) ou 

predominantemente afetiva (como nos serviços de entretenimento e em perfumes).  

 

Para persuadir, uma questão fundamental para o anunciante é se os apelos (racionais ou 

emocionais) da propaganda devem coincidir, ou não, com os componentes da atitude dos 

consumidores sobre o produto anunciado (DUBÉ et al, 1996). Pesquisas têm mostrado que a 
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relativa dominância das bases cognitiva ou afetiva da atitude acerca de produtos ou marcas 

modera a efetividade de várias estratégias de propaganda e promoção (DUBÉ et al, 2003). 

Diversos modelos de planejamento de propaganda, como os de Foote, Cone & Belding (FCB) 

(VAUGHN, 1980; 1986), Rossiter-Percy (ROSSITER; PERCY, 1987; ROSSITER et al, 

1991) e Emoção-Razaõ-Envolvimento (BUCK, et al, 2004), tratados na revisão bibliográfica 

desta Tese, recomendam emparelhar o apelo da propaganda aos componentes da atitude em 

relação ao produto. Assim, apelos racionais (informação) na propaganda de produtos com 

base atitudinal mais cognitiva e apelos emocionais (sentimentos) para produtos com base mais 

afetiva seria o mais adequado.  

 

Pesquisas utilizando tais modelos de planejamento da propaganda atestam a habilidade do 

consumidor para considerar produtos e marcas nas dimensões cognitiva e afetiva (BATRA; 

ATHOLA, 1991; RATCHFORD, 1987). Porém as evidências para a recomendação de 

emparelhar os apelos da propaganda aos componentes da atitude são anedóticas, não 

sistemáticas e nem empíricas (VAUGHN, 1986). Recomendação esta que Dubé et al (1996) 

consideram esteja amparada numa visão muito geral e simplista das relações entre atitude do 

consumidor e estratégias de propaganda.  

 

Pesquisas da psicologia têm investigado a eficácia de emparelhar e não emparelhar a 

estratégia de mudança de atitude aos componentes da atitude do receptor da mensagem, mas 

os resultados não são convergentes. Por exemplo, Edwards (1990) reporta resultados 

consistentes com o emparelhamento, enquanto Millar e Millar (1990) relatam resultados 

inconsistentes.  

 

No marketing, alguns estudos, tratados na revisão bibliográfica desta Tese, têm avaliado a 

congruência entre os apelos da propaganda e os componentes da atitude do consumidor em 

certas categorias de produtos. Dubé et al (1996) encontraram resultados contraditórios. 

Enquanto a atitude dos consumidores sobre determinados alimentos era predominantemente 

afetiva, a propaganda desta categoria de produto era predominantemente cognitiva. Para eles, 

a principal explicação era o efeito positivo de se incrementar, com a propaganda, as razões 

para o consumidor considerar um produto. Isto é, oferecer, com a propaganda, razões além 

das consideradas pelo consumidor na escolha de um produto, o levaria a atitude mais 
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favorável sobre o mesmo. A propaganda seria bem sucedida em fazer com que o consumidor 

considerasse produtos sob perspectivas que ele não tinha examinado antes, o levando a 

desenvolver redes de associações mais elaboradas e, como conseqüência, atitudes mais 

positivas. Mas estes resultados tratam unicamente de alimentos, sendo relevante avaliar outras 

categorias de produtos, pois diferenças podem existir (mesmo entre distintos alimentos).  

 

A atitude com relação ao anúncio é um importante influenciador da atitude do consumidor 

quanto à marca, intenções de compra e efetividade da propaganda (LUTZ, 1985; 

MACKENZIE; LUTZ, 1989). No domínio da persuasão, a atitude sobre um anúncio deve ser 

sempre considerada, pois ela pode determinar a eficácia em influenciar a atitude do 

consumidor (ENGEL et al, 1995). Se o consumidor forma atitude positiva sobre um anúncio, 

é mais provável que ele compre o produto anunciado. Daqui o interesse pelo estudo da atitude 

do consumidor frente a anúncios. Mais especificamente, interessa ter subsídios para 

desenvolver anúncios que gerem atitude favorável por parte do consumidor. Para tanto, parece 

relevante considerar, ao se estabelecer apelos para anúncios, os componentes da atitude do 

consumidor quanto ao produto.  

 

Ademais, a atitude do consumidor é influenciada pelo envolvimento. Wansink (2000) lembra 

que nem todos os consumidores respondem da mesma forma a produtos e propagandas. A 

atitude sobre um produto e a influência de um anúncio dependeriam de várias características 

do consumidor, como as demográficas, psicográficas e de envolvimento. Por exemplo, no 

caso de medicamentos, as características de saúde do indivíduo, estariam entre as 

determinantes da atitude dele sobre medicamentos e anúncios (METHA et al, 2003). Logo, 

diferenças nas características dos consumidores também devem ser consideradas ao se avaliar 

a atitude sobre produtos e anúncios. 

 

Pelo exposto, o âmbito desta tese fica delimitado ao estudo de três tópicos: a) apelos da 

propaganda; b) atitude do consumidor; c) atitude frente a anúncio e intenção comportamental.  
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1.2 Justificativa teórica 

 

Para justificar a relevância teórica desta Tese importa lembrar que no desenvolvimento de 

uma propaganda, três referências teóricas são úteis (CLOW; BAACK, 2002): a) o modelo da 

hierarquia de efeitos; b) as cadeias meios-fins; c) a estrutura verbal versus visual.  

 

O modelo de hierarquia de efeitos ajuda a esclarecer os objetivos de uma campanha de 

propaganda e também os de propagandas específicas. Metaforicamente, a hierarquia de efeitos 

implica que, para ser bem sucedida, a propaganda deve levar os consumidores de uma meta 

para outra como se sobe uma escada – um degrau, depois outro, mais outro, até se chegar ao 

topo (SHIMP, 2002). Por exemplo, a propaganda de um produto novo deve, passo a passo, 

criar consciência, gerar expectativas, induzir ao teste, formar crenças e atitudes e, finalmente, 

incentivar a compra.  

 

As cadeias meios-fins supõem que os valores representam o ponto inicial, o catalisador e a 

fonte de motivação para todas as formas de comportamento humano (SHIMP, 2002). Isto é, 

os atributos de produtos e as suas conseqüências não são buscados por si, mas são desejados 

como meio para atingir a posição final valorizada. Os atributos dos produtos são meios, ao 

passo que as conseqüências desses atributos para o consumidor e os valores pessoais são fins. 

Portanto, a propaganda deve partir da orientação de valor do consumidor e decidir a estrutura 

da mensagem. Por exemplo, no caso de medicamentos, dentre os dez valores universais 

(SCHWARTZ, 1992), a segurança poderia ser explorada na propaganda, já que inclui 

preocupação com a tranqüilidade e o bem-estar pessoal. A estratégia da mensagem, os apelos 

e a estrutura da execução da peça seriam orientados por esse valor. 

 

A terceira referência teórica relevante é a determinação da ênfase ao elemento visual do 

anúncio versus o elemento verbal (CLOW; BAACK, 2002). A maioria das propagandas teria 

ambos os elementos, exceto propaganda em rádio (embora esta crie imagens por meio de 

palavras). Um anúncio enfatizando o conteúdo verbal pretenderia que as informações 

fornecidas fossem processadas racionalmente. Já um anúncio enfatizando a parte visual 

almejaria chamar a atenção exigindo menos processamento racional do receptor. Imagens 

concretas seriam mais facilmente reconhecidas e lembradas. Imagens abstratas poderiam ser 
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ligadas a valores e emoções que o objeto cria. Elementos visuais seriam essenciais em quase 

todas as formas de propaganda. Já os elementos verbais tenderiam a ser mais racionais 

ativando o processamento mental. 

 

Então para a criação de uma mensagem de propaganda, os três referenciais (hierarquia de 

efeitos, cadeias meio-fim e elementos verbais e visuais) devem ser analisados com foco no 

produto. Na seqüência, cabe optar por um ou mais apelos (como medo, humor, racionalidade 

e escassez). O objetivo é criar um argumento de mensagem que tire vantagem das várias 

características desses apelos, chamando a atenção e convencendo à audiência a comprar o 

produto.  

 

A escolha de apelos depende do tipo de produto e do envolvimento do consumidor. Essas 

duas dimensões configuram alguns modelos de propaganda. É o caso do Modelo 

Probabilidade de Elaboração (MPE) (PETTY; CACIOPPO, 1986a; 1986b), que deu origem a 

uma série de aplicações, tornando-o o mais utilizado e o que mais evoluiu ao longo do tempo. 

Considera que para produtos em que o envolvimento do consumidor é alto, argumentos de 

venda consistentes são mais efetivos. Contrariamente, quando o envolvimento é baixo, os 

elementos da execução (periféricos aos argumentos de venda, como música de fundo, cenário 

e elementos gráficos) ganham importância. 

 

Na mesma linha estão os modelos Foote, Cone & Belding (FCB) e Rossiter-Percy (RP). 

Ambos são essencialmente modelos de atitude, ou seja, representam como os consumidores 

vêem e julgam produtos e marcas. No primeiro modelo as dimensões são o envolvimento do 

consumidor com o produto e a função do cérebro que domina as decisões de compra: pensar 

e/ou sentir. No segundo, são o envolvimento e o tipo de motivação na compra de um produto 

(informacional e/ou transformacional). Em ambos os casos essas dimensões são usadas para 

estruturar a atitude do consumidor sobre produtos e marcas. A partir disso, eles sugerem 

alternativas quanto à estratégia de propaganda. Em essência: emparelhar os apelos da 

propaganda à atitude do consumidor sobre o produto (DUBÉ et al, 1996). 

 

A revisão bibliográfica aqui empreendida evidenciou discrepâncias quanto à alegação de se 

emparelhar apelos da propaganda à atitude do consumidor sobre o produto, com resultados 
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ora concordando (EDWARDS, 1990; RUIZ; SICILIA, 2004), ora discordando dela 

(MILLAR; MILLAR, 1990). Indo alem, a revisão bibliográfica detectou algumas lacunas 

teóricas. 

 

A primeira lacuna refere-se à generalização indevida de resultados de estudos sobre formatos 

de propaganda numa categoria de produto para outras categorias (MAZIS et al, 1992). 

Segundo estes autores, estudos sobre formatos de propaganda de mídia impressa e a 

mensuração do sucesso deles em propagandas reais generalizam os resultados para outras 

categorias de produtos, que não as estudadas. Sobre isto, a recomendação é considerar as 

particularidades das distintas categorias de produtos e até sub-categorias, pois diferenças 

poderiam existir (LEPKOWSKA-WHITE et al, 2003). Os elementos de uma propaganda que 

se mostram efetivos numa categoria de produto podem não conseguir o mesmo resultado em 

outra categoria. Portanto, tipos de produtos e apelos de propaganda devem ser estudados de 

forma separada (LEPKOWSKA-WHITE et al, 2003).  

 

Diante dessa primeira lacuna teórica, a propaganda da indústria farmacêutica dirigida ao 

consumidor final surgiu como um interessante campo de pesquisa. Pelas implicações que o 

consumo de remédios de forma indevida ou sem orientação médica pode acarretar nas pessoas 

e na sociedade em geral, a propaganda de medicamentos reclama maior atenção.  

 

A segunda lacuna teórica está relacionada à conceitualização da atitude pelos modelos de 

propaganda de Probabilidade de Elaboração, Foote, Cone & Belding e Rossiter-Percy. É 

possível que a atitude do consumidor, como conceitualizada por esses modelos, tenha sido 

simplificada ao ponto de deixar-se de lado informações importantes. Concebem que a atitude 

sobre o produto, de maneira geral, é determinada pelo tipo de necessidade que ele satisfaz e 

pelo envolvimento do consumidor. Porém a revisão bibliográfica apontou que a atitude sobre 

um produto consiste de julgamentos de avaliação que podem ser derivados de tipos 

qualitativamente diferentes de informações (ENGEL et al, 2005), cognitivas e afetivas 

(EAGLY; CHAIKEN, 1993; PETTY; CACIOPPO, 1986). Neste caso, o envolvimento estaria 

manifestado na profundidade e qualidade das respostas cognitivas e afetivas (BUCK et al, 

1995).  
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A terceira lacuna teórica ainda está relacionada à conceitualização de atitude pelos modelos 

de Probabilidade de Elaboração, Foote, Cone & Belding e Rossiter-Percy. Como já 

mencionado, eles consideram o envolvimento o segundo determinante da atitude. No entanto, 

a revisão bibliográfica encontrou que este seria apenas uma das características do consumidor 

a influenciar sua atitude sobre produtos (METHA et al, 1996).  

 

No caso de medicamentos, haveria, além do envolvimento, três características da audiência 

influenciando os efeitos de um anúncio (MENON et al, 2004): características demográficas, 

psicográficas e de saúde. O estado de saúde do indivíduo é destacado como uma das 

características que mais influenciaria a atitude sobre produtos e propaganda em medicamentos 

(PERRI; DICKSON, 1998). E o envolvimento seria de dois tipos (cognitivo e afetivo) 

(BUCK et al, 1995) e determinado pela profundidade das respostas cognitivas e afetivas 

frente a objetos de atitude. Logo, medindo-se os componentes cognitivo e afetivo da atitude, 

estar-se-ia se avaliando o envolvimento do consumidor (BUCK et al, 2004).  

 

A quarta lacuna teórica surgida da revisão bibliográfica é sobre a atitude do consumidor frente 

a anúncio, considerada um indicador da efetividade da propaganda (MACKENZIE; LUTZ, 

1989). O modelo estrutural dos antecedentes cognitivo e afetivo da atitude frente a anúncio 

(LUTZ et al, 1989) não inclui a atitude sobre o produto entre os antecedentes da atitude frente 

a anúncio. Nele os antecedentes seriam: credibilidade do anúncio, percepções sobre o 

anúncio, atitude sobre o anunciante, atitude sobre a propaganda em geral e humor. Por traz 

destes fatores principais estariam sub-fatores como discrepância com a alegação da 

mensagem, credibilidade do anunciante, credibilidade da propaganda, características da 

execução, natureza da exposição, diferenças individuais, contexto, etc. No entanto, a estrutura 

da atitude do consumidor sobre o produto não é considerada como influenciadora da atitude 

sobre o anúncio, tal como sugerido pelos modelos de Probabilidade de Elaboração, Foote, 

Cone & Belding e Rossiter-Percy.  

 

Nesse contexto é aqui proposta pesquisa de campo contemplando: a) a categoria de produto 

medicamentos em geral e especificamente medicamentos para emagrecer; b) a mensuração 

direta dos componentes cognitivo e afetivo da atitude; c) a avaliação de outras características 

do consumidor, que determinariam sua atitude sobre medicamentos em geral (estado de 
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saúde) e sobre medicamentos para emagrecer (peso corporal e experiência com esse tipo de 

remédio); d) a atitude do consumidor sobre o produto como possível antecedente da atitude 

frente a anúncio. 

 

Esta Tese dá continuidade ao estudo crítico da recomendação teórica dos modelos de 

propaganda de emparelhar os apelos à atitude do consumidor sobre o produto. Nesse 

propósito, a pesquisa de campo proposta deve atenuar as lacunas teóricas detectadas e 

contribuir com o permanente desafio de se explicar o funcionamento da propaganda. 

 

 

1.3 Relevância prática 

 

O relato de Clow e Baack (2002, p. 336), a seguir resumido, sobre o lançamento do 

medicamento Viagra1 nos Estados Unidos ajuda a compreender a relevância prática desta 

Tese. Quando o laboratório farmacêutico Pfizer introduziu no mercado a substância Citrato de 

Sildenafil sob a marca Viagra, uma onda de interesse emergiu em todo o país. De programas 

de entrevistas e jornalísticos até episódios de seriados tratavam, em tom divertido, do produto. 

Ele estava em todo lugar. As vendas do medicamento ultrapassaram 180 milhões de dólares 

nos dois meses posteriores ao lançamento. A primeira propaganda de televisão, protagonizada 

por um político conhecido, não mostrava a marca do produto, nem seu fabricante. Tampouco 

falava dos efeitos colaterais nem dos componentes do produto. Pelo contrário, o político 

falava simplesmente da coragem necessária para encarar o problema de disfunção erétil. 

Muitos espectadores pensaram se tratar de um anúncio de serviço público, não sabendo que o 

garoto propaganda era pago pela Pfizer para aparecer no anúncio. Após o lançamento, alguns 

incidentes geraram publicidade (peças jornalísticas) negativa. Entre os primeiros usuários, 

pelos menos 30 morreram de infarto. Também mulheres se queixavam do comportamento 

inadequado dos maridos. A Pfizer, empenhada em combater a imagem negativa em torno do 

produto, implementou uma campanha de propaganda mostrando casais felizes, que teriam 

sido beneficiados pelo uso do medicamento. Outros problemas sucederam. Vendas pela 

Internet disponibilizavam o produto de forma irregular. Isto causou um novo problema em 

torno dos potenciais efeitos negativos das vendas irregulares. Ainda mais, falsificadores 
                                                 
1 Viagra é um medicamento de prescrição indicado para o tratamento da disfunção erétil. 
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aproveitaram a oportunidade para vender pílulas falsas pela Internet. O preço alto do 

medicamento afastava compradores e os planos de saúde se recusavam a cobrir os custos do 

Viagra. Finalmente, alguns médicos e instituições de saúde manifestavam preocupação quanto 

à segurança do produto. Neste cenário, executivos do fabricante prepararam uma nova 

campanha de propaganda. Desta vez os anúncios enfatizavam sete razões para se confiar no 

Viagra, entre elas: como ele funciona, onde ele age, resultados de pesquisas e garantia de que 

a maioria dos homens o tolera muito bem. O título dos anúncios era “ame a vida novamente”. 

No presente, a Pfizer luta para manter suas vendas e se defender da concorrência de produtos 

equivalentes. Só o tempo dirá se o Viagra tem usuários fiéis. Por enquanto, o objetivo da 

empresa é produzir anúncios persuasivos, de bom gosto e informativos. Aí muitas abordagens 

(tais como sensualidade, romance e informação) podem ser usadas. 

 

Um constante desafio para os profissionais de marketing é saber como persuadir o 

consumidor. Como fazer que suas atitudes sobre o produto e a propaganda sejam favoráveis e, 

por conseqüência, comprem o produto. No entanto, anunciar produtos potencialmente nocivos 

às pessoas (como remédios), esse propósito de persuasão requer mais cuidado. 

 

A experiência do Viagra, relatada acima, mostra como a Pfizer teve de adaptar suas 

mensagens persuasivas para enfrentar diversos problemas. Partiu com uma abordagem 

mascarada de aviso de serviço público, utilizando apelos emocionais. Após o aparecimento de 

publicidade negativa, decidiu enfatizar mais ainda o beneficio emocional do remédio: 

felicidade. Depois, o consumo exagerado do Viagra, vendas sem prescrição, falsificações e 

dúvidas acerca de sua segurança levaram a Pfizer a adotar uma abordagem mais informativa, 

mas sem deixar de lado o apelo emocional. 

 

Dessa problemática da propaganda de medicamentos destaca-se que consumidores, em vez de 

fazer uma escolha bem informada dentre as opções de tratamento junto com o médico, 

parecem estar demandando e muitas vezes recebendo marcas de medicamentos que utilizam 

apelos emocionais (felicidade, diversão) na propaganda (MINTZES, 2002; WOLFE, 2002). 

Torna-se mais provável que os consumidores sejam enganados ou influenciados por emoções 

em vez de apelos racionais (informação) (MAIN et al, 2004). 
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Todavia, apesar de as indústrias farmacêuticas terem sua existência no mercado atrelada à 

melhoria da saúde das pessoas, elas são extremamente impopulares nos Estados Unidos 

(SINA, 2005). A hostilidade chegaria quase ao nível do que experimenta a indústria de bebida 

alcoólica e principalmente a do tabaco. As empresas farmacêuticas estariam recebendo 

críticas mais negativas do que as feitas a empresas públicas de energia, vistas como só 

buscando lucros, em vez do bem comum. Já no Brasil, pouco se sabe sobre a atitude das 

pessoas quanto a laboratórios farmacêuticos e a propaganda de medicamentos. 

 

Pelo exposto, saber como a propaganda de medicamentos afeta os consumidores é essencial 

para equacionar os potenciais efeitos, positivos e negativos, do aparente avanço deste tipo de 

propaganda também no Brasil (ZÚÑIGA; URDAN, 2005). Os subsídios desta Tese podem ser 

úteis na formulação de diretrizes de regulamentação da propaganda de medicamentos e 

políticas relacionadas à educação da população. Lembrando que no Brasil farmácias vendem 

quase todos os tipos de medicamentos sem exigir a apresentação de receita médica, a 

propaganda de medicamentos pode acarretar sérios problemas à saúde da população. Isto 

reforça a relevância prática desta Tese. 

 

Delimitado o domínio da tese, exposta sua justificativa teórica e sua relevância prática, a 

seguir são delineados os objetivos. 

 

 

1.4 Objetivos geral e específicos 

 

O objetivo geral desta Tese é avaliar a recomendação de modelos de propaganda de 

emparelhar os apelos à atitude do consumidor sobre o produto. Ademais, a revisão 

bibliográfica empreendida, orientada pelo objetivo geral, apontou a necessidade de pesquisa 

de campo para a categoria de produto medicamentos, cujos objetivos específicos estão a 

seguir enunciados e, mais adiante nesta Tese, serão explicados e justificados. 

 

1) Analisar os componentes da atitude do consumidor sobre medicamentos. 
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2) Verificar se há diferença nos componentes da atitude do consumidor sobre 

medicamentos entre pessoas saudáveis e não saudáveis. 

 

3) Analisar os componentes da atitude do consumidor sobre medicamentos para 

emagrecer. 

 

4) Verificar se há diferença nos componentes da atitude sobre medicamentos para 

emagrecer entre pessoas que tomaram e não tomaram esse tipo de remédio. 

 

5) Verificar se há diferença nos componentes da atitude sobre medicamentos para 

emagrecer entre pessoas no peso ideal e abaixo dele e pessoas acima do peso ideal. 

 

6) Avaliar a atitude do consumidor frente a anúncios de medicamento para emagrecer 

(racional e emocional) e suas intenções comportamentais. 

 

7) Verificar se há diferença na atitude do consumidor frente a anúncios de medicamento 

para emagrecer (racional e emocional) e nas suas intenções comportamentais entre 

pessoas que tomaram e não tomaram esse tipo de remédio. 

 

8) Verificar se há diferença na atitude do consumidor frente a anúncios de medicamento 

para emagrecer (racional e emocional) e nas suas intenções comportamentais entre 

pessoas no peso ideal e abaixo dele e pessoas acima do peso ideal. 

 

9) Estudar o uso de apelos racionais e emocionas na propaganda de medicamentos. 

 

 

1.5 Estrutura da tese 

 
Esta Tese está estruturada em cinco capítulos. Fora o desta Introdução, há os seguintes: 2) 

revisão bibliográfica; 3) método; 4) resultados, 5) conclusões. 
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 No Capítulo 2, empreendeu-se revisão bibliográfica para estruturar o referencial teórico 

sobre: 2.1) propaganda; 2.2) modelos de propaganda; 2.3) atitude; 2.4) modelo de 

probabilidade de elaboração; 2.5) modelos Foote, Cone and Belding e Rossiter-Percy; 2.6) 

modelo emoção-razão-envolvimento; 2.7) mensuração da atitude; 2.8) envolvimento e 

características do consumidor; 2.9) atitude do consumidor frente a anúncio; 2.10) propaganda 

de medicamentos. 

 

O Capítulo 3 trata do método, constando de três seções: 3.1) aspectos metodológicos na 

produção de conhecimento em marketing; 3.2) orientação filosófica da Tese; 3.3) método da 

pesquisa de campo. 

 

No Capítulo 4 são expostos os resultados de cada etapa da pesquisa de campo: 4.1) primeira 

etapa, sobre apelos utilizados na propaganda de medicamentos; 4.2) segunda etapa, acerca dos 

componentes os da atitude do consumidor sobre medicamentos; 4.3) terceira etapa, 

abrangendo componentes da atitude, atitude frente a anúncios e intenção comportamental 

frente a anúncios em medicamentos para emagrecer. 

 

Por fim, o Capítulo 5 expõe as conclusões da Tese, incluindo: 5.1) apelos utilizados na 

propaganda de medicamentos; 5.2) componentes da atitude do consumidor sobre 

medicamentos; 5.3) componentes da atitude, atitude frente a anúncios e intenção 

comportamental frente a anúncios em medicamentos para emagrecer; 5.4) implicações 

gerenciais; 5.5) limitações e direções para pesquisa futura. 

 

A seguir começa o Capítulo de revisão bibliográfica.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste capítulo de revisão bibliográfica trata-se da literatura sobre propaganda, atitude e 

propaganda de medicamentos. 

 

A seção 2.1 aborda propaganda e contêm sub seções acerca de: gerenciamento de propaganda 

(2.1.1) e propaganda em revista (2.1.2). Na seção 2.2 são discutidos os modelos gerais de 

propaganda: de resposta de mercado (2.2.1), de informação cognitiva (2.2.2), de emoção pura 

(2.2.3), hierárquicos de persuasão (2.2.4), hierárquicos de baixo envolvimento (2.2.5), 

integrativos (2.2.6) e de livre hierarquia (2.2.7).  

 

A seção 2.3 trata de atitude. A primeira sub-seção localiza a atitude no campo de estudo de 

comportamento do consumidor (2.3.1). Contempla-se o comportamento predominantemente 

emocional do consumidor (2.3.1.1) e o comportamento predominantemente racional do 

consumidor (2.3.1.2). Já a sub-seção 2.3.2 examina a posição da atitude no processo decisório 

do consumidor.  

 

As seções seguintes cuidam dos modelos de propaganda que alicerçam esta Tese. São aqueles 

que ligam propaganda e seus efeitos na atitude do consumidor. A seção 2.4 refere-se ao 

modelo de probabilidade de elaboração; a 2.5 aos modelos Foote, Cone and Belding e 

Rossiter-Percy; a 2.6 ao modelo emoção-razão-envolvimento. Daqui se desdobra o objetivo 

geral da Tese e é proposta pesquisa de campo. 

 

As seções 2.7, 2.8 e 2.9 tratam dos construtos a serem estudados na pesquisa de campo da 

Tese. A seção 2.7 ocupa-se da estrutura e mensuração da atitude do consumidor sobre o 

produto. Aqui são discutidas duas perspectivas: a atitude como construto unidimensional 

(2.7.1) e a atitude como construto multidimensional (2.7.2). Depois, a seção 2.7.3 versa sobre 

a mensuração das componentes da atitude na psicologia e a seção 2.7.4 sobre a mensuração 

dos componentes da atitude no marketing. A seção 2.8 discute o papel do envolvimento entre 

as características do consumidor. A seção 2.9 aborda atitude do consumidor frente a anúncio. 
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Finalmente, na seção 2.10 discute-se a propaganda de medicamentos. Aqui as sub-seções 

abordam a discussão sobre propaganda de medicamentos no mundo (2.8.1) e a discussão 

sobre propaganda de medicamentos no Brasil (2.8.2).  

 

 

2.1 Propaganda 

 

Nas comunicações de marketing, a propaganda destina-se a persuadir o receptor enviando-se a 

mensagem pela mídia e pagando-se por isto (O’GUINN et al, 1998). Essa definição simples e 

direta abrange três características básicas da propaganda.  

 

A primeira característica é que toda propaganda inclui uma tentativa de persuasão. É uma 

comunicação projetada para fazer com que alguém faça algo. Esse algo pode ser uma ação 

não comportamental (como o consumidor ter uma atitude positiva sobre uma marca). Ou 

comportamental (como o consumidor comprar o produto). Desse modo, persuasão é a 

influência exercida por um agente externo sobre a atitude e o comportamento do consumidor, 

como um fim essencial da comunicação de marketing (WELLS et al, 1995).  

 

A consecução de persuasão pela propaganda depende de um claro entendimento sobre o 

impacto que ela pode ter na atitude e no comportamento do consumidor. Neste sentido, os 

efeitos da propaganda dependem do que acontece em cada estágio do processamento de 

informações pelo consumidor. Uma propaganda deve capturar a atenção, ser claramente 

compreendida, retida na memória e a alegação ser aceita pela audiência alvo para poder 

persuadir (SHIMP, 2002). A aceitação do que é dito na propaganda representa seu impacto 

persuasivo. 

 

A segunda característica da propaganda é a mediação pela mídia. Isto é, difundida pelos 

meios de comunicação para atingir mais de uma pessoa, geralmente uma grande quantidade 

de pessoas. Finalmente, para que seja considerada propaganda, a comunicação deve ser paga 

pela empresa ou organização que quer ter suas informações disseminadas. 

A propaganda engloba comunicações de massa (por meio de mídias como jornal, revista, 

rádio, televisão) e direta, dirigida a clientes identificados, sejam eles empresa, profissional ou 
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consumidor final (SHIMP, 2002). Ambas as formas de propaganda são não pessoais, já que o 

anunciante comunica-se com receptores múltiplos à distância. A propaganda tem por fim criar 

ou reforçar imagens e preferências na mente do consumidor, predispondo-o favoravelmente 

em relação ao produto ou instituição patrocinadora (GRACIOSO, 2002). Sob outro prisma, a 

propaganda exerce uma função social (WELLS et al, 1995). Ela informa acerca de inovações, 

auxilia na comparação entre produtos e ajuda os consumidores a tomar melhores decisões.  

 

A propaganda desempenha uma ou mais de cinco funções básicas: informar, persuadir, 

lembrar, agregar valor e auxiliar outros esforços de comunicação da organização (SHIMP, 

2002). Ao informar, ela torna os consumidores conscientes de novas marcas, educa-os sobre 

as características e benefícios e facilita a criação de imagens positivas da marca. Na função de 

persuadir, a propaganda tenta gerar uma ação comportamental do consumidor. Ao lembrar, 

ela mantém a marca na memória do consumidor. Ao agregar valor a propaganda influencia as 

percepções dos consumidores. Por fim, ao auxiliar outros esforços de comunicação ela 

melhora o resultado de outras ferramentas de promoção (por exemplo, promoção de vendas e 

venda pessoal). 

 

A definição e as funções da propaganda estão ligadas à geração de alguma ação por parte do 

consumidor. A propaganda pode ter como objetivo gerar ações diretas e indiretas dos 

consumidores (WELLS et al, 1995). No primeiro caso a propaganda tenta produzir uma 

resposta imediata (por exemplo, que o receptor da mensagem compre um produto, vá até uma 

loja, efetue uma doação). No segundo, ela estimula a demanda ao longo de um período de 

tempo maior. Neste caso, a propaganda, primeiro informa da existência do produto, indica os 

benefícios, informa onde pode ser comprado, lembra o consumidor de comprá-lo e reforça a 

decisão de compra. 

 

Há diversos tipos de propaganda com Wells et al (1995) apontando oito: a) de marca, 

anunciando produtos em grandes mercados; b) de varejo, anunciando estabelecimentos 

comerciais de forma localizada; c) política, utilizada pelos partidos para eleger seus 

candidatos; d) de diretório, com listas que informam como comprar um determinado produto 

ou serviço (como as páginas amarelas de catálogos telefônicos); e) de resposta direta, 

estimulando a venda direta e facilitando a resposta do consumidor; f) de organização para 
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organização (business-to-business), incluindo propaganda dirigida a varejistas, atacadistas, 

distribuidores, compradores industriais e profissionais; g) institucional, visando estabelecer 

uma identidade empresarial; h) de utilidade pública, apoiando causas sociais.  

 

Já Ruseel e Lane (1996), classificam a propaganda pelo alvo pretendido: a) consumidores 

finais; b) organizações e profissionais. Na primeira categoria, o anunciante tenta persuadir o 

consumidor final em favor do produto oferecido. Já na segunda, esforça-se o anunciante para 

persuadir as pessoas que, na representação de organizações ou no exercício de uma atividade 

profissional, atuam como intermediários a possibilitar o acesso do consumidor final ao 

produto. Cada uma destas categorias agrupa vários tipos de propaganda, entre eles os da 

classificação de Wells et al (1995) descritos acima. 

 

A classificação da propaganda segundo o alvo mirado deu origem à denominada propaganda 

direta ao consumidor (do inglês Direct to Consumer Advertising ou DTC Advertising), 

realizada por anunciantes antes orientados a persuadirem apenas os intermediários e não o 

consumidor final de seus produtos (WHITE et al, 2004). Tal propaganda, aqui doravante 

referida como DC, é cada vez mais comum em alguns ramos industriais. Por exemplo, a 

indústria DuPont passou a anunciar também ao consumidor final algumas de suas marcas de 

matérias-primas (como a Lycra), que antes ela dirigia basicamente aos fabricantes de 

confecções. 

 

Dos diversos ramos que aderiram à propaganda DC, há um com características bem 

particulares: a indústria farmacêutica. Tradicionalmente, nos medicamentos que requerem 

prescrição médica (chamados medicamentos de prescrição), os fabricantes direcionavam a 

propaganda aos médicos. Nos Estados Unidos, a comunicação entre fabricante e consumidor 

final era restrita a material educacional entregue pelo médico (WHITE et al, 2004). Após 

1997, mudanças na legislação naquele país propiciaram crescimento do investimento em 

propaganda DC de medicamentos de prescrição até o proeminente estado atual, que se mostra 

até preocupante (RICHARDSON; LUSCHSINGER, 2004). Na propaganda DC os resultados 

são indiretos, pois a indústria farmacêutica procura persuadir os consumidores a influenciar o 

médico a prescrever determinado medicamento (WHITE et al, 2004). Ou seja, médico 

continua avaliando e decidindo, caso a caso, se um produto deve ou não ser consumido. Logo, 
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cabe a um intermediário e não ao consumidor final a decisão sobre medicamentos. Já os 

medicamentos de venda livre, aqueles comprados sem necessidade de apresentação de receita 

médica, permitem a propaganda dirigida ao público consumidor.  

 

O foco desta Tese é a propaganda DC de medicamentos. A seção a seguir versa sobre gestão 

de propaganda. 

 

 

2.1.1 Gestão de propaganda 

 

A propaganda é uma das ferramentas de comunicação de marketing que as empresas utilizam 

para se comunicar com seus públicos. Nisto, a gestão deve integrar as comunicações. 

Comunicação integrada de marketing é o processo de usar ferramentas promocionais de forma 

unificada, de modo que seja criada sinergia em seus efeitos (O´GUINN et al, 1998). Um 

plano de comunicações integradas de marketing começa com o desenvolvimento e 

coordenação do composto de marketing, ou seja, com o plano de marketing (CLOW; 

BAACK, 2002). 

 

Dentro do plano de comunicações integradas de marketing está o processo de gerenciamento 

de programas de propaganda. Este consiste em preparar propagandas específicas em 

conjunção com a mensagem estabelecida para as comunicações integradas de marketing da 

empresa. Os elementos que fazem parte de tal processo são (CLOW; BAACK, 2002): i) 

estratégia de propaganda; ii) seleção da mídia; iii) estratégia da mensagem; iv) apelos; v) 

estrutura da execução (Ilustração 1). 
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Ilustração 1 – Elementos do processo de gerenciamento de programas de propaganda 

FONTE: CLOW; BAACK, 2001, p. 220 
 

 

Na ilustração 1, o primeiro elemento engloba as decisões estratégicas com que a empresa se 

confronta na elaboração de um programa de comunicações integradas de marketing. As 

decisões estratégicas de comunicação devem considerar os objetivos organizacionais e o 

posicionamento procurado. A partir disso devem ser estabelecidos os objetivos do programa 

de comunicação (LAMBIN, 2000). Sobre esses objetivos devem ser estabelecidos objetivos 

de propaganda, da força de vendas e das outras ferramentas (como relações públicas e 

promoção de vendas). Também fazem parte as decisões sobre orçamento. Desse modo, o 

elemento estratégia de propaganda influencia o projeto de propaganda e a seleção da mídia. 

 

O segundo elemento, a seleção de mídia é o processo de se estabelecer combinações coerentes 

de mídias de acordo com o programa de comunicações integradas de marketing da empresa 

(CLOW; BAACK, 2002). Por exemplo, quando se pretende passar uma quantidade 

considerável de informações, a propaganda em revista pode ser mais efetiva. Ela permite ao 

leitor processar as informações contidas na mensagem, porque pode alocar mais tempo para 

ler o conteúdo verbal. Já quando o objetivo é gerar emoções, a televisão é o melhor recurso. A 

seleção de mídia é afetada pela estratégia de propaganda e influencia o projeto de propaganda 

específico.  

 

Projeto de 
propaganda

i) Estratégia de 
propaganda 

ii) Seleção  
de mídia 

iii) Estratégia de 
mensagem 

v) Estrutura da 
execução 

iv) Apelos 
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Os outros três elementos do processo de gestão de programas de propaganda: iii) estratégia da 

mensagem, iv) apelos e v) estrutura da execução são partes do processo de planejamento da 

peça em si.  

 

O estabelecimento da estratégia da mensagem, terceiro elemento, consiste em decidir o 

assunto que acionará o sistema pessoal de valores do consumidor, ou seja, o que fará com que 

o consumidor compreenda os benefícios do produto e os relacione com seus valores pessoais. 

Isto implica decidir as idéias centrais da propaganda. Há diversas abordagens específicas de 

propaganda. SIMON (1971), citado por Engel et al (1994), aponta as de informação, 

argumentação e motivação como direcionados à parte consciente, racional, do cérebro. Por 

sua vez, abordagens de afirmação repetida, comando, associação simbólica e imitação são 

direcionados à parte emocional do cérebro. 

 

As estratégias de mensagem de propaganda podem ser agrupadas em quatro categorias 

(CLOW; BAACK, 2002): a) cognitivas; b) afetivas; c) conativas; d) de marca. As estratégias 

cognitivas consistem na apresentação de argumentos racionais ou informação aos 

consumidores. A idéia central da mensagem foca os atributos do produto ou os benefícios que 

os consumidores podem obter com ele. Tais benefícios devem ser expostos de forma clara a 

potenciais consumidores. Há quatro formas de estratégias cognitivas. A mensagem genérica 

promove os atributos ou benefícios sem alegação de superioridade. O objetivo é fazer da 

marca um sinônimo da categoria de produto. A mensagem preemptiva alega superioridade 

com base em atributos ou benefícios do produto. Apropria-se antecipadamente das alegações 

dificultando a promoção desses atributos pelos concorrentes. A terceira estratégia é a 

proposição de vendas única, com uma alegação explicita e testável de superioridade e 

exclusividade de um único atributo ou beneficio. A estratégia hipérbole faz uma alegação que 

não pode ser comprovada pelo consumidor; por exemplo, a marca mais querida do Brasil. Por 

último, a estratégia de comparação, como seu nome indica, compara direta ou indiretamente o 

produto da empresa com o da concorrência. 

 

As estratégias afetivas evocam sentimentos e emoções e os emparelham com o produto 

oferecido. Elas trazem à tona emoções que sucessivamente afetam o processo de raciocínio do 

consumidor, levando-o finalmente à ação. Há duas estratégias emocionais. A primeira é a 
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propaganda de ressonância que tenta conectar o produto com as experiências do consumidor. 

Geralmente a propaganda retrata senas do cotidiano das pessoas (SHIMP, 2002). A segunda é 

a propaganda emocional que tenta evocar emoções e sentimentos que eventualmente podem 

levar o consumidor a lembrar do produto e encolhê-lo. 

 

As estratégias conativas levam o consumidor a algum tipo de comportamento. Há duas 

alternativas. Propagandas que induzem à ação criando situações em que o conhecimento do 

produto e o afeto viriam depois da compra. O objetivo é gerar a compra e fazer com que a 

formação de conhecimento e sentimentos pelo produto surja como conseqüência do uso. Já as 

propagandas de suporte promocional, são para auxiliar outros esforços de comunicação, como 

promoções de venda. Por exemplo, o consumidor é acionado a comprar o produto para 

participar de um sorteio. 

 

Finalmente, as estratégias de marca constroem e realçam a marca ou o nome da empresa. Há 

quatro estratégias alternativas. A de usuários de marca, que foca um tipo de indivíduos 

utilizando endossantes. A estratégia de imagem de marca trabalha o desenvolvimento da 

personalidade da marca, ou seja, foca a marca e não os usuários. A terceira estratégia aborda 

os diferentes usos de uma marca. Finalmente, a estratégia corporativa promove um nome e 

imagem corporativa em vez de uma marca individual. 

 

A escolha dos apelos é o quarto elemento da gestão de propaganda e segue à definição da 

estratégia da mensagem. Implica decidir como atrair a atenção do consumidor potencial. 

Apelo é algo que faz com que uma oferta seja atrativa ou interessante para um individuo 

(WELLS et al, 1995). Os comunicadores de marketing tentam guiar as pessoas à aceitação de 

crenças, atitudes e comportamentos usando apelos racionais (informação, argumentação) e/ou 

emocionais (como o sentimento de bem-estar, a felicidade) (SHIMP, 2002).  

 

Os apelos apontados como de maior sucesso são medo, humor, sexo, música, racionalidade, 

emoções e carência (CLOW; BAACK, 2002). Aí parece que não só os apelos emocionais 

atentam para a geração de emoções e sentimentos por parte do consumidor. O medo consiste 

em mostrar as conseqüências negativas que podem advir-se por não se contar com o produto 

anunciado (por exemplo, um plano de saúde). O consumidor, por sentir medo de enfrentar 
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uma situação indesejável, seria persuadido a alguma ação. O humor tem como principais 

vantagens capturar e manter a atenção. Esse tipo de apelo diverte, faz rir e facilita a lembrança 

da mensagem, também gerando emoções na audiência. O apelo musical utiliza música para 

capturar a atenção e fazer com que o consumidor relacione emoções, lembranças e outras 

sensações ao produto anunciado. O apelo sexual aplica nudez, sexo e sensualidade para 

chocar e criar consciência sobre a marca. O apelo de carência supõe que, quando há 

suprimento limitado de um produto, o valor dele para o consumidor se incrementa. Desse 

modo, se cria desejo pelo produto que é visto como especial, para poucos. Finalmente, os 

propriamente chamados apelos emocionais almejam que o consumidor sinta uma ligação com 

a marca. Entre os apelos emocionais estariam confiança, segurança, amizade, felicidade, 

proteção, glamour, serenidade, raiva, romance, paixão e laços familiares.  

 

De outro lado, o apelo racional assume que os consumidores tomam as suas decisões de 

compra com base no processamento racional de informações. Neste caso, o objetivo da 

propaganda seria prover as informações necessárias para auxiliar o consumidor decidir. Os 

apelos racionais podem apresentar informações para gerar conhecimento sobre o produto ou 

motivos lógicos para suportar a alegação de superioridade da marca. No geral, apelos 

racionais são mais efetivos quando os consumidores têm alto nívei de envolvimento e estão 

dispostos a prestar atenção na propaganda. Em termos de atividade cognitiva, apelos racionais 

são superiores a outros apelos no desenvolvimento ou mudança de atitude. Isto quando o 

consumidor tem interesse no produto, caso contrario, este tipo de anúncio é ignorado (CLOW; 

BAACK, 2002). 

 

Por último, após a determinação da estratégia da mensagem e a escolha dos apelos, entram as 

decisões de estrutura de execução, quinto elemento da gestão de propaganda. Esta explica 

como a mensagem será entregue, ou seja, a forma em que os apelos da propaganda serão 

apresentados. Entre as alternativas estão (CLOW; BAACK, 2002): animação, fatia da vida, 

dramatização, testemunhal, autoridade, demonstração, fantasia e informativo. A animação 

consiste na personificação de pessoas, animais ou o próprio produto. A fatia de vida 

representa problemas do dia a dia e oferece soluções para eles. A dramatização é similar à 

anterior, a diferença está na intensidade e no formato da história. Recorre a altos níveis de 

agitação e suspense para contar a história. A estrutura testemunhal utiliza depoimentos de 
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pessoas relatando experiências positivas com o produto. Na autoridade, o anunciante tenta 

convencer sobre a superioridade do produto com a figura de um experto no assunto (como 

médicos e dentistas). Na demonstração, a propaganda mostra como o produto funciona, 

comunica seus atributos mostrando-o em uso. Na fantasia a propaganda leva a audiência para 

além do mundo real. Finalmente, a estrutura informativa apresenta informações de forma 

honesta. É mais freqüentemente usada em propaganda em revista e rádio, sendo menos 

comum em televisão porque as pessoas tendem a ignorá-la. 

 

Na Ilustração 1, as decisões sobre estratégia da mensagem, apelos e estrutura da execução, 

junto com as decisões estratégicas de propaganda e seleção de mídia, convergem no projeto 

de propaganda. O foco desta tese está num dos elementos do planejamento da peça em si: os 

apelos da propaganda, especificamente nos racionais e emocionais. 

 

Dentre as várias mídias disponíveis optou-se nesta tese por examinar a impressa, 

especificamente propaganda em revista, discutida na seção a seguir.  

 

 

2.1.2 Propaganda em revista 

Os anúncios em revista possuem dois elementos básicos: a ilustração e o texto (ou parte 

legível) (RUSSELL; LANE, 1996). O Quadro 1 resume as partes do anúncio em revistas e as 

configurações que cada uma delas. 

 

A ilustração é um elemento chave porque usualmente é ela que chama a atenção da audiência. 

Quando uma pessoa é exposta a um anúncio, em geral ela olha primeiro a ilustração, daí 

seguindo para o título e outros componentes, segundo o seu grau de interesse pelo produto 

anunciado (RUSSELL; LANE, 1996). Engel et al (1994) apontam diversos métodos para criar 

uma ilustração: desenhos, caricaturas, representações e fotografias; estas últimas oferecendo 

maior realismo. Para anúncios em revista, a fotografia é, segundo estes autores, a forma de 

ilustração mais utilizada. Mas gráficos e desenhos também podem ser apropriados. 
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Quadro 1 – Partes do anúncio em revista e possíveis configurações 
 

Fator Configuração 
 
1) Ilustração 

 
 1.1)   Representação do título 
 1.2)   Produto 
 1.3)   Produto em cenário 
 1.4)   Produto em uso 
 1.5)   Benefícios do produto 
 1.6)   Representação da necessidade 
 1.7)   Explicação 
 1.8)   Representação da evidência 
 1.9)   Técnica da comparação 
1.10) Simbolismo 

 
2) Titulo e subtítulo 

 
 2.1) Novo benefício 
 2.2) Benefício existente 
 2.3) Pergunta 

 
3) Ampliação ou Corpo do 
texto 

 
 3.1) Complementa o título e subtítulo 

 
4) Prova 

 
 4.1) Selos de aprovação 
 4.2) Garantias 
 4.3) Amostras 
 4.4) Certificados 
 4.5) Demonstrações 
 4.6) Depoimentos, etc. 

 
5) Ação 

  
5.1) Comprar 
 5.2) Ligar (para mais informações ou comprar) 
 5.3) Acessar um site na Internet (para mais informações ou comprar) 
 5.4) Ir até uma loja 
 5.5) Pedir mais informações a um especialista, etc. 

FONTE: elaborado a partir de RUSSELL; LANE, 1996. 
 

 

Todavia, em geral só uma ilustração não é suficiente para passar uma mensagem (RUSSELL; 

LANE, 1996). Ela precisa ter forte relação com o argumento de venda. Isto é, a ilustração 

deve refletir o que é dito no título do anúncio. Tais alegações constituiriam a moldura verbal 

da ilustração (SHIMP, 2002). Para Engel et al (1994) a importância da ilustração é tanta, que 

a decisão sobre a ilustração de um anúncio deveria ser tomada antes do que as dos outros 

elementos. Russell e Lane (1996) mencionam pesquisas da Cahners Advertising Performance 

Studies indicando que 98% dos melhores anúncios incluem fotografias, provando que o ser 

humano é fortemente visual. Na maioria dos casos, a fotografia ocupa entre 25 e 63% do 

espaço total do anúncio. Engel et al (1994) classificam as ilustrações pelas suas 

características. Uma ilustração pode encaixar-se perfeitamente numa determinada categoria, 



 
 
 
 
 
 

 

36

mas ela pode ter características de outras categorias. Cada uma dessas categorias é explicada a 

seguir.  

 

Representação do Título - O título e a ilustração, como mencionado, são fortemente 

relacionados. A ilustração pode efetivamente reforçar o título, mostrando o que é dito em 

palavras. Na visão de Russell e Lane (1996), a ilustração como representação do título é uma 

premissa básica da propaganda impressa. Eles consideram um erro utilizar a ilustração 

chocante simplesmente para chamar a atenção. Basicamente, ela deve ter uma ligação forte 

não só com o produto, mas com o argumento de venda sintetizado no título e subtítulo do 

anúncio.  

 

Produto - É a forma mais simples de ilustração, mostrando-se unicamente o produto 

anunciado, sem fundo, ambiente ou cenário. É interessante quando o produto tem 

características intrínsecas, que chamam a atenção (como jóias e automóveis de luxo). Aí um 

cenário poderia diminuir o impacto das características físicas do produto.  

 

Produto em Cenário - Um cenário ou ambiente é escolhido para mostrar as vantagens ou 

benefícios do produto, com o cenário acrescentando-lhe valor simbólico. Geralmente 

pretende-se que o receptor associe a qualidade do cenário ao produto. O ambiente também 

pode envolver o prazer ou a satisfação de usar o produto. Porém uma incongruência pode 

danar a credibilidade. Por exemplo, um carro de preço baixo não deveria ser mostrado em 

ambientes sofisticados e exclusivos, já que raramente será encontrado nesse ambiente.  

 

Produto em Uso – Provavelmente este é, segundo Engel et al (1994), o tipo de ilustração mais 

usado, com os benefícios e a utilização do produto em conjunto. Por exemplo, pode ser 

ilustrado o conforto obtido com o uso de uma marca de tênis. A persuasão fortalece-se com o 

leitor rapidamente se identificando com o usuário, passando a ver-se como recebedor dos 

benefícios.  

 

Benefícios do Produto – Mostram-se os resultados gerados pelo produto. Considera-se que os 

leitores têm consciência da necessidade do produto e ao serem expostos à propaganda se 
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projetam como beneficiados pelos seus atributos. Um exemplo é a cabeleira bonita e saudável, 

resultado do uso de um determinado xampu, ilustrando o benefício do produto.  

 

Representação de Necessidade – Com freqüência, a necessidade satisfeita por um produto é 

óbvia, tornando uma ilustração irrelevante. Mas, em outras situações, o cliente pode só 

perceber que um produto é necessário quando isto é ilustrado. Uma ilustração deste tipo é 

sugerir ao leitor que faça uma ação. Por exemplo, um medicamento para tratar de um 

problema de pele, que afeta as pessoas sem elas terem consciência disto, pode ser ilustrado 

com o apontamento da necessidade de tratamento. 

 

Explicação - É adequada quando os consumidores têm conhecimento limitado sobre o 

mercado e os recursos de um produto. Ou seja, o consumidor pode não adquirir o produto por 

não saber como utilizá-lo ou evitar obter resultados ruins por causa do uso incorreto.  

 

Representação de Evidência - Muitas vezes a evidência de uma alegação é essencial num 

anúncio. Segundo Engel et al (1994), em concordância com Shimp (2002), este tipo de 

ilustração tem ficado em desvantagem relativamente às alegações sem suporte visual. No 

entanto, é possível criar ilustrações que suportem alegações com evidências reais.  

 

Técnica de Comparação - Pode ser usada para apontar certos atributos competitivamente 

superiores de um produto. Uma possibilidade é mostrar fotos antes e depois da utilização do 

produto. Outra é comparar os resultados do uso de mais de um produto.  

 

Simbolismo – Empregam-se símbolos no anúncio para associar o produto a uma determinada 

idéia. O uso de endossantes na propaganda pode ser considerado um simbolismo. Shimp 

(2002) menciona como, com freqüência, medicamentos são anunciados por médicos, cuja 

autoridade é uma promessa ao consumidor de que o produto cumprirá as alegações feitas. 

 

Fora a ilustração está o texto do anúncio. Nele, o título é a parte mais importante. Pois sendo 

lido primeiro, deve despertar o interesse do leitor a seguir lendo para obter mais informações 

sobre o produto. O título do anúncio deve oferecer um benefício. Se a mensagem é longa 

demais, pode ser conveniente utilizar um subtítulo, complementando a oferta do título e 
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servindo de transição para o primeiro parágrafo do corpo do texto. A promessa do título pode 

ser de três formas. Primeira, apresentando-se um novo benefício, como no caso de um 

medicamento analgésico, “uma nova forma de combater a dor”. Segunda, prometendo-se 

diretamente um beneficio existente, como “acabe com a dor”. Terceira, evocando-se a 

curiosidade com perguntas, como “por que viver com dor?”. Um título racional oferece 

benefícios funcionais, enquanto um título emocional oferece benefícios experimentais e 

simbólicos (SHIMP, 2002).  

 

A ampliação é o corpo do texto, que se segue ao título e subtítulo. Aqui o produto é 

apresentado e se explica como ele contribui para cumprir a promessa do título. O corpo do 

texto é um complemento do título e subtítulo. O anúncio também pode não apresentar este 

tipo de informação.  

 

As provas da alegação são convenientes para confirmar o desempenho prometido do produto. 

Tais provas são particularmente importantes em produtos caros, inovadores, relacionados à 

saúde ou com características especiais. Para tanto, algumas possibilidades são: selos de 

aprovação, garantias, amostras, certificados, demonstrações e depoimentos. O anúncio pode 

ou não apresentar provas que sustentem a alegação feita no título, subtítulo e corpo do texto, 

que podem ser emocionais ou racionais.  

 

Por fim, o anúncio pode ou não indicar que o leitor tome uma ação. Pode-se, de forma direta, 

persuadi-lo a comprar, ir até uma loja, fazer uma ligação, procurar mais informações, etc. 

 

Qual é influencia da propaganda DC em revista (com seus apelos racionais e / ou emocionais) 

na atitude do consumidor? Como a propaganda DC em revista (com seus apelos racionais e / 

ou emocionais) é processada pelo consumidor? Um eterno desafio para acadêmicos e 

profissionais de marketing tem sido por décadas explicar como a propaganda influencia a 

atitude do consumidor. Para compreender isto é necessário explorar os possíveis mecanismos 

pelos quais as pessoas processam as mensagens sobre produtos. Neste propósito, como já 

mencionado, uma grande variedade de modelos surgiu. Alguns deles (MPE, FCB, RP e ERE) 

são tratados nas seções adiante. Mas antes, trata-se de um elemento base e comum a todos 

eles: o envolvimento do consumidor. 
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2.2 Modelos de propaganda 

 

Os modelos de propaganda procuram explicar como ela funciona para formular estratégias de 

propaganda mais efetivas. Uma taxonomia dos trabalhos mais representativos, seguindo 

rigorosos critérios de seleção, foi realizada por Vakratsas e Ambler (1999). Os resultados 

estão resumidos no Quadro 2. Nele, do lado esquerdo aparecem as diversas categorias de 

modelos. Do lado direito, tem-se a seqüência de efeitos da propaganda sobre o indivíduo, 

explicada pela categoria. As seções a seguir tratam de cada uma dessas categorias. 

 

 
Quadro 2 – Classificação dos modelos de propaganda 

 
Categoria de Modelo Seqüência de Efeitos 

1) Resposta de mercado Não considera intermediação de efeitos de propaganda 

2) Informação cognitiva Pensa 

3) Emoção pura Sente 

4) Hierárquico de persuasão Pensa, sente, age 

5) Hierárquico de baixo envolvimento Pensa, age, sente 

6) Integrativo Dependente do produto e / ou envolvimento 

7) Livre de hierarquia Nenhuma proposta particular 

FONTE: VAKRATSAS & AMBLER, 1999, p. 27 
 
 
 
 

2.2.1 Modelos de resposta de mercado 

Os modelos de resposta de mercado tipicamente relacionam medidas de propaganda, preço e 

outras ações promocionais diretamente com medidas de comportamento de compra, tais como 

vendas e participação de mercado (VAKRATSAS; AMBLER, 1999). Para isto utilizam-se 

regressões ou modelos logísticos. Alguns exemplos nesta linha são os trabalhos de Bass e 

Leone (1983) e Clarke (1976). 

 

Os modelos desta categoria mostram-se incompletos ao não considerar objetivos indiretos da 

propaganda, como a formação de atitude positiva do consumidor sobre o produto anunciado. 
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Já a mensuração da lealdade é baseada em comportamento de compra repetida em vez de 

atitude. No entanto, esta pode ser uma medida pouco acurada, pois outros fatores (como falta 

de alternativas, conveniência e medo de riscos) podem estar influenciando o comportamento 

do consumidor. Considerando que a fidelidade tem duas dimensões: comportamental 

(recompra) e atitudinal (comprometimento) (BOLAGLU, 2002), os modelos desta categoria 

falham ao considerar só uma delas. Desconsiderando o efeito potencial da propaganda sobre a 

atitude do consumidor. 

 

 

2.2.2 Modelos de informação cognitiva 

Cognição significa aquisição de conhecimento. Daí, os modelos de informação cognitiva 

(informação que fornece conhecimento) supõem que as preferências do consumidor (por 

exemplo, a importância relativa que dá aos atributos de um produto) não são influenciadas 

pela propaganda e que suas decisões são unicamente racionais (VAKRATSAS; AMBLER, 

1999). Neste caso, a propaganda proveria informações e seria útil ao reduzir os custos de 

procura de um produto. A propaganda informacional seria mais utilizada para produtos em 

que o consumidor procura atributos específicos, que não podem ser avaliados a partir de sua 

inspeção antes do uso e sim durante ou após (WRIGHT; LYNCH, 1995). Por outro lado, 

esses modelos não se manifestam sobre como pessoas são persuadidas quando elas não 

processaram conteúdo informacional de mensagem de propaganda (MEYERS-LEVY; 

MALAVIYA, 1999). 

 

Há algumas evidências da ênfase dada às informações na propaganda. Um exemplo é a 

estratégia de propaganda de proposição de vendas única (REEVES, 1961). Nela a marca deve 

diferenciar a si mesma, se possível, por meio de atributos tangíveis do produto e depois 

comunicar a diferenciação. No entanto, a maioria de produtos não entrega somente atributos, 

mas também experiências. Talvez seja essa a causa de propagandas puramente cognitivas 

serem escassas atualmente, ficando a supremacia das informações unicamente no discurso. 

Por exemplo, os trabalhos da agência de publicidade Ogilvy podem ser amplamente afetivos, 

mas suas publicações enfatizam o papel informativo da propaganda e a cognição 

(VAKRATSAS; AMBLER, 1999).  
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2.2.3 Modelos de emoção pura 

Os modelos de emoção pura contrariamente aos de informação, prestam pouca ou nenhuma 

atenção à cognição, focando exclusivamente respostas emocionais, familiaridade e 

sentimentos que a propaganda possa gerar (VAKRATSAS; AMBLER, 1999). Um deles é a 

teoria da mera exposição, sugerindo que importante é a consciência da marca e não da 

propaganda. Ou seja, os consumidores formariam suas preferências com base em elementos 

como simpatia, sentimentos e emoções induzidos pela propaganda ou a familiaridade 

conseguida pela mera exposição às mensagens, em vez da exposição a informações sobre os 

atributos do objeto (BATRA; RAY, 1986; GARDNER, 1985; MITCHELL; OLSON, 1981; 

SHIMP, 1981). Nesta linha, a teoria da competição de resposta (do inglês response 

competition) (HARRISON, 1968) e a teoria de incitação ótima (do inglês optimal arousal) 

(BERLYNE, 1960), sugerem que mensagens de propaganda não familiares criam hostilidade 

e passam longe de alcançar efetividade. 

 

Nos modelos de emoção pura, as respostas afetivas à propaganda podem ser classificadas em 

dois tipos: as que levam à formação de atitude sobre a marca e aquelas que levam à formação 

de atitude sobre o anúncio (MITCHELL; OLSON, 1981). A evidência empírica sobre 

respostas afetivas (atitude sobre o produto) e afinidade com o anúncio (atitude sobre o 

anúncio) jazem em pesquisas experimentais e descritivas. Por exemplo, em condições 

experimentais descobriu-se que a música de fundo afeta positivamente a preferência do 

consumidor (GORN, 1982). Já quanto ao fato de o anúncio agradar o consumidor, em 

pesquisa descritiva, encontrou-se que isto é positivamente correlacionado com o 

comportamento (preferência) (HALEY; BALDINGER, 1991; JOYCE, 1991; BIEL, 1990). 

Contrariamente, outros resultados mostraram que a influência do fato de o consumidor gostar 

do anúncio no seu comportamento não é muito forte (HALL; MACLAY, 1991), mas que teria 

um efeito longo prazo (BROWN, 1991). 

 

A ausência de cognição sugerida pelos modelos de emoção pura é dificilmente encontrada, 

pois de alguma forma, a cognição intervém nas respostas afetivas (VAKRATSAS; AMBLER, 

1999). Isto é, ao se perguntar ao consumidor pelos seus sentimentos, um processo cognitivo é 

ativado. Só mensurações técnicas feitas com aparelhos como o pupilômetro (monitoramento 
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da dilatação da pupila em resposta a um estímulo) ou o galvanômetro (mensuração dos níveis 

de transpiração por minuto em resposta a um estímulo), seriam nada cognitivas. No entanto, 

elas carecem de confiabilidade para medir efeitos da propaganda (SCHERER; EKMAN, 

1982). Isto leva a concluir que, na verdade, a propaganda trabalha em ambos os planos, 

cognitivo e afetivo. Os modelos de emoção pura essencialmente introduziram as respostas 

afetivas no estudo dos efeitos da propaganda, em que se têm consistentemente demonstrado 

importantes (AAKER & STAYMAN, 1990). 

 

Tal é o caso da via afetiva para influenciação da atitude de Sheth et al (2001), em que 

primeiro a pessoa sente, depois age e, por último, pensa. Vale dizer, com base nas suas 

emoções - atração ou repulsa por uma marca, coisa ou pessoa - a pessoa pode acolhê-la, 

comprá-la, usá-la ou evitá-la. Pela experiência, ela aprende mais sobre esses elementos. Pela 

via afetiva, o profissional de marketing deve criar um vinculo emocional com o cliente no 

contexto do produto. Recorre-se primeiro ao componente afetivo ou emocional, com uma 

propaganda de apelos emocionais.  

 

 

2.2.4 Modelos hierárquicos de persuasão 

O primeiro modelo formal de propaganda em que aparece implicitamente o conceito de 

hierarquia de efeitos é provavelmente o AIDA (Atenção  Interesse  Desejo  Ação) 

atribuído a E. St. Elmo Lewis, que data de 1898 (STRONG, 1975, p.76). Nele haveria uma 

seqüência hierárquica que o indivíduo percorreria, como conseqüência de um estímulo de 

propaganda. Tal hierarquia começa com a atenção do indivíduo à propaganda, o interesse por 

ela, o desejo por comprar o produto anunciado e finalmente a ação, que poderia ser a 

concretização da compra do produto. 

 

Posteriormente denominados Modelos de Hierarquia de Efeitos (LAVIDGE; STEINER, 

1961), supõem que para a propaganda ser bem-sucedida, deve levar a audiência de uma meta 

para outra. Isto é, levar às pessoas de um estágio inicial de inconsciência da marca a um 

estágio final de compra da marca anunciada (SHIMP, 2002). Os estágios intermediários 

representariam passos progressivamente mais próximos da compra da marca. Indo além, esta 



 
 
 
 
 
 

 

43

autora estabelece a lealdade à marca como o último degrau na escada dos efeitos da 

propaganda. 

 

Sob o princípio da hierarquia de efeitos têm se empregado uma variedade de conceitos para se 

determinar os efeitos da propaganda. Têm-se avaliado estágios hierárquicos como (MENON 

et al, 2004): a) atenção; b) consciência, lembrança e reconhecimento da propaganda; c) 

conhecimento e compreensão dos argumentos da mensagem; d) atitudes frente à marca e ao 

anúncio; e) busca de informações, intenção de compra, comportamento de compra, re-compra 

e lealdade. Esses são importantes indicadores dos efeitos da propaganda e estão 

esquematizados na Ilustração 2. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 2 – Indicadores dos efeitos da propaganda 
FONTE: MENON et al, 2004, p. 93 

 

 

A atenção do consumidor frente a uma propaganda é o indicador inicial sobre a efetividade 

dela no modelo da hierarquia dos efeitos. A atenção é determinada pelo envolvimento do 

Atitude global com relação à marca e ao anúncio 

Busca de informações 

Intenção de compra 

Comportamento de compra 

Recompra – lealdade à marca 

Atenção ao anúncio 

Consciência, lembrança e reconhecimento da propaganda 

Compreensão dos argumentos da mensagem 
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receptor, o tipo de apelo utilizado no anúncio e a originalidade do produto e dos estímulos 

utilizados na propaganda (SHIMP, 2002). Sendo a audiência exposta à mensagem, o passo 

seguinte é conseguir a atenção dela. Atenção significa que a mente é atingida quando algum 

aspecto da mensagem, por meio de um gancho, capta o interesse do indivíduo (WELLS et al, 

1995). O gancho seria algo na mensagem ou dentro do próprio receptor que faz com que ele 

olhe um anúncio em particular. Por exemplo, em anúncios impressos o gancho podem ser 

informações sobre benefícios e riscos do produto, uma ilustração chamativa ou um título 

forte.  

 

Daí, para que a propaganda seja efetiva é preciso desenvolver consciência de marca (ROTH, 

2003). Na pesquisa sobre efetividade da propaganda tem-se distinguido entre consciência da 

propaganda em geral e consciência de propagandas específicas (SURTHERLAND; 

FRIEDMAN, 2000). A consciência da propaganda é um nível agregado. A consciência sobre 

o anúncio indica a lembrança dos consumidores, auxiliada ou não, sobre anúncios específicos.  

 

Conhecimento e compreensão indicam a extensão e a natureza do processamento, pelo 

consumidor, das informações contidas em um anúncio. O conhecimento pode ser determinado 

pela aprendizagem e retenção dos argumentos apresentados na mensagem. O conhecimento 

requer duas mensurações, antes e depois da exposição do indivíduo a uma propaganda, para 

avaliar se houve aprendizado. Já a compreensão indica o entendimento exato das informações 

sobre o produto contidas no anúncio.  

 

Avançando, vem o desenvolvimento da atitude em conseqüência de uma propaganda. Por 

exemplo, MacKencie e Lutz (1989) sugerem que a propaganda tem influência direta nas 

percepções cognitivas e afetivas dos consumidores sobre as marcas anunciadas e, portanto, 

afetando diretamente as intenções de compra (MITCHELL; OLSON, 1981). Isto é, atitudes 

positivas geradas pela propaganda levariam a intenções de compra positivas e à compra do 

produto anunciado, alcançando-se a efetividade da propaganda. Por fim, a procura de 

informações pelo consumidor, decorrente de propaganda, é componente do modelo de tomada 

de decisão do consumidor de Engel et al (1994). 
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Da exposição acima, que destaca a importância da atitude do consumidor na avaliação dos 

efeitos da propaganda, surgem os modelos hierárquicos de persuasão (influenciação da 

atitude). Neles o indicador dos efeitos da propaganda é a atitude do consumidor. Incorporam o 

conceito de hierarquia de efeitos, aplicando-o especificamente ao processo de persuasão. 

Neles haveria uma ordem em que as coisas acontecem e que os primeiros efeitos, sendo 

precondições necessárias, seriam mais importantes. Sendo assim, primeiro uma propaganda 

deve estimular as percepções cognitivas do individuo sobre uma marca. Isto inclui 

consciência e conhecimento acerca da marca anunciada. Em seguida, o consumidor 

desenvolveria reações afetivas ou emoções perante a marca anunciada. Por último, os passos 

finais envolveriam estimular o consumidor a tentar comprar o produto ou a efetivamente fazê-

lo. 

 

Os modelos hierárquicos de persuasão fornecem uma estrutura conceitual bem útil para o 

entendimento dos mecanismos dos efeitos da propaganda sobre a atitude (VAUGHN, 1980). 

Esta abordagem corresponde à visão de Shimp (2002) de que a cognição vem primeiro, depois 

o afeto e, por último, a conação. A quantidade de estágios nos modelos hierárquicos de 

persuasão varia de um para outro (AAKER & DAY, 1974). Neste trajeto, o padrão subjacente 

é que os consumidores experimentam três estados psicológicos: cognitivo, afetivo e conativo. 

Desse modo, os consumidores expostos a uma propaganda seguem uma seqüência hierárquica 

de efeitos, da inconsciência sobre a existência do produto até a compra. 

 

Correspondem à via cognitiva para mudança de atitude os modelos hierárquicos de persuasão 

(SHETH et al, 2001). Por esta via o profissional de marketing deve fornecer uma associação 

(por exemplo, a marca “A” tem a propriedade “X”) sobre o produto. Se o consumidor aceita a 

associação, então se forma uma crença de marca. Neste ponto o componente cognitivo da 

atitude é gerado e, a partir dele, produzem-se os componentes afetivos e conativos 

compatíveis da atitude. Da mesma forma ocorreria quando se pretende alterar uma cognição 

que o cliente já tem. Por exemplo, na propaganda de um produto deve-se oferecer 

informações sobre suas características e seus benefícios. 

 

Nos modelos hierárquicos de persuasão o envolvimento do consumidor e a atitude frente a 

anúncios têm sido bastante estudados (BATRA; RAY, 1986; BURKE; EDELL, 1989, 
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CACIOPPO; PETTY, 1985; MACKENZIE; LUTZ, 1989). Dos mais representativos desta 

categoria é o Modelo Probabilidade de Elaboração (MPE) (PETTY; CACIOPPO, 1986a; 

1986b). Ele deu origem a uma série de aplicações que o fizeram o mais utilizado e o que mais 

evoluiu ao longo do tempo. Por isto, este modelo é abordado adiante nesta revisão 

bibliográfica. 

 

 

2.2.5 Modelos hierárquicos de baixo envolvimento 

Os modelos hierárquicos de baixo envolvimento também seguem a lógica da hierarquia de 

efeitos, mas consideram não haver muito interesse por parte do consumidor, razão pela qual 

ele não se importa muito se acaba descobrindo que tomou uma decisão errada 

(VAKRATSAS; AMBLER, 1999). Estão relacionados à escolha de produtos de importância 

relativamente pequena na vida da pessoa, que pode escolhê-los ou ficar sem eles. Ela não quer 

preocupar-se em pensar, nem se sente fortemente favorável ou desfavorável ao objeto. Então a 

seqüência começa com a conação, passa para o afeto e termina com a cognição.  

 

Nos modelos de baixo envolvimento, a experiência do consumidor com o produto é o fator 

dominante da escolha. Já a propaganda simplesmente reforçaria os hábitos existentes, 

moldaria experiências e defenderia a escolha da marca feita pelo consumidor (EHRENBERG, 

1994). Isto significa que a atitude e o comportamento do consumidor, em produtos de compra 

rotineira, são mais influenciados pela experiência do consumidor com eles do que pela 

propaganda. 

 

Esta categoria de modelo de propaganda, que coincide com o conceito da via conativa de 

moldagem de atitudes de Sheth et al (2001), considera que o comportamento pode ser 

influenciado diretamente. Assim, a partir de um estímulo como amostras grátis ou descontos é 

possível influenciar o comportamento. Na seqüência, cognições e sentimentos devem 

estabelecer-se, com a experiência conquistando a pessoa. Por exemplo, um indivíduo pode 

achar um novo tipo de pão apetitoso e comprá-lo. Depois de experimentá-lo, formar-se-iam 

sentimentos bons ou ruins sobre o produto e, culminando, ela informar-se-ia sobre as 

características do produto lendo as informações nutricionais no rótulo ou prestando atenção às 
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mensagens de propaganda. Aqui a formação da atitude seguiu a seqüência ação, afeto e 

cognição. 

 

 

2.2.6 Modelos integrativos 

Os modelos integrativos consideram diversas hierarquias entre cognição, afeto e conação 

dependendo do contexto em que a propaganda opera (VAKRATSAS; AMBLER, 1999). Este 

contexto estaria determinado basicamente pela categoria de produto e pelo envolvimento do 

consumidor. Ou seja, esses fatores podem determinar a ordem dos efeitos e a força de cada 

um deles.  

 

Nos modelos integrativos, tanto quanto nos hierárquicos de persuasão, as três dimensões da 

atitude (cognitiva, afetiva e conativa) se desenvolvem em hierarquias, imbricando-se. O 

individuo tenta tornar e manter os três componentes consistentes. A consistência relaciona-se 

às propriedades de valência e intensidade da atitude. Independentemente da seqüência inicial, 

os três componentes moldam-se uns aos outros, ou seja, são mutuamente interdependentes e 

influenciados. Pela interdependência, é possível ao marketing mudar uma atitude (todos os 

três componentes) moldando ou alterando qualquer um dos componentes, ajudando a formar 

uma atitude onde não existia e também mudando uma atitude preexistente. 

 

Um dos modelos integrativos mais representativos é o Foote, Cone & Belding (FCB) 

(VAUGHN, 1980; 1986). Com base no Modelo da Hierarquia de Efeitos este modelo 

combina o envolvimento do consumidor e a forma de processamento de informações para 

recomendar a estratégia de propaganda mais adequada. Outro modelo integrativo é o Rossiter-

Percy (ROSSITER; PERCY, 1987; ROSSITER et al, 1991), com algumas variações sobre o 

modelo anterior.  

 

A evidência da aplicação dos modelos integrativos dá suporte à importância do envolvimento 

e à idéia de que a escolha entre cognição e afeto com o intuito de persuadir o consumidor 

depende da categoria de produto. Ou seja, a importância de cognição e emoção na persuasão 

dependeria do contexto. 
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Por último está o modelo Emoção-Razão-Envolvimento (ERE) (ARI do inglés Affect-Reason-

Involvement Model). Ele considera a cognição associada à razão e à emoção. Com base nisso, 

descreve as relações entre razão, emoção e envolvimento do indivíduo (BUCK et al, 1995) na 

persuasão.  

 

Esses três modelos de propaganda são abordados adiante, nesta revisão bibliográfica. 

 

 

2.2.7 Modelos de livre hierarquia 

Os modelos de livre hierarquia agrupam todos os modelos que não se enquadram nas outras 

categorias (VAKRATSAS; AMBLER, 1999). Apresentam uma visão da propaganda mais 

centrada no indivíduo. Não levando em conta a seqüência persuasiva da propaganda nem os 

processos racionais de tomada de decisão, sugerem que a propaganda é parte da lealdade à 

marca (LANNON, 1994). A literatura não revela como estes modelos funcionam nem como 

os efeitos da propaganda poderiam ser medidos, pelo contrário, as marcas seriam tratadas 

como mitos e a propaganda como criadora deles (LANNON, 1994). 

 

As diversas categorias de modelos explicativos do funcionamento da propaganda, discutidos 

até aqui, dão uma idéia da complexidade e da variedade de abordagens adotadas. Alguns, 

como os de informação cognitiva e emoção pura, mostraram deficiências ao não considerar o 

efeito da propaganda na atitude e a impossibilidade de ausência de cognição na persuasão, 

respectivamente. Outros, como os de baixo envolvimento e os livres de hierarquia, são 

inadequados para os objetivos desta Tese. No primeiro, o modelo explica o funcionamento da 

propaganda para produtos irrelevantes para o consumidor, que não é o caso de medicamentos. 

No segundo, os modelos parecem carecer de cientificidade. 

 

Já os modelos hierárquicos de persuasão e os integrativos mostraram-se mais adequados para 

explicar e prever o funcionamento da propaganda DC de medicamentos. Ambos contemplam 

a influência da propaganda na atitude do consumidor e, como conseqüência, na intenção 

comportamental. Assim profissionais de marketing, cada vez mais preocupados com a 

eficácia das suas mensagens (MACKENZIE; LUTZ, 1989), podem ter na atitude uma fonte 

de informações que auxilie a criação de mensagens efetivas. Pois eles estariam interessados 
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influenciar a atitude do consumidor sobre produtos, marcas e anúncios por meio da 

propaganda.  

 

Assim sendo, a próxima seção cuida de atitude. 

 

 

2.3 Atitude 

 

Originalmente a palavra atitude foi utilizada para designar a postura ou inclinação do corpo de 

modo a sugerir um estado mental ou possível ação (BAGOZZI et al, 2002). Este uso teve 

origem no espanhol e no francês a partir das palavras italiana “attitudine” e latina “aptitudo”. 

Na língua inglesa, atitude significa forma de pensar ou se comportar com relação a um objeto, 

pessoa ou situação (CROWTHER, 1995). Em português, algumas definições genéricas da 

palavra atitude são: i) posição do corpo, porte jeito, postura; ii) modo de proceder ou agir, 

comportamento, procedimento; iii) propósito ou maneira de manifestar esse propósito; iv) 

reação ou maneira de ser em relação a determinada(s), objeto(s), situações, etc; v) afetação de 

comportamento ou procedimento (FERREIRA, 2004). A maioria das pessoas tende a utilizar 

a palavra atitude para designar um estado de mente, relacionado de certo modo a um 

determinado comportamento, representando sentimento ou opinião (BAGOZZI et al, 2002). 

 

Em contraste ao uso comum do termo atitude, seu significado tem evoluído tecnicamente na 

psicologia social e nos seus campos de aplicação. Nos últimos trinta anos, o termo atitude tem 

sido definido de várias maneiras. L.L. Thrustone, um dos criadores da medição da atitude 

moderna, considera que ela é a quantidade de afeição e sentimento a favor ou contra um 

estímulo (MOWEN; MINOR, 2003). Aqui prima a idéia de que a atitude se refere unicamente 

a afeto e que seria diferente de crença e conhecimento. No entanto, a maioria das definições 

concebe atitude como avaliações gerais individuais sobre objetos. Na definição clássica de 

atitude em psicologia, ela corresponde a predisposições aprendidas a responder sobre um 

objeto ou a uma classe de objetos de forma consistentemente favorável ou desfavorável 

(ALLPORT, 1935, citado por SHETH et al, 2001). Aqui se identificam três características 

básicas das atitudes: 
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a) São aprendidas, formando-se com base em alguma experiência com um objeto 

ou uma informação sobre ele; 

b) são relativamente duradouras, ficando retidas até que haja uma razão forte para 

mudá-las. Esta resistência à mudança é chamada por Petty et al (1997) de 

acessibilidade; 

c) influenciam o comportamento, pois causam uma resposta consistente, 

precedendo e produzindo o comportamento Por exemplo, se um consumidor 

tem uma atitude favorável sobre um novo conceito de produto, quando ele 

estiver disponível, esse cliente provavelmente compra-lo-á. 

 

Em definições mais recentes, uma atitude é uma associação na memória entre um objeto de 

atitude e uma avaliação (FAZIO, 1989). Numa perspectiva mais técnica, é uma tendência 

psicológica, expressada por meio da avaliação de uma entidade particular, com certo grau de 

favorabilidade ou desfavorabilidade (EAGLY; CHAIKEN, 1993). A “avaliação” se refere a 

todas as classes de respostas avaliativas, sejam cognitivas afetivas ou comportamentais. A 

avaliação é também chamada de julgamento, tipicamente apresentada como bom – ruim, 

favorável – desfavorável, etc. (BAGOZZI et al, 2002). Assim, uma definição abrangente 

considera atitude como a avaliação sumária (julgamento) de objetos (por exemplo, a própria 

pessoa, outras pessoas, produtos, resultados) ao longo de uma dimensão que vai de positivo a 

negativo (PETTY et al, 1997). 

 

Para melhor compreender a importância da atitude a seção a seguir trata do comportamento 

do consumidor. 

 

 

2.3.1 Comportamento do consumidor e atitude 

O comportamento do consumidor consiste de processos psicológicos e sociais que as pessoas 

realizam na aquisição, uso e descarte de bens, serviços, idéias e práticas. O assunto é estudado 

sob diversas perspectivas e utilizando-se variados métodos (BAGOZZI et al, 2002). Por 

exemplo, a antropologia e a sociologia são mais inclinadas a estudar o consumo como uma 

parte integrante da cultura e das relações sociais, utilizando métodos principalmente 

qualitativos (como a observação participante e o estudo de caso). Já na perspectiva do 
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marketing o foco é em produtos ou marcas específicos e em descobrir como fazer para que as 

pessoas os comprem. Os métodos utilizados podem ser qualitativos (por exemplo, grupo de 

foco) ou quantitativos (por exemplo, levantamento e experimento). 

 

O tema desta tese está inserido no campo do comportamento do consumidor e, mais 

especificamente, nas forças que direcionam o consumo. Os consumidores tomam decisões 

sobre produtos e marcas continuamente e o processo empregado é influenciado pela 

dificuldade do problema, pelo conhecimento, pelas características do consumidor e pelas 

características da situação (MOWEN; MINOR, 2003). As características do consumidor, 

também chamadas diferenças individuais, abrangem recursos, motivação, envolvimento, 

conhecimento, personalidade, valores, estilo de vida e atitude do consumidor (BLACKWELL 

et al, 2005). O foco desta Tese é na atitude, que deve ser vista como a fonte das razões do 

comportamento do consumidor (BAGOZZI et al, 2002). 

 

A essência do comportamento do consumidor no marketing é o estudo da tomada de decisão 

quanto a produtos e/ou marcas. O modelo genérico de tomada de decisão identifica os 

estágios pelos quais os consumidores passam quando tomam decisões: reconhecimento do 

problema, busca de informações, avaliação de alternativas, escolha e avaliação pós-compra 

(MOWEN; MINOR, 2003). No entanto, devido às limitações deste modelo para capturar a 

diversidade e complexidade do processo decisório, foram propostos outros alternativos, que 

colocam diferentes níveis de ênfase em cada estágio básico. Assim, em torno do modelo 

genérico há algumas variações, que analisam e explicam como os indivíduos ordenam os fatos 

e as influências para tomar decisões lógicas e consistentes para eles (BAGOZZI; EDWARDS, 

1998) ou puramente hedonistas, em busca de prazer, entretenimento, fantasia ou estímulos 

sensoriais (SHIMP, 2002). Os modelos alternativos, apesar de não serem excludentes, podem 

ser classificados em dois grupos: aqueles que explicam o comportamento num prisma 

predominantemente racional e aqueles que explicam o comportamento num prisma 

predominantemente emocional. 

 

Esses dois tipos de modelos devem ser vistos como dois pólos ancorando uma linha de 

possíveis comportamentos do consumidor, que varia, metaforicamente, do azul muito frio até 

o vermelho muito quente (SHIMP, 2002). Num extremo estaria o comportamento do 
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consumidor baseado apenas na razão (frio, lógico e racional). No outro estaria o 

comportamento do consumidor baseado na paixão (quente, espontâneo e até irracional). Os 

processos racionais, frente aos outros, seriam mais longos, formados por atividades 

conscientes e inconscientes e relacionados a produtos importantes e / ou caros para a pessoa 

(BAGOZZI; EDWARDS, 1998). Os dois tipos de modelos não são mutuamente exclusivos. 

Na verdade há fortes indícios de que as pessoas compreendem a realidade por esses processos 

racionais e emocionais operando interativamente um com o outro, com influência relativa, 

seguindo a natureza da situação e da quantidade de envolvimento emocional (SHIMP, 2002). 

 

 

2.3.1.1 Comportamento predominantemente emocional do consumidor 

Há modelos que explicam o comportamento predominantemente emocional do consumidor, 

que ocorre quando sua preocupação é com a tomada de decisões simples (MOWEN; MINOR, 

2003), direcionadas por emoções, costumes e em busca de diversão, fantasias e sentimentos 

(SHIMP, 2002). Alguns destes modelos são: i) a Perspectiva Tradicional da Tomada de 

Decisão: especificamente a Decisão de Baixo Envolvimento (MOWEN; MINOR, 2003); ii) a 

Perspectiva Experimental (MOWEN; MINOR, 2003); iii) a Perspectiva da Influência 

Comportamental (MOWEN; MINOR, 2003); iv) o Processo de Decisão do Consumidor 

(BLACKWELL et al, 2005); v) o Modelo Experimental Hedonista (SHIMP, 2002).  

 

Todos esses modelos são parecidos e, como mostra o Quadro 3, descrevem as atividades que 

ocorrem quando decisões são tomadas de forma simples. Neles se encaixam as compras por 

impulso e habitual (BAGOZZI; EDWARDS, et al, 1998). O primeiro caso é um processo de 

compra inconsciente orientado por estímulos externos e que envolveria um certo 

processamento de informações. Na compra habitual o processo começaria com o estímulo 

ocasionado por uma necessidade, passando para um processo mais estruturado, porém rápido 

e simples; nele critérios específicos (muitas vezes um ou dois) seriam utilizados, numa 

seqüência aprendida, para avaliar as alternativas. Todavia, em algumas situações de compra 

por impulso ou habitual a marca favorita seria o único requerimento para a satisfação de uma 

necessidade de consumo. Neste caso, também o consumidor se envolveria num 

processamento de informações relativamente rápido e com pouca atividade mental 

(BAGOZZI; EDWARDS, 1998). 
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Observa-se no Quadro 3 que a Decisão de Baixo Envolvimento da Perspectiva Tradicional da 

Tomada de Decisão considera os mesmos passos do modelo genérico do comportamento do 

consumidor, porém realizados pelo consumidor de forma reduzida (MOWEN; MINOR, 

2003). A busca de informações e a avaliação de alternativas seriam bem limitadas ou 

praticamente inexistentes. Portanto, a escolha dentre alternativas feita de maneira simples, 

usando-se regras de decisão simplificadas. 

 

 
Quadro 3 – Modelos do Comportamento Predominantemente Emocional do Consumidor 

 
 
1) Perspectiva Tradicional da Tomada de Decisão: Decisões de Baixo Envolvimento (MOWEN; MINOR, 
2003) 
 
Reconheciment
o do problema 

 Busca 
limitada 

 Mínima avaliação 
de alternativas 

 Processos simples 
de escolha 

 Avaliação da 
compra 

 

 
2) Perspectiva Experimental (MOWEN; MINOR, 2003) 
 
Reconhecimento 
do problema 
(direcionado pela 
emoção) 

 Busca de 
soluções 
baseadas na 
emoção 

 Avaliação das 
alternativas 
(comparação de 
afeição) 

  
Escolha 
(baseada no 
afeto) 

  
Avaliaçã
o da 
compra 

 

 
3) Perspectiva da Influência Comportamental (MOWEN; MINOR, 2003) 
 
Reconhecimento do 
problema (resultante 
do estímulo 
discriminativo) 

 Busca 
(resposta 
apreendida) 

 Escolha 
(comportamento que 
resulta de 
reforçadores) 

 Avaliação de compra 
(processo de auto-
percepção) 

 

 
4) O Processo de Decisão do Consumidor (BLACKWELL et al, 2005) 
 
Reconheci
mento da 
necessidade 

 Busca de 
informa-
ções 

 Avaliação 
de 
alternativas 
pré-compra 

  
Compra 

  
Consumo 

 Avalia-
ção pós-
consumo 

  
Descarte 

 

5) O Modelo Experimental Hedonista (SHIMP, 2002) 

As pessoas consomem produtos apenas pelo prazer ou em busca de entretenimento, fantasias ou estímulos 
sensoriais. O consumo do produto resulta da antecipação de divertimento, realização de fantasias e 
sentimentos agradáveis. 
 

  FONTE: elaborado a partir de SHIMP, 2002; MOWEN; MINOR, 2003; BLACKWELL et al, 2005 
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Segue a Perspectiva Experimental considerando os cinco passos do modelo genérico do 

comportamento do consumidor, No entanto, a diferença está na orientação emocional do 

processo ao longo de todos eles. O consumidor perceberia que existe uma diferença entre o 

estado afetivo real e o desejado, desse modo reconhecendo o problema. Da mesma maneira, o 

processo de busca consideraria informação referente ao impacto afetivo das opções de 

escolha. As alternativas e escolha, as opções seriam avaliadas com base em suas qualidades 

afetivas e a decisão tomada com base no critério afetivo (por exemplo, o produto fará com que 

o consumidor se sinta bem). Finalmente, na avaliação pós-compra o consumidor analisaria se 

o resultado atendeu ou não às expectativas emocionais do consumidor. 

 

A Perspectiva de Influência Comportamental explica o comportamento do consumidor e as 

contingências do ambiente capazes de influenciá-lo. O ambiente físico (iluminação, texturas, 

odores, etc.) poderia ser usado para induzir um comportamento desejado, independentemente 

das crenças e atitudes do consumidor quanto às alternativas de produtos.  

 

O Processo de Decisão do Consumidor considera um processo abrangente explicando o 

comportamento do consumidor racional ou emocional. No comportamento 

predominantemente emocional, o consumidor engajar-se-ia no processo de forma mais rápida 

e superficial, baseando suas decisões em questões emocionais, por puro desejo de prazer e 

sensações agradáveis. 

 

Finalmente o Modelo Experimental Hedonista é mais específico e explica o comportamento 

do consumidor influenciado principalmente pelas comunicações de marketing. Este 

provavelmente explica melhor como os consumidores processam informações e tomam 

decisões quando estão descuidados e felizes e confrontados com resultados positivos (SHIMP, 

2002). O consumidor não segue uma seqüência de ações para tomar uma decisão. Pelo 

contrário, a escolha é com base em emoção, prazer, divertimento, fantasia e sentimentos 

agradáveis. 

 

O debate sobre a Perspectiva Experimental e a Perspectiva da Influência Comportamental é 

controverso para alguns pesquisadores (MOWEN; MINOR, 2003). Elas foram mencionadas 

aqui para enfatizar o papel dos sentimentos, emoções e fatores do ambiente nas ações do 
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consumidor. Mirando-se apenas o processamento racional de informação (no item seguinte) 

não seria possível descrever adequadamente a riqueza do comportamento do consumidor. 

 

 

2.3.1.2 Comportamento predominantemente racional do consumidor 

Nos modelos que explicam o comportamento predominantemente racional do consumidor, ele 

teria como objetivos fazer a melhor compra, obter o melhor pelo seu dinheiro ou maximizar a 

utilidade (SHIMP, 2002).  Alguns destes modelos são: i) a Perspectiva Tradicional da Tomada 

de Decisão, especificamente as Decisões de Alto Envolvimento (DAE) (MOWEN; MINOR, 

2003); ii) o Processo Decisório do Cliente (PDCL) (SHETH et al, 2001); iii) o Processo de 

Decisão do Consumidor (PDC) (BLACKWELL et al, 2005); iv) o Modelo de Processamento 

do Consumidor (MPC) (SHIMP, 2002). 

 

Todos estes modelos são muito parecidos e, como mostra o Quadro 4, esquematizam as 

atividades que ocorrem quando decisões são tomadas. Apontam como diferentes forças 

internas e externas interagem e afetam a forma como os consumidores pensam, avaliam e 

agem (BLACKWELL et al, 2005). O comportamento é visto como altamente cognitivo, 

sistemático e racional (SHIMP, 2002). O consumidor engaja-se na solução de um problema de 

consumo com decisões complexas, requerendo um processamento de informações mais 

extenso (BAGOZZI; EDWARDS, 1998). 

 

As Decisões de Alto Envolvimento da Perspectiva Tradicional da Tomada de Decisão 

enfatizam a abordagem racional do processo de informação no comportamento de compra 

(MOWEN; MINOR, 2003). O consumidor passa de maneira linear por todos os estágios do 

processo de decisão genérico e ocorrem altos níveis de processamento de informação. O 

Processo Decisório do Cliente engloba os mesmos passos das Decisões de Alto Envolvimento 

apresentando diferenças unicamente nas suas denominações. Já o Processo de Decisão do 

Consumidor vai além do uso ou consumo do produto, considerando o descarte. O Modelo de 

Processamento do Consumidor é mais específico e explica o comportamento desenvolvido 

pelo consumidor influenciado principalmente pelas comunicações de marketing. Por esta 

razão tem como ponto de partida a exposição dele às comunicações sobre produtos. Na 
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seqüência os passos explicam o processamento das informações recebidas até finalmente a 

decisão entre alternativas e a ação com base na decisão. 

 

 
Quadro 4 – Modelos do Comportamento Predominantemente Racional do Consumidor 

 
 
1) Perspectiva Tradicional da Tomada de Decisão: Decisões de Alto Envolvimento (DAE) (MOWEN; 
MINOR, 2003) 
 
Reconhecimento do 
problema 

 Longa 
busca 

 Longa avaliação 
das alternativas 

 Escolha 
complexa 

 Avaliação 
da compra 

 
 
2) O Processo Decisório do Cliente (PDCL) (SHETH et al, 2001) 
 
Reconhecimento do 
problema 

 Busca de 
informação 

 Avaliação de 
alternativas 

 Compra  Experiência 
pós-compra 

 

 
3) O Processo de Decisão do Consumidor (PDC) (BLACKWELL et al, 2005) 
 
Reconheci-
mento da 
necessidade 

 Busca de 
informa-
ções 

 Avaliação 
de 
alternativas 
pré-compra 

  
Compra 

  
Consumo 

 Avalia-
ção pós-
consumo 

  
Descarte 

 

 
4) O Modelo de Processamento do Consumidor (MPC) (SHIMP, 2002) 
 
 
Exposição 
à 
informação 

  
Atenção 
seletiva 

  
Compreen-
são da 
informação 

  
Retenção 
da 
informação 

  
Recupe-
ração da 
informaç
ão 

 Tomada 
de decisão 
entre as 
alternati-
vas 

  
Ação com 
base na 
decisão 

             
  FONTE: elaborado a partir de SHIMP, 2002; MOWEN; MINOR, 2003; BLACKWELL et al, 2005 
 

 

A seção seguinte procura localizar a atitude no comportamento do consumidor. Para tanto a 

seção a seguir discute o Processo de Decisão do Consumidor. 
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2.3.2 Processo de decisão do consumidor e atitude 

O Processo de Decisão do Consumidor (BLACKWELL et al, 2005) está na Ilustração 3. Este 

modelo representa de forma abrangente todos os possíveis comportamentos do consumidor, 

sejam eles predominantemente racionais ou emocionais.  

 

 

 

Ilustração 3 – Modelo do processo de decisão do consumidor 
FONTE: BLACKWELL et al, 2005, p. 86 

 

 

O Processo de Decisão do Consumidor estampado na Ilustração 3 começa com o 

reconhecimento da necessidade, quando o individuo sente diferença entre o que pensa ser o 
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estado ideal de algo e o estado em que isto se encontra. Esta lacuna pode ser funcional 

(necessidade de solução de um problema de consumo), simbólica (necessidade de auto-

valorização, participação em grupos, afiliação ou integração) e experiencial (necessidade de 

prazer sensorial) (SHIMP, 2002). Também chamado reconhecimento do problema (MOWEN; 

MINOR, 2003), este primeiro passo seria influenciado, de um lado, pelas informações na 

memória do indivíduo e, de outro, por influências ambientais e diferenças individuais 

(BLACKWELL et al, 2005). As informações na memória do individuo provêm de estímulos 

externos (dominados ou não pelo profissional de marketing), processados (passando pelos 

estágios de exposição, atenção, compreensão, aceitação, retenção) antes das informações 

serem estocadas na memória. As influências ambientais incluem: cultura, classe social, 

família, situação e outros indivíduos. Já as diferenças individuais afetando o comportamento 

são: recursos do consumidor, motivação, conhecimento, personalidade, valores, estilo de vida 

e atitude. 

 

O segundo estágio do Processo de Decisão do Consumidor é a busca de informações na 

procura de soluções para a necessidade reconhecida como não atendida pelo consumidor. 

Neste passo a quantidade de informações considerada necessária dependerá da estratégia de 

decisão do cliente: rotineira (quando não há necessidade de se considerar informações novas 

informações em produtos de compra freqüente), solução estendida de problema (quando é a 

primeira compra da categoria de produto, compra pouco freqüente, compra de alto risco) e 

resolução limitada de problemas (compra de produto com que se tem certa familiaridade, 

pouco complexo, baixo risco) (SHETH et al, 2001). As fontes de informações podem ser: 

interna (recuperação de informações da memória) ou externa (como amigos, propaganda, 

embalagens, relatórios de pesquisa, vendedores) (MOWEN; MINOR, 2003). As diferenças 

individuais também influenciam a busca de informações (BLACKWELL et al, 2005). Entre 

elas se destacam o envolvimento e a atitude. O primeiro define-se como a importância 

percebida pelo consumidor sobre o produto (SHETH et al, 2001). O PDC considera que 

decisões de alto e baixo envolvimento levam os consumidores a procurar muitas e poucas 

informações, respectivamente. Já a atitude é a avaliação geral duma alternativa, variando de 

positiva a negativa (SHIMP, 2002); uma vez formadas, tem papel diretivo na escolha futura e 

são difíceis de mudar (BLACKWELL et al, 2005). 
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O terceiro estágio do Processo de Decisão do Consumidor é a avaliação de alternativas pré-

compra, aquelas identificadas durante o processo de busca. Os consumidores usam avaliações 

novas ou pré-existentes armazenadas na memória para avaliar produtos, marcas e lojas que 

mais provavelmente lhe trarão satisfação com a compra e o consumo (BLACKWELL et al, 

2005). No entanto, os critérios utilizados para avaliar as alternativas variariam entre os 

consumidores, pois influenciados tanto por diferenças individuais quanto por variáveis 

ambientais. Quando alternativas são comparadas, os consumidores formam crenças, atitudes e 

intenções a respeito das alternativas consideradas (MOWEN; MINOR, 2003). 

 

Para a avaliação de alternativas de compra existem duas amplas categorias de modelos de 

escolha: os compensatórios e os não compensatórios (SHETH et al, 2001). Na primeira 

categoria o consumidor chega a uma escolha considerando todos os atributos de um produto e 

compensando os pontos fracos em um ou mais atributos com os pontos fortes de outros. Este 

tipo de escolha estaria relacionado a decisões de alto envolvimento (MOWEN; MINOR, 

2003). Já nos modelos não compensatórios o consumidor estabelece cortes mínimos para os 

atributos pertinentes (SHIMP, 2002) e estariam mais ligados a decisões de baixo 

envolvimento (MOWEN; MINOR, 2003). 

 

O quarto estágio do Processo de Decisão do Consumidor é a compra do produto. Aqui os 

consumidores passam por duas fases (BLACKWELL et al, 2005). A primeira é a escolha do 

vendedor (vendedor, loja, catálogo, venda eletrônica, venda direta, etc). A segunda é a escolha 

do produto dentro do vendedor escolhido, que pode ser influenciada pelo vendedor, vitrine, 

propaganda no ponto de venda, etc. No entanto, nem sempre a decisão tomada é concretizada 

em compra, pois outros fatores podem influenciar a escolha no momento da ação (por 

exemplo, uma liquidação no local de compra pode levar o consumidor a agir de forma 

diferente da planejada) (SHIMP, 2002). 

 

O quinto estágio do Processo de Decisão do Consumidor é o consumo do produto comprado. 

Este pode ocorrer imediatamente após a compra ou num momento posterior. A experiência de 

consumo pode ser definida como o conjunto de conhecimentos e sentimentos experimentados 

por uma pessoa durante o uso do produto, contendo dois elementos: o uso do produto e o 

impacto do estado de espírito sobre a experiência de consumo como um todo (MOWEN; 
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MINOR, 2003). O uso do produto diz respeito às ações e experiências que ocorrem durante o 

período em que o consumidor utiliza diretamente um produto. O estado de espírito é um 

estado afetivo temporário positivo ou negativo, podendo ter forte impacto sobre o que é 

lembrado por ele e sobre a marca escolhida. O estado de espírito pode ser influenciado pelo 

que acontece durante o consumo, o que por sua vez influenciaria a avaliação final do produto. 

 

O sexto estágio no PDC é a avaliação pós-consumo, na qual os consumidores experienciam a 

sensação de satisfação ou insatisfação. Quando o desempenho cumpre ou excede as 

expectativas do consumidor, ele estará satisfeito; em caso contrário, estará insatisfeito. A 

avaliação pode ter intensidades variadas (SHETH et al, 2001). Pode ser feita ativamente, 

realizada conscientemente e registrando-se o desempenho do produto. Ou pode ser rotineira, 

inconsciente e sem registro do desempenho. Seja qual for a forma de avaliação, o consumidor 

experimenta um resultado de uso. Esses resultados são importantes porque os consumidores 

guardam suas avaliações na memória e se lhe referem em decisões futuras (BLACKWELL et 

al, 2005). Assim, se o consumidor tiver alto grau de satisfação, as decisões subseqüentes de 

compra se tornarão mais simples e rápidas. 

 

O sétimo e último estágio do Processo de Decisão do Consumidor é o descarte, referente às 

alternativas de disposição do produto após o uso. Apesar de ser uma parte fundamental do 

processo decisório do consumidor, pouca pesquisa tem sido feita nesta área (MOWEN; 

MINOR, 2003). O consumidor teria algumas opções: descarte por completo, reciclagem ou 

revenda (BLACKWELL et al, 2005), mantê-lo ou livrar-se dele por algum tempo (MOWEN; 

MINOR, 2003). Estas últimas desdobram-se numa série de alternativas, por exemplo, quem 

decide manter o produto pode dar-lhe um outro uso ou simplesmente guardá-lo, enquanto 

quem decide livrar-se permanentemente do produto pode jogá-lo fora, doá-lo, trocá-lo ou 

vendê-lo. 

 

O modelo de Processo de Decisão do Consumidor descrito (Ilustração 4) dá uma idéia da 

amplitude e da complexidade do tema. Esta Tese estuda um dos aspectos que influenciam o 

reconhecimento da necessidade, a busca de informações, a avaliação de alternativas pré-

compra, a compra e o consumo de produtos: a atitude do consumidor. Nesta linha, se deve 

pensar na atitude, e nos processos emocionais e cognitivos relacionados, como a fonte das 
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bases ou razões da ação do consumidor (BAGOZZI et al, 2002). Ou seja, a atitude determina 

as intenções do consumidor e seu comportamento (BLACKWELL, et al, 2005). 

 

No entanto, no modelo de Processo de Decisão do Consumidor (Ilustração 4), a relação entre 

os estímulos de propaganda e a atitude do consumidor não é clara. Aparentemente, os 

estímulos dos profissionais de marketing teriam influência no reconhecimento da necessidade 

por parte do individuo, uma vez que estariam estocados na sua memória. Mas a influência 

direta de estímulos de propaganda na atitude do consumidor não é nele considerada. Todavia, 

como já assinalado, a influencia da propaganda na atitude do consumidor é considerada um 

dos indicadores de efetividade mais importantes. Portanto, as três seções a seguir tratam dos 

modelos que servem de base para esta Tese, aqueles que explicam a influenciação da atitude 

pela propaganda. 

 

 

2.4 O Modelo de Probabilidade de Elaboração 

 

O Modelo de Probabilidade de Elaboração (MPE) explica o processo de persuasão do 

consumidor a partir de um estímulo externo. Este, nesta Tese á a propaganda. Como ocorrerá 

a persuasão dependerá de quatro fatores inter-relacionados que formam o MPE. Dois deles 

estão sob controle do profissional de marketing; os dois outros dois relacionam-se a 

características do consumidor. 

 

O MPE tem quatro componentes. Primeiro, há os argumentos da mensagem, como as razões 

apresentadas para estimular o consumidor a se interessar pelo produto anunciado. A força e a 

qualidade dos argumentos da mensagem são geralmente os principais determinantes para 

saber se a persuasão ocorrerá e em que nível. Há mais chance de se persuadir o consumidor 

com mensagens convincentes e verossímeis do que com argumentos fracos. No entanto, 

segundo Shimp (2002), muitas propagandas não apresentam informações substanciais ou 

argumentos convincentes. Ela atribui isto ao fato de que a maioria das propagandas é para 

categorias de produtos nas quais as diferenças entre as marcas são poucas ou literalmente 

inexistentes. Outra razão seria o papel fundamental da emoção na determinação da escolha do 

consumidor. 
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Segundo, há as sugestões periféricas (ou elementos de execução), que não são parte do 

argumento principal de venda. Isto pode incluir música de fundo, cenário, gráficos, etc. 

 

Terceiro, tem-se a relevância pessoal da comunicação de marketing para o receptor, 

determinante da extensão e da forma de persuasão. O consumidor altamente envolvido ou 

para quem determinada propaganda é mais relevante é motivado a processar os argumentos da 

mensagem a que é exposto. Isto corresponde à elaboração da mensagem. Ao contrário, o 

consumidor não envolvido tende a prestar atenção mínima aos argumentos da mensagem e, 

talvez, processe apenas sugestões periféricas. Portanto, os consumidores envolvidos e não 

envolvidos devem ser persuadidos de formas diferentes (SHIMP, 2002). 

 

Quarto, entram as respostas do consumidor aos estímulos persuasivos, que podem ser de dois 

tipos (cognitivas e emocionais) e dirigidas aos argumentos da mensagem ou às sugestões 

periféricas. As respostas cognitivas são pensamentos trazidos à tona sob as formas de 

argumentos e contra-argumentos. Os argumentos de suporte ocorrem quando o receptor 

concorda com o argumento da mensagem. Os contra-argumentos surgem quando o receptor 

desafia ou rejeita a declaração de uma mensagem. As respostas emocionais envolvem reações 

emocionais positivas e negativas. Então, as respostas do consumidor predizem as atitudes 

após uma propaganda. O impacto persuasivo de um anúncio será maior quando as respostas 

cognitivas forem mais favoráveis (argumentos de suporte); mas elas não são as únicas. As 

respostas afetivas também se ligam à mudança de atitudes e ao comportamento do 

consumidor. No geral, a persuasão gerada por uma comunicação depende de um balanço das 

respostas cognitivas e emocionais. Se houver mais contra-argumentos do que argumentos de 

suporte e predominarem respostas emocionais negativas, é improvável que muitos 

consumidores sejam convencidos de tomar o curso de ação defendido. O contrário também 

ocorre. 

 

Os quatro fatores de persuasão aqui descritos se integram no MPE, explicando o 

processamento pelo consumidor de comunicações de marketing e seu impacto sobre a atitude 

(PETTY; CACIOPPO, 1986b). Ele distingue entre elaboração (avaliação de atributos) e não 

elaboração (prestar atenção às sugestões periféricas, por exemplo, uma celebridade 
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endossante) de uma mensagem. A elaboração é essencialmente cognitiva e o modelo 

apresenta duas rotas alternativas para as respostas do consumidor à propaganda: central (ou 

sistemática) e periférica (ou heurística). Por esta razão é chamado modelo de persuasão de 

processamento dual (MEYERS-LEVY; MALAVIYA, 1999). Qual das rotas será ativada 

depende do envolvimento do persuadido. 

 

Na rota central, um individuo exposto a uma propaganda, com argumentos e sugestões 

periféricas, considera mentalmente informações sobre as características relevantes 

(argumentos) contidas na mensagem. Assim, as atitudes pós-comunicação dependem da 

qualidade dos argumentos da mensagem. Nesta rota, o receptor capta e analisa o conteúdo da 

mensagem de forma ativa e racional, elaborando a mensagem para examiná-la e interpretá-la. 

Presume-se que nesta rota a atitude formada seja duradoura. 

 

Quanto ao processamento pela rota periférica, ele acontece quando a pessoa carece de 

motivação ou habilidade para processar mensagens de venda. Aí as atitudes pós-comunicação 

baseiam-se não em aspectos de venda principais da mensagem, mas sim em sugestões 

periféricas. O consumidor capta a mensagem apenas de modo casual e tende a fazer 

inferências rápidas simplesmente observando os elementos de execução da propaganda (como 

qualidade da música, o cenário, a pessoa que fala). A forma da mensagem determina mais a 

atitude do consumidor do que a própria mensagem. Nesta rota presume-se que a atitude 

formada seja relativamente efêmera, pois calcada em inferências simples e intuitivas 

provenientes de um rápido processamento da mensagem. Neste caso é possível se fazer um 

paralelo com os modelos de baixo envolvimento e a via de persuasão conativa discutidos 

anteriormente. 

 

Apesar de o MPE ser poderoso, ele apresenta algumas limitações (MEYERS-LEVY; 

MALAVIYA, 1999). Na rota central, tratando-se de persuasão com os argumentos da 

mensagem, uma propaganda deve fornecer informações adequadas para a análise da 

mensagem pelo consumidor. Mas a adequação ou não das informações fornecidas dependeria 

daquelas possuídas previamente pelo receptor para compreendê-las (complexidade da 

mensagem). Frente a esta limitação do MPE, a teoria do emparelhamento de informações 

(ANAND; STERNTHAL, 1989) propõe que a persuasão é função da comensurabilidade entre 
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o fornecimento e requerimento de informações. Maior persuasão surgiria sendo os níveis de 

ambos compatíveis. Alocando-se níveis apropriados de informações, nem menos e nem mais, 

para o processamento da mensagem levar a atitudes favoráveis. 

 

Outra limitação do MPE apontada por Meyers-Levy e Malaviya (1999) é sobre como o 

receptor, ao processar a mensagem pela rota central, distingue entre argumentos fortes e 

fracos. Uma luz sobre esta questão é dada pela teoria da influência de tipos alternativos de 

elaboração (HUNT; EINSTEIN, 1981). Esta concepção sustenta haver, na elaboração de uma 

mensagem, dois tipos: a) de item-específico; b) relacional. No primeiro tipo o receptor foca 

particularidades de características específicas da mensagem e associa tais características à 

marca anunciada ou ao contexto. Já na elaboração relacional, o receptor foca similaridades 

que podem ajudar a categorizar ou associar conceitos individuais (por exemplo, marcas 

similares) ou partes de informação. 

 

Sobre a persuasão com os argumentos da mensagem, Meyers-Levy e Malaviya (1999) 

exprimem que a estratégia de processamento sistemático ou rota central é adotada se o 

receptor recebe alguma recompensa ou beneficio por ter informações adequadas, está 

motivado, habilitado e tem oportunidade de dedicar-se ao processamento da mensagem de 

forma extensa e crítica. Nestes casos os recursos cognitivos, que o receptor utiliza para 

processar o conteúdo da mensagem, são consideráveis. Todavia, a capacidade persuasiva da 

mensagem seria influenciada pela força dos argumentos nela contidos. Tal força seria 

determinada pela identificação, por parte do receptor, de benefícios únicos no produto ou 

idéia vendida na mensagem. Os receptores identificariam benefícios únicos se envolvendo em 

processos de elaboração de item-específico e relacionais. O primeiro caso ocorre se o 

conteúdo das alegações relacionadas a cada atributo do produto é representado fortemente na 

memória do receptor e associado com o produto anunciado. Já na elaboração relacional, para 

decidir se certos atributos {item-específico(s)} são verdadeiramente únicos, o receptor vincula 

as informações recebidas com as de outros produtos da mesma categoria e as avaliações dele 

nos atributos relevantes. Assim, a comparação destes dois tipos de informações, elaboração de 

item-específico e relacional, permite ao receptor determinar quão verdadeiros e pessoalmente 

valiosos são os benefícios do produto anunciado. 
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Na rota periférica, o receptor não está disposto ou capacitado para processar uma 

comunicação complexa e as implicações dela. Aqui o indivíduo estaria interessado em 

produzir julgamentos no mínimo razoáveis, sem se preocupar se os julgamentos são corretos 

ou defensáveis com total certeza. Nestes casos o receptor demanda um nível moderado de 

informações cognitivas e invoca o processamento de emoções. Quando este processamento é 

acionado, o receptor de uma propaganda tende a processá-la de forma seletiva. Ou seja, o 

indivíduo geralmente processa informações mais facilmente compreensíveis ou, 

simplesmente, emoções. A partir delas o receptor faz inferências simples, como deduções e 

regras de generalização derivadas das experiências. As implicações afetivas de tais inferências 

servem, então, como base de julgamentos e, portanto, de atitudes. Assim, os argumentos 

favoráveis de uma pessoa refletem a favorabilidade da inferência heurística elaborada. Em 

síntese, os julgamentos do individuo são baseados na favorabilidade das inferências (de item-

específico e relacionais) provenientes do processamento de emoções. 

 

Uma questão que não fica clara até aqui é por qual das rotas (central ou periférica), uma 

pessoa altamente envolvida com os benefícios experienciais (sensações) e/ou simbólicos 

(auto-expressivos) de um produto, processa uma mensagem de propaganda. Segundo Shimp 

(2002), haveria duas possibilidades para persuadir os consumidores envolvidos (deduze-se, 

então, que o processamento da mensagem seja pela rota central): a) persuasão com base nos 

argumentos, que podem ser fortes ou fracos (ARENI; LUTZ, 1988), daqui em diante referidos 

como apelos racionais; b) persuasão com base na emoção, daqui em diante referidos como 

apelos emocionais.  

 

No primeiro caso, a persuasão com base nos argumentos ocorre quando o consumidor está 

suficientemente motivado e é capaz de processar argumentos específicos ou cognitivos da 

propaganda. As repostas à mensagem, que seriam mais cognitivas, levariam a mudanças nas 

crenças sobre a marca anunciada ou nas avaliações da importância dos atributos e benefícios 

da marca. No segundo caso, o consumidor altamente envolvido tenderia a relacionar aspectos 

da mensagem com a sua situação pessoal. O consumidor pode ver-se na propaganda, ligar-se 

ao produto e às pessoas na propaganda e experimentar empaticamente emoções positivas 

(como orgulho, romantismo e nostalgia). Então, as atitudes em relação à marca anunciada têm 

boa chance de alterarem-se na direção da emoção experimentada. Assim, reações emocionais 
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positivas levariam a atitudes positivas frente ao produto anunciado, com reações negativas 

levando a atitudes negativas. Em ambos os casos, resulta uma transformação duradoura na 

atitude. 

 

Pode-se traçar um paralelo entre a rota central e as vias para persuasão anteriormente 

discutidas. A persuasão com base nos argumentos da mensagem corresponderia à via 

cognitiva, que ocorre quando o argumento de venda apresenta informações sobre os 

benefícios funcionais do produto anunciado ou apelos racionais. Por outro lado, a persuasão 

com base na emoção corresponderia à via afetiva de mudança de atitude, que ocorre quando o 

argumento de venda apresenta os benefícios simbólicos e experienciais do produto ou apelos 

basicamente emocionais. 

 

O envolvimento do receptor da mensagem com o produto é o fator que influencia mais 

fortemente as respostas das pessoas às mensagens de propaganda (SHIMP, 2002). Ademais, o 

individuo pode ativar ambas as rotas (central e periférica) e processar os argumentos da 

mensagem e as sugestões periféricas. Isto aconteceria quando o individuo tem um 

envolvimento moderado com relação ao produto, sendo esta a maioria dos casos de 

comunicação de marketing. Desta forma, as atitudes com relação à marca resultariam de uma 

combinação de processos de formação de atitude das rotas central e periférica com uma certa 

inclinação por uma delas, dependendo do envolvimento do consumidor. 

 

A partir do MPE propôs-se uma explicação mais rica do processamento de mensagens de 

propaganda (MEYERS-LEVY; MALAVIYA, 1999), acrescentando-se uma terceira rota ao 

modelo: a experiencial. Estes autores argumentam que, na maioria das vezes, a quantidade de 

recursos cognitivos que os consumidores estão dispostos a alocar é tão pequena, que o mais 

efêmero e insuficiente processamento de mensagem ocorre. A causa disto é atribuída ao fato 

de a mensagem ser vista como trivial, a exposição ser muito breve ou degradada ao ponto que 

sua presença possa nem ser notada (por exemplo, banners na Internet ou propaganda em radio 

num lugar barulhento). Ou seja, em processos de comunicação com ruído, não será possível 

para a pessoa acompanhar o conteúdo da mensagem, seja ele substantivo ou superficial. Mas é 

provável que ela experimente sensações ou sentimentos gerados nesse processamento da 

mensagem. Estes podem incluir uma vaga sensação de familiaridade causada por uma 
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exposição prévia (por exemplo, na segunda exposição a uma mensagem de propaganda a que 

não se prestou atenção, a pessoa sente uma certa familiaridade) ou a sensação de competência 

gerada pela aparente facilidade com que itens óbvios são notados. Independente de sua causa, 

esses sentimentos podem servir de base para julgamentos se forem atribuídos ao objeto de 

atitude ou a algum de seus atributos. Por outro lado, quando se trata de mensagens complexas, 

em que o processamento sistemático é ativado, o fato das informações necessárias para o 

processamento da mensagem ser maior do que as que o receptor possui pode gerar sentimento 

de frustração e julgamentos menos favoráveis sobre o objeto de atitude ou seus atributos. 

 

O processamento de propaganda pelo consumidor e formação de atitudes, baseado no MPE, 

até aqui discutido explica como as pessoas elaboram julgamentos, a partir de uma mensagem 

e, por conseguinte, como elas formam atitudes. Como visto, uma mensagem de propaganda 

que gera uma atitude positiva no consumidor sobre um produto conseguiu persuadi-lo. Isto é, 

houve um efeito favorável da propaganda.  

 

Para que isto ocorra é necessário, com consumidores altamente envolvidos com os benefícios 

funcionais de um produto, que a propaganda seja informativa ou que contenha apelos 

racionais. Se tratando de consumidores pouco envolvidos com tais benefícios, a propaganda 

deve enfatizar os sentimentos e as sugestões periféricas da mensagem, ou seja, ela deve optar 

por apelos emocionais e execuções atraentes. Todavia, para consumidores envolvidos com os 

benefícios emocionais (simbólicos, auto-expressivos, experienciais) de um produto, a 

propaganda deve optar por apelos emocionais.  

 

Embora o MPE forneça uma estrutura lógica para explicar como a persuasão ocorre em 

determinadas circunstâncias, ele considera o envolvimento como um construto 

unidimensional. Sendo o envolvimento um continuum, não seria possível determinar quando a 

decisão de compra do consumidor muda de baixo para alto envolvimento e vice-versa 

(MACINNIS; JAWORSKI, 1988). Portanto, o Modelo de Probabilidade de Elaboração falha 

ao especificar as situações em que consumidores seguirão a rota periférica ou central ao 

processar uma mensagem de propaganda. Todavia, um claro entendimento da atitude dos 

consumidores pode ser útil para atenuar esta deficiência. 
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Em síntese, o MPE aponta que a propaganda com argumento de venda de apelos racionais 

terá efeito mais favorável em consumidores envolvidos (interessados nos benefícios 

funcionais do produto), com tal efeito diminuindo à medida que o envolvimento caia. Da 

mesma forma, a propaganda com argumento de venda de apelos emocionais terá efeito mais 

favorável em consumidores envolvidos (interessados nos benefícios simbólicos ou 

experienciais do produto), com este efeito diminuindo à medida que o envolvimento caia.  

 

Sob os princípios do MPE surgiram outros modelos com o intuito de explicar como ocorre a 

persuasão, isto é, como a propaganda funciona. Alguns deles são tratados nas seções a seguir. 

 

 

2.5 Os Modelos Foote, Cone and Belding e Rossiter-Percy  

 

Os modelos Foote, Cone & Belding (FCB) e Rossiter-Percy (RP) são essencialmente modelos 

de atitude, ou seja, representam como os consumidores vêm e julgam produtos e marcas 

(DUBÉ et al, 1996). No primeiro, as dimensões do modelo são envolvimento e função do 

cérebro. No segundo, envolvimento e tipo de motivação. Em ambos as dimensões são usadas 

para determinar a atitude do consumidor sobre produtos e marcas. A partir disso, eles sugerem 

alternativas quanto à estratégia de propaganda. O FCB é a base do RC, sendo tratados nessa 

ordem a seguir. 

 

 

2.5.1 O Modelo Foote, Cone and Belding 

O FCB é um modelo de comunicação criado por Vaughn (1980) para explicar porque 

consumidores, que estão mais interessados em alguns produtos do que em outros, percebem 

diferentes mensagens de propaganda durante a tomada de decisão. Com isto seria possível 

planejar estratégias de propaganda mais efetivas. Construído sobre os princípios de teorias 

tradicionais sobre o comportamento do consumidor (o Modelo de Hierarquia de Efeitos e o 

Modelo de Probabilidade de Elaboração), este modelo combina envolvimento do consumidor 

e funções do cérebro (VAUGHN, 1986). 

 



 
 
 
 
 
 

 

69

No FCB, de forma similar ao MPE, o envolvimento do consumidor é considerado um 

continuum do interesse do consumidor por produtos. Do lado do alto envolvimento estariam 

produtos importantes quanto a custos monetários, suporte do ego, valor social e inovatividade. 

Eles implicariam maior risco, requereriam maior atenção na decisão e demandariam grande 

quantidade de informações. No baixo envolvimento, as decisões estariam no outro extremo. O 

consumidor teria pouco interesse por informação, pois o risco seria menor. Portanto, 

considera-se que o envolvimento afetaria a receptividade da propaganda. 

 

Quanto às funções do cérebro, o modelo FCB propõe que a separação anatômica de seus 

hemisférios leva a percepções especializadas da mensagem. O lado esquerdo é mais analítico, 

cognitivo, realiza a função de raciocinar. O lado direito é mais intuitivo, visual e realiza a 

função de sentir (sensações e sentimentos). A resposta à propaganda variaria de acordo com o 

a tarefa envolvida no processamento da comunicação: pensar ou sentir. Tais tarefas são tidas 

também como motivações do indivíduo (ROSSITER et al, 1991). Ou seja, para determinados 

produtos, o consumidor estaria motivado a se envolver na tarefa funcional de pensar do 

cérebro. Para outros, ele estaria motivado a simplesmente sentir. 

 

Similarmente, Holbrook e Hirschman (1982) distinguira previamente que os aspectos 

racionais da propaganda são lógicos, objetivos, descrições verificáveis de características 

tangíveis do produto. Já os aspectos emocionais da propaganda seriam sentimentos e 

impressões subjetivas das características intangíveis do objeto. Ao ser exposto a um estímulo 

de propaganda, o receptor poderia pensar, sentir ou ambas funções. Pois esta dimensão 

também seria um continuum que vai de raciocínio puro a sentimento puro. 

 

O modelo FCB identifica quatro tipos de produtos (VAUGHN, 1980): a) informativos; b) 

afetivos; c) de formação de hábitos; d) de satisfação pessoal. Os produtos informativos são 

muito importantes para os consumidores e satisfazem necessidades utilitárias (por exemplo, 

moradia e carros). Pelo MPE pode-se esperar que, sendo tais produtos de alto envolvimento, a 

rota central com argumentos da mensagem seja ativada com maior ênfase. Isto é, o receptor 

processaria informações sobre características funcionais (como preço e qualidade). 
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Os produtos afetivos (como carros esportivos, jóias e moda) são muito importantes para o ego 

e a auto-expressão do indivíduo. Pelo MPE, o processamento de informações emocionais 

seria intenso neste tipo de produto. Ou seja, a rota central com emoção seria ativada, com o 

indivíduo processando informações relacionadas às motivações emocionais. O argumento de 

venda da mensagem poderia ser basicamente emocional. 

 

Os produtos formadores de hábitos (como medicamentos de venda livre e itens de higiene 

pessoal) satisfazem necessidades utilitárias e são de pouca importância para o consumidor. Já 

os produtos de satisfação pessoal (como cigarros e refrigerantes) têm importância limitada 

para a pessoa e satisfazem necessidades emocionais. Nesses dois tipos, o MPE sugere 

processamento de mensagem com ênfase na rota periférica, dada a pouca importância dos 

produtos para os consumidores. Então, uma propaganda com sugestões periféricas atraentes 

seria mais efetiva do que uma com fracos benefícios funcionais e emocionais do produto. 

Quanto aos argumentos da mensagem, não havendo benefícios funcionais diferenciados, uma 

alternativa seria focar o argumento de venda em apelos emocionais. 

 

O resultado da combinação das dimensões envolvimento do consumidor e especialização do 

cérebro é a matriz FCB, estampada na Ilustração 5. Os quadrantes dela sugerem que as 

respostas à comunicação devem, certamente, ser diferentes para produtos de alto e baixo 

envolvimento e para aqueles que requerem processamento de informações racional ou 

emocional, ambos na perspectiva do consumidor. A matriz FCB, para o planejamento de 

propaganda, delineia quatro estratégias principais: i) informativa; ii) afetiva; iii) formadora de 

hábitos; iv) criadora de satisfação pessoal. Cada uma delas sugerindo uma seqüência de 

hierarquia de efeitos no processamento de informações e portanto, no processo de formação 

de atitude (Ilustração 4). 

 

No primeiro quadrante da Ilustração 4, que corresponde a produtos informacionais, de alto 

envolvimento, em que o raciocínio e considerações econômicas prevalecem, uma estratégia 

informativa de propaganda é a recomendada. Isto é, a propaganda deve fornecer as 

informações necessárias para um processamento racional. Aqui a seqüência da hierarquia de 

efeitos da propaganda seria cognição, afeto e ação. O consumidor dever ser visto como um 

“pensador”. Na parte criativa da propaganda, informação específica e demonstrações são 
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algumas das possibilidades sugeridas pelo modelo. Já quanto à mídia, o modelo recomenda 

veículos que permitam reflexão acerca dos pontos de interesse (por exemplo, revistas).  Este 

seria o caso de produtos como aplicações financeiras, seguros e carros. 

 

 
 Função Cerebral 
 Pensa Sente 
 
 
 
 
Alto envolvimento 

 
1. INFORMATIVA 

 

 
2. AFETIVA 

 
 
 
 
 
Baixo envolvimento 

 
3. FORMADORA DE HÁBITOS 

 

 
4. SATISFAÇÃO PESSOAL 

 
 
 

Ilustração 4 – Matriz FBC  
FONTE: VAUGHN, 1986, p. 58 

 

 

O segundo quadrante corresponde a produtos afetivos, de alto envolvimento, em que compras 

são feitas com base em considerações emocionais. Neste caso a estratégia de propaganda 

recomendada pelo modelo é a afetiva. Aqui a seqüência da hierarquia de efeitos da 

propaganda seria emoção, cognição e ação. O consumidor deve ser visto como um “sentidor”. 

Na parte criativa da propaganda, gerar impacto com a execução é a recomendação do modelo. 

Já quanto à mídia, sugerem-se espaços grandes (propaganda de televisão longa, ou anúncio de 

revista em página inteira ou dupla) e o uso de imagens especiais. Este é o caso de produtos 

altamente experienciais e/ou simbólicos, com benefícios psicológicos, às vezes sub-

conscientes e relacionados ao ego. Por exemplo, cosméticos, joalharia e roupas de grife. 
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Cognição 

Cognição

Emoção 

Cognição 

Ação 
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O terceiro quadrante corresponde a produtos formadores de hábitos, de baixo envolvimento 

em que compras são feitas de forma rotineira, mas com posterior raciocínio sobre os atributos 

do produto. O aprendizado ocorre após a compra e uso do produto. Neste caso, a estratégia de 

propaganda recomendada pelo modelo é a formadora de hábitos. Como a cognição sobre o 

produto ocorre maiormente após a experimentação, a seqüência hierárquica de efeitos seria 

ação, cognição e afeto. Embora um nível mínimo de consciência por parte do consumidor 

sobre o produto possa anteceder a compra, conhecimento mais profundo não é necessário para 

a ação. A quantidade de informação fornecida sobre o produto dever ser pontual, a 

propaganda deve explorar um atributo de diferenciação. O consumidor deve ser visto como 

um “fazedor”. A parte criativa da propaganda deve estimular a lembrança do produto. Já as 

implicações de mídia consideram espaços pequenos (propaganda curta de televisão e rádio, 

anúncios de revista pequenos ou material de ponto de venda). Neste caso se enquadram 

produtos como os de limpeza, gasolina e alguns alimentos. 

 

O quarto quadrante corresponde a produtos de satisfação pessoal, de baixo envolvimento, em 

que emoções e sentimentos desempenham papel importante no processo de compra. Neste 

caso a estratégia de propaganda recomendada pelo modelo é a criadora de satisfação pessoal. 

Aqui a seqüência hierárquica de efeitos seria ação, emoção e cognição. A experiência com o 

produto é necessariamente parte do processo de comunicação. O consumidor deve ser visto 

como um “reagidor”. A parte criativa da propaganda deve procurar chamar a atenção com 

consistência. Já quanto à mídia, jornais, televisão, material de ponto de venda e exterior, se 

aplicam melhor. Os produtos deste quadrante são aqueles de preferência pessoal ou pequenos 

prazeres como cerveja, cigarros e guloseimas. 

 

Os quadrantes do modelo FCB não são mutuamente exclusivos nem únicos, podendo ocorrer 

outras hierarquias de efeitos. Por exemplo, entre os quadrantes 1 e 3, uma seqüência cognição, 

ação, afeto pode acontecer, uma vez que o consumidor passe diretamente da informação sobre 

o produto para o teste, ficando a geração de sentimentos e emoções para após a utilização do 

produto. Também entre os quadrantes 2 e 4, uma seqüência emoção, ação, cognição é 

possível, representando o caso em que o consumidor primeiro evoca sentimentos e emoções 

sobre um produto, depois o testa e finalmente aprende sobre ele. 
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O primeiro estudo para a validação do modelo FCB foi realizado nos Estados Unidos com 

1800 consumidores e algo em torno de 250 categorias de produtos (VAUGHN, 1986). As 

variáveis para medir o envolvimento contemplaram: i) importância da decisão (muito 

importante / nada importante); ii) grau de reflexão necessária (muita / pouca); iii) risco 

percebido por fazer a escolha errada (grande / pequeno). Já quanto à função cerebral, para a 

dimensão pensa utilizaram-se as variáveis: i) tipo de decisão (não muito lógica / objetiva); ii) 

base funcional da decisão (baseada em atributos funcionais / não baseada em atributos 

funcionais). Para a dimensão sente, as variáveis foram: i) base emocional da decisão (baseada 

em muitos sentimentos / não baseada em sentimentos); ii) base expressiva da decisão 

(expressa personalidade / não expressa personalidade); iii) base sensorial da decisão (baseada 

em aparência, sabor, toque, cheiro ou som / não baseada nesses atributos). Note-se nessa 

operacionalização das dimensões do modelo, que um indicador da dimensão pensar (grau de 

reflexão necessário), confunde-se com o envolvimento do consumidor (ROSSITER et al, 

1991).  

 

Os produtos se posicionaram como esperado na matriz FCB. Também se encontrou correlação 

significativa entre indicadores das dimensões “pensar” e “sentir” e o envolvimento, o que 

corrobora a possibilidade de se ter diversos níveis das funções cerebrais, dependendo do 

envolvimento. Mas também sinaliza uma possível conceitualização fraca das funções do 

cérebro, na qual um de seus indicadores se confunde com envolvimento. No mesmo trabalho, 

Vaughn (1986) reporta um estudo com 20.000 consumidores em 23 países. Os resultados 

indicaram que o processo mental das pessoas era bem similar entre os países apesar das 

diferenças na propaganda. 

 

Os elogios ao FCB não demoraram em aparecer. Considerava-se que ele capturava a 

realidade, pois tinha por base duas ou três décadas de boa teoria (BERGER, 1986). Outra 

vantagem seria o fato de não serem necessários dados para o modelo ser usado. Como 

conseqüência, ele foi um sucesso nas agências de publicidade em todo o mundo (BERGER, 

1986). 

 

Mas as críticas ao modelo FCB foram mais abundantes. A primeira é sobre a conceitualização 

do envolvimento. Há confusão entre o envolvimento com a categoria de produto e o 
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envolvimento com marcas específicas (AMBLER, 1998), dois níveis que não são 

considerados pelo modelo. Desse modo, a abordagem forneceria ao anunciante informações 

provavelmente erradas ou inadequadas, pois ele estaria interessado e deveria considerar o 

envolvimento de uma determinada audiência com a sua marca, e não da categoria de produto. 

Ainda sobre o envolvimento, este é visto como um continuum, apesar do diagrama visual 

dicotômico usado na matriz. Nela, a divisão entre alto e baixo envolvimento é feita 

arbitrariamente (ROSSITER et al, 1991). 

 

Outra limitação do modelo FCB é não considerar o uso de apelos emocionais negativos que, 

após gerar sentimentos negativos, podem internalizar sentimentos positivos sobre a 

propaganda e o produto anunciado (ROSSTIER et al, 1991). A distinção entre motivação 

positiva e negativa, por meio da propaganda, seria crucial para táticas de sucesso e ela não 

está representada. Por outro lado, o modelo não considera a experiência do consumidor 

(AMBLER, 1998), que pode mascarar o seu grau de envolvimento. Um consumidor 

experiente na compra de uma categoria de produto pode passar a ter baixo envolvimento; no 

entanto, se uma nova marca aparecer no mercado, voltará a elevar-se o envolvimento. 

 

Também as funções pensar e sentir foram criticadas por ser conceitualmente superficiais 

(ROSSITER et al, 1991). Seriam denominações simples, não fazendo justiça à complexidade 

das motivações de compra do consumidor. Na tentativa de amenizar tal deficiência a função 

pensa do FCB foi operacionalizada por motivos utilitários de compra (RATCHFORD, 1987), 

desse modo abrangendo melhor os tipos de motivo que levariam o consumidor e pensar 

acerca de sua decisão. Mas continuou sendo simples demais para capturar a complexidade das 

motivações de compra do consumidor. Depois a função sentir foi operacionalizada separando-

a em três motivos de compra: gratificação do ego, sensorial e aceitação social 

(RATCHFORD; VAUGHN, 1989). Nesta linha, surge o modelo Rossiter-Percy do qual cuida 

a seção seguinte. 
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2.5.2 O Modelo Rossiter-Percy 

Com base no FCB e numa tentativa de sanar algumas de suas deficiências, surgiu o modelo 

Rossiter-Percy (RP) (ROSSITER; PERCY, 1997). O RP substitui a dimensão de função 

cerebral (pensar / sentor) do FCB por uma motivacional. 

 

No modelo RP as motivações são de dois tipos (PERCY, 1991): i) informacional ou de 

redução, abrangendo motivações negativas que evitam ou reduzem problemas fornecendo 

informação acerca do produto ou marca; ii) transformacional ou incrementadoras, motivações 

positivas que prometem realçar o estado mental ou sensorial do usuário da marca, 

transformado seu estado inicial. Os motivos informacionais apontados pelos autores são: 

remoção de problema, prevenção de problema, satisfação incompleta, confusão entre adotar e 

evitar e depleção normal. Os transformacionais incluem: gratificação sensorial, estimulação 

intelectual (realização, domínio) e aprovação social (conformidade). 

 

O modelo RP separa claramente entre de o fato de o receptor gostar da propaganda e a 

resposta emocional à propaganda (KOVER; ABRUZZO, 1993). Esta última é vista como uma 

seqüência em que um estado inicial da pessoa é mudado pela propaganda. Os motivos de 

compra e as respostas emocionais à propaganda correspondem a cada motivo, aparecem na 

Quadro 5.  

 

Desse modo, tendo como motivo a “solução de um problema”, o indivíduo estaria num estado 

de “aborrecimento” que após a exposição à propaganda seria de “conforto”, pois teria 

encontrado a solução do problema. A mesma lógica seguem todos os outros motivos. Estudos 

posteriores demonstraram que propagandas informacionais/transformacionais congruentes 

com a seqüência emocional do receptor sugerida pelo modelo obtiveram maiores índices de 

intenção de compra (KOVER; ABRUZZO, 1993). No entanto, a necessidade de se considerar 

outros tipos de motivações e emoções associadas ficou evidente. Entre elas, motivações 

envolvendo outras pessoas (por exemplo, causar inveja e proteger à família). Por outro lado, a 

classificação das motivações e as seqüências emocionais no RP resolvem o problema já 

mencionado do FCB de não considerar motivações negativas, reconhecidas como cruciais 

para o sucesso da propaganda (BAGOZZI; MOORE, 1989). 
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Quadro 5 – Seqüências emocionais do modelo Rossiter-Percy 
 

Motivos Informacionais Seqüência Emocional 

1) Remoção de problema 
 
2) Prevenção de problema 
 
3) Satisfação incompleta 
 
4) Confusão entre adotar e evitar 
 
5) Depleção normal 
 

Aborrecimento  Conforto 
 
Temor  Tranqüilidade 
 
Decepção  Otimismo 
 
Conflito  Paz 
 
Leve aborrecimento  Conveniência 

Motivos Transformacionais Seqüência Emocional 

1) Gratificação sensorial 
 

Vago ou neutro  Antecipação sensorial 
 
Entediado  Estimulado 
 

2) Estimulação intelectual (realização / domínio) 
 

Ingênuo  Competente 
 
Apreensivo  Lisonjeado 
 

3) Aprovação social (conformidade) Envergonhado  Orgulhoso 

   FONTE: KOVER; ABRUZZO, 1993, p. 22. 
 

 

Adicionalmente o RP utiliza a consciência do consumidor sobre um produto como condição 

necessária para a efetividade da propaganda. Ela pode ser de dois tipos (ROSSITER et al, 

1991): i) reconhecimento de marca, quando é escolhida no ponto-de-venda; ii) lembrança de 

marca, quando para ser escolhida, precisa ser lembrada antes do indivíduo estar no ponto-de-

venda. A partir dessa diferenciação, o modelo propõe táticas de propaganda gerais para 

consciência, reconhecimento e lembrança de marca. Elas estão resumidas no Quadro 6. 

 

No RP o envolvimento é definido como o risco percebido por um membro típico da audiência 

alvo – que pode ser desde uma pessoa completamente inexperiente, não usuária da categoria 

de produto, até uma com muita experiência, usuária freqüente e leal à marca (ROSSITER et 

al, 1991). A familiaridade da audiência com uma categoria de produto ou marca se torna 

conhecimento ou habilidade para escolher no processo de compra. Consumidores 

inexperientes e experientes teriam processos de escolha bem diferentes. Por exemplo, um 

consumidor que nunca ouviu sobre uma marca precisará de mais informações e estará mais 
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envolvido na escolha do que um comprador regular. Sendo assim, o modelo faz uma distinção 

dicotômica entre alto e baixo envolvimento para uma determinada situação, em vez de um 

único continuum tal como conceitualizado por Vaughn (1980). 

 

 
Quadro 6 – Táticas de consciência de marca: reconhecimento e lembrança 

 
Táticas gerais: consciência de marca 

1. Determinar o tipo predominante de consciência de marca na audiência alvo. 

2. Igualar o estímulo do anúncio à resposta do consumidor (informacional/transformacional). 

3. Procurar uma única execução da propaganda. 

4. Maximizar o tempo de contato entre consumidor e propaganda. 

Táticas de reconhecimento de marca Táticas de lembrança de marca 

a. Garantir exposição suficiente da embalagem e 
do nome da marca no anúncio. 

a. Associar a categoria de necessidade e a marca na 
parte principal do texto. 
 
b. Manter curta a parte principal do texto. b. A categoria da necessidade deve ser mencionada 

ou retratada (a menos que seja muito obvia). 
c. Repetir a parte principal do texto para lembrança 
de marca. 
 
d. Incluir uma referência pessoal (a menos que esteja 
implícito). 
 
e. Usar uma execução bizarra (tanto quanto seja 
apropriado para a atitude sobre a marca). 
 
f. Usar um jingle (por exemplo, em anúncios de 
radio) pode incrementar a lembrança da marca. 

c. Após a explosão inicial, menor freqüência é 
necessária para reconhecimento de marca 
(contudo, checar antes a atitude sobre a marca). 

 
g. Alta freqüência de mídia com relação aos 
concorrentes é necessária. 

   FONTE: ROSSITER et al, 1991, p. 14. 
 

 

Até aqui, o confronto entre os modelos FCB e o RP permite apontar algumas melhorias 

conseguidas pelo último. Primeira, o RP diferencia entre os motivos de compra de uma 

categoria de produto e os de uma marca, uma das deficiências do FCB. Segunda, o RP 

identifica oito motivos de compra (cinco informacionais e três transformacionais), enquanto o 

FCB considera como motivo unicamente as funções necessidade de informações e emoções. 

Terceira, considera a motivação negativa do consumidor, não incluída no FCB. Quarta, no RP 



 
 
 
 
 
 

 

78

a identificação das motivações do consumidor é feita de forma qualitativa, embora elas 

operem independentemente do grau de envolvimento do consumidor na compra da categoria 

de produto ou marca. Por último, a conceitualização do envolvimento considera a situação 

(por exemplo, usuário / não usuário da categoria de produto / marca) e distingue 

dicotomicamente entre alto e baixo envolvimento. 

 

No entanto, o subsidio mais importante do RP surge do cruzamento das dimensões 

envolvimento e motivação. Isto dá origem à matriz RP estampada na Ilustração 5. Em cada 

um dos quadrantes dela, o modelo sugere táticas correspondentes a estratégias de propaganda 

para influenciar a atitude do consumidor. 

 

 

  Tipo de Motivação 

  Informacional Transformacional 

 
Baixo Envolvimento 

 
1. Táticas de propaganda da 
estratégia para atitude de marca de 
baixo envolvimento e motivação 
informacional 
 

 
2. Táticas de propaganda da 
estratégia para atitude de 
marca de baixo envolvimento 
e motivação transformacional 
 

 
 
 
Tipo de 
Decisão 

 
Alto Envolvimento 

 
3. Táticas de propaganda da 
estratégia para atitude de marca de 
alto envolvimento e motivação 
informacional 
 

 
4. Táticas de propaganda da 
estratégia para atitude de 
marca de alto envolvimento e 
motivação transformacional 
 

 
Ilustração 5 – Matriz Rossiter-Percy 
FONTE: ROSSITER et al, 1991, p. 13. 

 

 

A descrição das táticas de propaganda correspondentes às estratégias para influenciar a atitude 

do consumidor sobre uma marca, que aparecem na matriz RP, são expostas nos Quadros 7, 8, 

9 e 10. Em todos os casos, as táticas da consideração “A” estão relacionadas à motivação (são 

táticas afetivas) e as da “B”, relacionadas ao envolvimento (são táticas cognitivas). Ambas 

seriam equivalentes às táticas da matriz FCB. Todavia, isto refletiria o fato de que toda 

propaganda representa um balanço entre os chamados estímulos racionais e emocionais 
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(ROSSITER et al, 1991). Adicionalmente os autores reforçam que as emoções podem ser 

tanto positivas como negativas. 

 

Para produtos de baixo envolvimento cuja motivação é informacional (Quadro 7), a 

consideração emocional aponta que a propaganda deve abordar a solução do problema 

(remoção, prevenção, satisfação incompleta, confusão ou depleção normal) de forma simples 

e sem ser necessário que a audiência goste da propaganda. Este poderia se o caso do uso de 

apelos emocionais negativos em que a propaganda pode não agradar, mas cumpre sua função 

de persuadir. Já a consideração cognitiva recomenda basicamente clareza na alegação dos 

benefícios e se focar em um ou dois deles, numa típica estratégia de propaganda de 

proposição de vendas única. Estas táticas do RP correspondem à estratégia formadora de 

hábitos do FCB. 

 

 
Quadro 7 - Táticas de propaganda da estratégia de atitude de marca de baixo envolvimento e motivação 

informacional 
 

a) Usar um formato simples de solução de problema. 
 

Consideração A (representação 
emocional da motivação): 

b) Não é necessário que a audiência alvo goste do anúncio. 
  

a) Incluir unicamente um ou dois benefícios ou um único grupo deles. 
 
b) O beneficio alegado deve ser extremamente bem declarado. 
 

Consideração B (suporte ao 
benefício alegado para percepção 
do desempenho da marca): 

c) Os benefícios alegados devem ser facilmente aprendidos, em uma 
ou duas exposições (a repetição cumpre principalmente função de 
lembrança). 

   FONTE: ROSSITER et al, 1991, p. 16. 
 

 

Para produtos de baixo envolvimento e motivação transformacional (Quadro 8), a 

consideração emocional destaca a importância da escolha do benefício emocional e sua 

execução na propaganda como elemento chave. Por exemplo, propaganda de cerveja 

geralmente foca os benefícios emocionais de diversão e prazer por meio de execuções 

atraentes e que agradam a audiência. Aliás, neste caso, contrariamente à motivação 

informacional, a propaganda deve agradar à audiência alvo. Já a consideração cognitiva 

reforça que a entrega do benefício da marca (emocional) é feita por associação com a 
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propaganda e destaca a importância da repetição para construir e reforçar o benefício 

entregue. Estas táticas do RP correspondem à estratégia de satisfação pessoal do FCB. 

 
Quadro 8 - Táticas de propaganda da estratégia de atitude de marca de baixo envolvimento e motivação 

transformacional 
 

a) Autenticidade emocional é o elemento chave e é o benefício 
único. 
 
b) A execução da emoção deve ser única para a marca. 
 

Consideração A (representação 
emocional da motivação): 

c) A audiência alvo deve gostar do anúncio. 
  

a) A entrega do benefício da marca é por associação e esta deve estar 
implícita. 
 

Consideração B (suporte ao 
benefício alegado para percepção 
do desempenho da marca): 

b) A repetição tem a função de construir e reforçar o beneficio. 

   FONTE: ROSSITER et al, 1991, p. 17. 
 

 
 
Para produtos de alto envolvimento e motivação informacional (Quadro 9), de modo geral 

tendem a focar múltiplos benefícios. Neste caso, a abordagem do RP considera que o 

consumidor faz decisões comparativas, pois percebe risco considerável na escolha da marca 

certa. A consideração emocional destaca a importância da retratação emocional correta 

quando se trata de categoria de produto nova. Considera que em categorias de produtos no 

estágio de maturidade este aspecto passa a ser menos importante. Aqui tampouco é necessário 

que a audiência goste da propaganda, mas sim que aceite as alegações do anúncio sobre os 

benefícios do produto. Isto é, a propaganda deve apresentar informações que permitam o 

consumidor avaliar positivamente o risco da escolha. Já a consideração cognitiva é mais 

específica e faz uma série de recomendações. Centrar-se em mudar a atitude inicial do 

consumidor sobre a marca quando o produto já está no mercado. Alerta para não se exagerar 

nas alegações dos benefícios do produto, mas também não deixá-las subentendidas. Elas 

devem ser claramente declaradas e convincentes. Fazer comparações com concorrentes e 

refutar possíveis objeções, são recomendações para situações especificas. Estas táticas do RP 

correspondem à estratégia informativa do FCB. 
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Quadro 9 - Táticas de propaganda da estratégia de atitude de marca de alto envolvimento e motivação 
informacional 

 
a) Considerar que a representação emocional correta é muito 
importante no início do ciclo de vida dum produto, mas se torna 
menos importante quando a categoria de produto alcança a 
maturidade. 
 

Consideração A (representação 
emocional da motivação): 

b) A audiência alvo tem que aceitar os pontos principais do anúncio, 
mas não tem que gostar do anúncio em se. 

  
a) A atitude inicial da audiência alvo sobre a marca é a consideração 
que deve ser levada em conta. 
 
b) O benefício alegado deve ser estabelecido num nível aceitável, 
nunca ser superestimado. 
 
c) O beneficio alegado deve ser convincente (não passar inadvertido). 
 
d) Para a audiência alvo que tem objeções sobre a marca, considerar 
uma abordagem de refutação. 
 

Consideração B (suporte ao 
benefício alegado para percepção 
do desempenho da marca): 

e) Se há um concorrente perigoso e a marca é equivalente ou tem 
vantagens em benefícios importantes, considerar uma abordagem 
comparativa. 

   FONTE: ROSSITER et al, 1991, p. 18. 
 

 

Finalmente, para produtos de alto envolvimento e motivações transformacionais (Quadro 10), 

a consideração emocional destaca a importância da autenticidade emocional e do 

direcionamento de grupos de estilo de vida dentro da audiência alvo. Diferentemente da 

motivação informacional (em que a audiência não precisa gostar do anúncio, mas sim 

concordar com as alegações) na motivação transformacional as pessoas devem se identificar 

com o produto pela forma como ele é retratado na propaganda e não simplesmente gostar do 

anúncio. Já a consideração cognitiva observa que na motivação transformacional muitas vezes 

também é importante fornecer informações. Adicionalmente se recomenda superestimar o 

benefício alegado e usar a repetição para construir e reforçar a alegação. Estas táticas do RP 

correspondem à estratégia afetiva do FCB. 
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Quadro 10 - Táticas de propaganda da estratégia de atitude de marca de alto envolvimento e motivação 
transformacional 

 
a) Autenticidade emocional é preeminente e deve ser direcionada a 
grupos de estilo de vida dentro da audiência alvo. 
 

Consideração A (representação 
emocional da motivação): 

b) As pessoas devem se identificar com a forma como o produto é 
retratado na propaganda e não simplesmente gostar do anúncio. 

  
a) Propagandas transformacionais de alto envolvimento muitas vezes 
também devem fornecer informação. 
 
b) Superestimar o benefício alegado é recomendável, mas nunca 
subestimá-lo. 
 

Consideração B (suporte ao 
benefício alegado para percepção 
do desempenho da marca): 

c) A repetição tem as funções de construir (geralmente em anúncios 
informacionais subseqüentes) e reforçar a atitude sobre a marca. 

   FONTE: ROSSITER et al, 1991, p. 19. 
 

 

Também é possível fazer um paralelo entre as táticas do RP e os estilos de propaganda 

“leitura” e “drama” (DEIGHTON et al, 1989). O estilo leitura é a persuasão via argumentação 

raciocinada, já o drama é a tentativa de persuadir via expressões de sentimentos e 

verossimilhança. No RP propagandas do estilo leitura (informações, argumentos, 

comparações, demonstrações, etc.) devem ser mais efetivas do que as do estilo drama para 

produtos informacionais de alto e baixo envolvimentos. Já propagandas do estilo drama 

(emoções, sentimentos, etc.) devem ser mais efetivas do que as do estilo leitura para produtos 

transformacionais e quando há baixo envolvimento do consumidor. Finalmente, para produtos 

transformacionais em que há alto envolvimento, uma combinação dos estilos leitura e drama 

seria a mais adequada. Por exemplo, usar o estilo drama em propaganda de televisão e o estilo 

leitura na propaganda em revista. 

 

Por outro lado, o RP aponta que o fato de o anúncio ser do agrado da audiência alvo é um 

importante mediador da atitude sobre a marca quando se trata de propaganda transformacional 

e especialmente quando o envolvimento do consumidor é baixo. Mas isto não aconteceria na 

propaganda informacional. Daí fica clara a diferenciação que o modelo faz entre atitude sobre 

a marca e atitude sobre o anúncio. 
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Finalmente, apesar do esforço dos autores dos modelos FCB e RP para explicar e prever o 

funcionamento da propaganda, duas questões permanecem confusas. A primeira é sobre as 

conceitualizações de cognição e emoção. A segunda é sobre a conceitualização do 

envolvimento do consumidor, que poderia ser cognitivo e emocional, tal como sugerido 

implicitamente pelos modelos MPE, FCB e RC. Com vistas a esclarecer essas questões, a 

seguir se trata do modelo emoção-razão-envolvimento. 

 

 

2.6 O Modelo Emoção-Razão-Envolvimento 

 

A supremacia da emoção e da cognição na persuasão era o cerne do debate na década de 

1980. De um lado argumentava-se que a emoção pode ocorrer antes e independentemente da 

cognição (ZAJONC, 1980; 1984). Do outro, que a cognição era necessária à emoção 

(LAZARUS, 1982; 1984). Na verdade, a discrepância surgia da forma como estes autores 

definiam cognição, ligando conhecimento direto ou por contato com o objeto (Cognição 

Sincrética) contrariamente a processamento de informação ou conhecimento por descrição 

(Cognição Analítica). 

 

A controvérsia foi resolvida com evidência demonstrando conclusivamente que as estruturas 

relacionadas à emoção recebem antes e de forma independente informações sobre eventos 

(cognição) (LEDOUX, 1986). Esta descoberta e a distinção entre cognições Analítica e 

Sincrética confirmaram que a emoção pura constitui, na verdade, um tipo de conhecimento, 

que pode preceder e contribuir para a cognição analítica (LAZARUS, 1991). A distinção entre 

as cognições Analítica e Sincrética é, em alguns aspectos, análoga à distinção entre 

processamento Sistemático e Heurístico de informações (CHAIKEN et al, 1980) e entre as 

rotas Central e Periférica da persuasão (PETTY; CACIOPPO, 1986a). 

 

Sob a ótica bidimensional da atitude, surge o Modelo Emoção-Razão-Envolvimento (ERE) 

(ARI do inglés Affect-Reason-Involvement Model). Considerando que a cognição é 

tipicamente associada à razão, o modelo descreve e define as relações entre emoção, razão e 

envolvimento, argumentando que tanto o envolvimento racional quanto o emocional são 

importantes na persuasão (BUCK et al, 1995). O envolvimento racional teria por base 
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cognição analítica e o emocional, cognição sincrética. A noção de que a persuasão envolve 

processos paralelos e interativos de influências racional e emocional é a base do modelo ERE 

de persuasão (BUCK et al, 2004). 

 

Na visão unidimensional, emoção e razão são como pólos de um continuum, embora, como 

visto até aqui, seja mais preciso considerá-las dimensões separadas (como no MPE, FCB e 

RP) ou, como no modelo ERE, tipos qualitativamente diferentes de sistemas que interagem 

entre si (BUCK, 1985; 1988). Neste modelo, a cognição basear-se-ia em sistemas de 

processamento para propósitos gerais (do inglês general-purpose processing systems), 

estruturados pela experiência ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Já a emoção seria 

baseada em sistemas de processamento para propósitos especiais (do inglês special-purpouse 

processing systems), biologicamente estruturados, que são inatos (BUCK et al, 1995). 

 

O modelo ERE considera que ambas, emoção e razão, são cognição, uma vez que as duas 

suportam conhecimento. A razão envolveria cognição analítica (seqüencial) e a emoção 

cognição sincrética (holística). A relação entre emoção e razão está na Ilustração 6. Ela 

mostra o Continuum Emoção/Razão (E/R) (originalmente A/R do inglês Affect/Reason 

Continuum), que descreve a mistura entre emoção e razão. No extremo esquerdo, a influência 

do afeto é total e a da razão, nenhuma. Indo para a direita, a influência da razão vai se 

incrementando com relação à emoção, mas a influência da emoção nunca cai a zero. 

 

Há várias formas de interpretar o continuum E/R (BUCK et al, 1995), elas são representadas 

pelas escalas do Quadro 11. A primeira é por meio de uma escala que representa situações em 

que a influência relativa do afeto e da razão varia. Assume-se que a emoção tem influência em 

todas as situações, enquanto a razão varia de zero, para situações completamente passionais, 

até níveis altos, para situações em que uma análise sistemática cuidadosa é necessária. A 

segunda forma de interpretar o continuum E/R é por meio de uma escala de desenvolvimento, 

com o recém nascido à esquerda agindo completamente de acordo com sistemas de controle 

afetivos inatos. Aqui a influência da razão cresce com a idade. A terceira escala está 

relacionada às estruturas do cérebro que dão suporte à emoção e cognição. Do lado esquerdo 

das escalas estão as estruturas do sistema límbico (o primitivo do cérebro e ligado à emoção), 

dando suporte à emoção, estariam sempre funcionando. Do lado direito, a estrutura cerebral 
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aumenta sua complexidade com novos controles analítico-racionais, que podem ou não ser 

ativados dependendo da situação. Finalmente, a última escala ligada à anterior indica que as 

estruturas primitivas do cérebro estariam presentes em criaturas de natureza simples, enquanto 

estruturas mais complexas seriam próprias de seres complexos. 

 

 

 

Ilustração 6 – Continuum da relação entre emoção e razão 
FONTE: BUCK et al, 1995, p. 441. 

 

 
Quadro 11 – Escalas da relação entre emoção e razão 

 
Escala Extremos da Escala 

Situação Dominada pela Paixão ------------------------- Dominada pela Razão 

Desenvolvimento Infância ------------------------------------------------------ Idade Adulta 

Cérebro Estruturas Primitivas --------------------------------- Novas Estruturas 

Natureza Criaturas Simples --------------------------------- Criaturas Complexas 

   FONTE: BUCK et al, 1995, p. 441. 
 

 

A utilidade do continuum E/R para o estudo do comportamento do consumidor radica em que 

produtos e anúncios podem ser ordenados nele, se estabelecendo a proporção entre emoção e 

Emoção (Cognição Sincrética) 

Razão (Cognição Analítica) 

Influência Relativa
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razão matematicamente (CHAUDHURI; BUCK, 1993). Isto pode ser feito por meio da 

avaliação de produtos utilizando-se escalas especialmente construídas para este fim. 

Além do continuum E/R, o Modelo ERE considera o envolvimento como a profundidade e 

qualidade da resposta cognitiva (BATRA; RAY, 1983). No Modelo se sugere que dois tipos 

de envolvimento são possíveis: racional e emocional (BURCK et al 1995). Estes abrangeriam 

a profundidade e qualidade das respostas cognitivas analíticas e sincréticas, respectivamente. 

Assim, o nível de envolvimento no modelo seria a média dos envolvimentos emocional e 

racional.  

 

Conceitual e operacionalmente, no modelo ERE, o envolvimento é definido como a 

combinação dos processos cognitivos racional e emocional. Dai, se o processamento racional 

é medido, então o envolvimento também está sendo medido (BUCK et al, 2004). Isto sugere 

que o processamento do indivíduo pode ser “frio”, “quente” ou “indiferente” em resposta a 

objetos de atitude e mensagens de propaganda. O processamento frio aconteceria quando há 

processamento racional (baixo índice E/R) e alto envolvimento. O processamento quente 

quando há processamento emocional (alto índice E/R) e alto envolvimento. E o 

processamento indiferente quando há baixo processamento racional e emocional e baixo 

envolvimento. 

 

Com o nível de envolvimento o continuum E/R converte-se numa estrutura tridimensional 

denominada Sólido ERE. Ela relaciona a proporção no continuum E/R e o nível de 

envolvimento. Numa fatia do Sólido ERE a proporção no continuum E/R permanece 

constante enquanto o envolvimento varia. Ela representa a influência relativa da razão e da 

emoção em qualquer ponto do continuum E/R. A base do sólido ERE está representada na 

Ilustração 7. É um espaço bidimensional com o envolvimento no eixo “y” e o continuum E/R 

no eixo “x”. A média do envolvimento racional e emocional e o índice E/R representam a 

posição de um objeto neste piso. A base do sólido ERE é similar à matriz do FCB, que 

contrasta alto e baixo envolvimentos e as funções pensar-sentir. 
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Ilustração 7 – A base do sólido emoção-razão-envolvimento (ERE) 
FONTE: BUCK et al, 2004, p. 649. 

 

 

O Modelo ERE auxilia na conceitualização e mensuração de como objetos (produtos, 

propaganda) são cognitivamente processados de acordo com o nível de envolvimento. 

Proporciona uma representação da profundidade de pensamento e sentimento acerca de um 

objeto. Mas não representa quão o objeto é adequado ou não, adotado ou evitado, amado ou 

odiado (BURK et al, 1995). 

 

Sobre o modelo ERE empreendeu-se a tarefa de construir uma escala para mensurações 

confiáveis e válidas de emoção (E) e razão (R) (CHAUNHURI; BUCK, 1993). Esta é a 

chamada Escala de Comunicação via Cognição Analítica e Sincrética (CCAS) (originalmente 

escala CASC, do inglês Communication via Analytic and Syncretic Cognition Scale). Ela foi 

desenvolvida a partir da escala para Inventário Pessoal de Envolvimento de Zaichkowsky 

(BUCK et al, 2004). Três indicadores de risco foram estabelecidos para medir a cognição 

analítica (envolvimento e processamento racional) e três para medir a cognição sincrética 

(envolvimento e processamento emocional, conforme o Quadro 12. 

 
 

Alto envolvimento 

Baixo envolvimento 

Baixa proporção 
Emoção / Razão 

Alta proporção 
Emoção / Razão 

Razão relativamente 
importante 

Emoção relativamente 
importante 
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Quadro 12 – Escalas da relação entre emoção e razão 
 

Escala Extremos da Escala 

Não atraente ------------------------------------------------------ Atraente 

Não excitante --------------------------------------------------- Excitante 

Emoção 
 

Não divertido --------------------------------------------------- Divertido 

Não risco ------------------------------------------------------------ Risco 

Fácil errar ----------------------------------------------------- Difícil errar 

Razão 

Fácil de escolher ------------------------------------- Difícil de escolher 

  FONTE: BUCK et al, 1995, p. 441. 
 

 

Essa primeira versão simplificada da escala CCAS foi usada para levantar a proporção entre 

emoção e razão para 30 produtos, com 104 participantes. Foram medidas as respostas 

racionais e emocionais a objetos de consumo, tais como carros, computadores, balas, produtos 

de papel e apólices de seguro. Os resultados atenderam as expectativas do modelo. Objetos 

como balas e salgados, em que a influência emocional parece predominante na escolha, 

apresentaram altos níveis de E/R (1,36 e 1,43, respectivamente). Objetos como aplicações 

financeiras, apólices de seguro e medicamentos, em que a influência racional parece 

predominante na escolha, apresentaram baixos níveis de E/R (0,59, 0,44 e 0,62, 

respectivamente). Já objetos como automóveis, serviço de transporte aéreo e produtos de 

papel tiveram escores E/R relativamente balanceados (1,18, 1,00 e 0,90, respectivamente), 

demonstrando níveis relativamente próximos de influência de razão e emoção na escolha. 

Todavia, balas e apólices de seguro apresentaram níveis relativamente altos de emoção e 

razão (média dos escores racional e emocional, 3,99 e 4,00, respectivamente, numa escala de 

1 a 5), o que sugere processamentos quente (emocional) e frio (racional) respectivamente. Já 

os produtos de papel tiveram baixos escores racional e emocional (em torno de 2,60), 

sugerindo indiferença. 

 

Num segundo estudo, a proporção entre emoção e razão foi levantada para 76 produtos, 

contando-se com 216 participantes (CHAUDHURI, 1993). Neste caso foram utilizadas duas 

escalas, cada qual com um item: i) a primeira, inquirindo acerca do prazer derivado do 

produto (emoção); ii) a segunda, sobre o grau em que marcas da categoria de produto podiam 



 
 
 
 
 
 

 

89

ser diferenciadas (razão). Os resultados do estudo anterior foram confirmados. Novamente, 

produtos como guloseimas e salgados tiveram altos escores E/R, automóveis e serviço de 

transporte aéreo, escores E/R relativamente balanceados e produtos financeiros e 

farmacêuticos, baixos escores E/R. Mais uma vez guloseimas e salgados estariam localizados 

no lado esquerdo do modelo (em que a influência da razão é menor do que a da emoção), 

automóveis e serviço de transporte aéreo estariam no meio do continuum (em que a influência 

da emoção e da razão encontram-se em proporções similares. Finalmente, produtos 

financeiros e farmacêuticos estariam localizados do lado direto do continuum onde a 

influência da razão é maior do que a emoção. 

 

Com base na teoria Triune do cérebro de P. D. MacLean, Buck (1988) e Buck et al (1995) 

esboçaram uma tipologia de emoções. Haveria emoções: i) reptantes, envolvendo sexo e 

agressão (por exemplo, erotismo e poder); ii) individualistas-límbicas, ligadas à própria 

preservação (por exemplo, ira e medo); iii) prosociais–límbicas, ligadas à preservação das 

espécies e envolvendo uma série de emoções sociais (por exemplo, amor, orgulho, culpa, 

vergonha e inveja); iv) cognitivas, envolvidas na estruturação do sistema cognitivo (por 

exemplo, curiosidade, surpresa, interesse e tédio). 

 

Nas respostas emocionais da primeira aplicação da escala CCAS (CHAUNHURI; BUCK, 

1992), os autores identificaram entre os indicadores fatores correspondentes à classificação 

das emoções de Buck (1988). No entanto, eles explicam que determinados tipos de emoções 

são relevantes unicamente para determinados tipos de produto. Por exemplo, nas respostas 

emocionais a dois anúncios, um de calça jeans da marca Forum e outro de um colégio para 

crianças. O primeiro mostrando um homem e uma mulher abraçados e nus da cintura para 

acima. O segundo, um adulto e uma criança abraçados na porta de uma escola. Indagar sobre 

as respostas emocionais reptantes seria lógico unicamente para o primeiro anúncio. Fazer isto 

com o segundo seria ridículo ou inapropriado. 

 

Logo, a mensuração da emoção nas respostas do consumidor sobre produtos pode ser 

altamente específica. Por exemplo, emoções como alegria e raiva podem ser relevantes para 

certos produtos, enquanto erotismo e timidez para outros. Os autores consideram a escala 

CCAS utilizada nos primeiros estudos uma versão básica, reduzida. E reforçam que é possível 
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modificá-la para que se ajuste às cognições emocionais relevantes à área específica de estudo 

(BUCK et al, 2004). Com este propósito, elaboraram uma escala que foi aplicada ao uso de 

preservativos. Nela foram avaliados os seguintes tipos de emoções: i) reptantes (erotismo e 

poder); ii) individualistas relacionadas a medo (medo, nervosismo, desconforto e 

insegurança); iii) individualistas relacionadas a ira (ira, insulto e egoísmo); iv) individualistas 

positivas (confiança, segurança e satisfação); v) prosociais negativas (culpa, vergonha e 

constrangimento); vi) prosocias positivas (amor e cuidado). Os resultados mostraram, por 

exemplo, que em geral as variáveis emocionais exerciam influência importante na decisão de 

usar ou não preservativo. Também tanto homens quanto mulheres relacionaram o não uso de 

preservativo a emoções reptantes (erotismo e poder). 

 

O desenvolvimento e as aplicações do modelo ERE e as escalas CCAS (ainda que 

exploratórias) permitem notar alguns aprimoramentos na compreensão do processo de 

persuasão. Primeiro, o esclarecimento da conceitualização de cognição e emoção. 

Reconheceram-se ambas as dimensões como tipos de conhecimento diferentes (analítico e 

sincrético, respectivamente) por meio dos quais a atitude é influenciada. Assim a 

compreensão do funcionamento da propaganda é simplificada. Também no estudo da 

estrutura da atitude (independente da persuasão), a visão contemporânea considera as bases 

cognitiva e afetiva como os dois diferentes tipos de informação nos quais a atitude se baseia 

(PETTY et al, 1997). Esta seria uma das formas mais populares de se considerar a estrutura 

da atitude. 

 

O segundo aprimoramento corresponde à importância dada à cognição e à emoção na 

persuasão. O MPE enfatiza a persuasão pela rota central (baseada em argumentos) para 

influenciar a atitude do consumidor de forma duradoura. Os modelos FCB e RP consideram a 

repetição da mensagem uma tática necessária para manter e reforçar a atitude sobre a marca, 

sejam as alegações racionais ou emocionais. Já o modelo ERE dá maior ênfase ao papel das 

emoções na persuasão. Nesse modelo a mensuração da influência da emoção na persuasão 

deve considerar aquelas específicas à categoria de produto. Portanto, as escalas a serem 

utilizadas devem ser adaptadas levando-se em conta a adequação de cada um dos quatro tipos 

de emoção.  
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O terceiro aprimoramento é a melhor conceitualização do envolvimento. No MPE o 

envolvimento é a relevância pessoal da comunicação de marketing para o receptor, 

determinante da extensão e da forma de persuasão. No FCB, de forma similar, o envolvimento 

do consumidor é considerado um continuum do interesse do consumidor sobre produtos. Aqui 

ele é operacionalizado pela importância da decisão, o grau de reflexão necessária e o risco 

percebido por se fazer a escolha errada. No RP o envolvimento é definido simplesmente como 

o risco percebido por um membro típico da audiência alvo, considerando-se a sua experiência 

com a categoria de produto ou marca. Já o modelo ERE concebe o envolvimento como tendo 

duas dimensões: envolvimento racional e envolvimento emocional. Eles abrangeriam a 

profundidade e a qualidade das respostas cognitivas analíticas e sincréticas respectivamente, a 

estímulos de propaganda. Conceitual e operacionalmente o envolvimento é definido como a 

combinação dos processos cognitivos racional e emocional. 

 

Por último, os autores do modelo ERE reforçam que as emoções relevantes para uma 

audiência em relação a um produto são críticas para determinar o impacto persuasivo de uma 

mensagem de propaganda. Aliás, o uso da emoção na propaganda é muito freqüente. Basta 

dar uma olhada nos anúncios atualmente veiculados na mídia. Uma razão é que a maioria das 

propagandas, especialmente de televisão, é para categorias de produtos nas quais as diferenças 

entre marcas são poucas ou literalmente inexistentes (SHIMP, 2002). No entanto, produtos 

com atributos diferenciados com relação aos concorrentes também utilizam a emoção de 

forma predominante nas suas mensagens, reforçando a importância dela na persuasão. 

 

 

Em síntese, os modelos de propaganda aqui discutidos (MPE, FCB, RP e ERE) recomendam 

emparelhar os apelos da propaganda à estrutura da atitude sobre o produto (DUBÉ, et al, 

1996). Vale dizer, usar propaganda com apelos racionais ou informativa para produtos em que 

a atitude do consumidor é predominantemente cognitiva e apelos emocionais ou sentimentos 

para produtos em que a atitude do consumidor é predominantemente emocional. Daí o 

objetivo geral desta Tese é avaliar essa recomendação. 

 

Pesquisas utilizando esses modelos de planejamento de propaganda atestam a habilidade do 

consumidor para considerar produtos e marcas nas dimensões cognitiva e afetiva (VAUGHN, 
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1986; ROSSITER et al, 1991; BATRA; ATHOLA, 1991; RATCHFORD, 1987). Porém a 

evidência para a recomendação de emparelhar os apelos aos componentes da atitude é 

anedótica, não sistemática e nem empírica (VAUGHN, 1986). Recomendação esta que Dubé 

et al (1996) consideram baseada numa visão muito geral e simplista das relações entre atitude 

do consumidor e estratégias de propaganda. Enquanto há estudos comprovando a 

possibilidade de se medir as bases cognitiva e afetiva da atitude do consumidor sobre 

produtos (VAUGHN, 1986, ROSSITER et al, 1991, BUCK et al, 2004), não há evidências a 

suportar a recomendação de emparelhamento. 

 

Então, para persuadir, uma questão fundamental para o anunciante é saber se os apelos 

(racionais ou emocionais) da propaganda devem coincidir, ou não, com a estrutura da atitude 

do consumidor sobre o produto anunciado. Pesquisas têm mostrado que a relativa dominância 

das bases cognitiva ou afetiva da atitude acerca de produtos ou marcas modera a efetividade 

de várias estratégias de propaganda (DUBÉ et al, 2003). Outras têm revelado que a 

dominância das bases cognitiva e afetiva da atitude sobre um produto ou marca modera a 

efetividade de várias estratégias usadas em propaganda (DUBÉ, et al, 1996; FABRIGAR; 

PETTY, 1999) e promoção (CHANDON et al, 2000). 

 

Na psicologia têm-se investigado a eficácia de emparelhar e não a estratégia de mudança de 

atitude (propaganda) aos componentes da atitude do receptor da mensagem (estrutura da 

atitude), mas os resultados não são convergentes. Por exemplo, Edwards (1990) reporta 

resultados consistentes com a recomendação de emparelhar, enquanto Millar e Millar (1990) 

relatam resultados inconsistentes.  

 

No marketing, alguns estudos têm avaliado a congruência entre os apelos da propaganda e os 

componentes da atitude do consumidor em algumas categorias de produtos. Dubé et al (1996) 

encontraram resultados contraditórios. Enquanto a atitude dos consumidores sobre 

determinados alimentos era predominantemente afetiva, a propaganda desta categoria de 

produto era predominantemente cognitiva. Para eles, a principal explicação era o efeito 

positivo de se incrementar, com a propaganda, as razões para o consumidor considerar um 

produto. Isto é, oferecer, com a propaganda, razões além das consideradas pelo consumidor na 

escolha de um produto, o levaria a atitude mais favorável quanto ao produto anunciado. A 
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propaganda seria bem sucedida em fazer com que o consumidor considerasse produtos sob 

perspectivas que ele não tinha considerado antes, o levando a desenvolver redes de 

associações mais elaboradas e, como conseqüência, atitudes mais positivas. Mas estes 

resultados tratam unicamente de alimentos, sendo relevante avaliar outras categorias de 

produtos, pois diferenças podem existir. 

 

Estudos sobre a estrutura da atitude têm examinado as formas em que o domínio do 

componente cognitivo versus o afetivo influencia a decisão de escolha no contexto de compra 

e consumo (SHIV; FEDORIKHIN, 1999) e privação (DHAR; WERTENBROCH, 2000). Já 

Rosselli et al (1995) demonstraram que a atitude sobre o produto após uma mensagem era 

baseada em emoção e cognição quando tal mensagem era de natureza emocional e unicamente 

em cognição quando ela era informativa. 

 

Por outro lado, tal como conceitualizado por Buck et al (2004), o envolvimento do 

consumidor pode ser racional e / ou emocional. Por exemplo, para consumidores altamente 

envolvidos com os benefícios funcionais de um produto, informações utilitárias são mais 

efetivas. Já para consumidores pouco envolvidos, anúncios com sugestões periféricas 

atraentes podem ser mais persuasivos (JOHAR; SIRGY, 1991). Por outro lado, quando os 

consumidores procuram informações expressivas de valor, eles buscam anúncios emocionais. 

Quando procuram informações utilitárias, preferem anúncios informacionais (racionais) 

(SHAVITT, 1992). Isso reforça que o tipo de informação procurada pelo consumidor depende 

de seu envolvimento e do tipo de necessidade (motivações) que o produto satisfaz. Ou seja, 

depende da atitude do consumidor sobre o produto (DUBÉ et al, 1996). 

 

Todavia, estudos sobre formatos de propaganda de mídia impressa e a mensuração do sucesso 

deles em propagandas reais generalizam os resultados para produtos de diferentes categorias 

de produtos (MAZIS et al, 1992). Logo, as particularidades das distintas categorias de 

produtos podem estar sendo desconsideradas. Os elementos de uma propaganda que se 

mostram efetivos para uma categoria de produto podem não conseguir o mesmo resultado em 

outra categoria. Tipos de produtos e apelos de propaganda devem ser estudados de forma 

separada (LEPKOWSKA-WHITE et al, 2003). 
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A realidade da propaganda parece mostrar, em muitos casos, uma contradição entre o que 

sugerem os modelos de propaganda e o que é praticado por anunciantes. Há uma certa 

inclinação ao uso de apelos emocionais na propaganda em geral. Esta inclinação inclui 

produtos claramente informativos, inovadores e diferenciados, como medicamentos, 

especificamente aqueles de prescrição (MAIN et al, 2004). Para estes, apelos racionais, com 

informações sobre benefícios funcionais, teoricamente seriam a opção mais adequada para 

persuadir o consumidor. A propaganda de medicamentos poderia focar um grupo específico 

de consumidores que perceba relevância no produto anunciado, utilizando apelos racionais 

(informação, argumentação). Sob outra perspectiva, para a maioria dos consumidores, a 

compra de um remédio pode ser uma decisão de baixo envolvimento, pois a decisão final é do 

médico. Aí a propaganda poderia tentar influenciar as atitudes do consumidor com sugestões 

periféricas atraentes e emoção.  

 

Todavia, para Wells et al (1995) a maioria das pessoas quer ouvir, ler e aprender acerca delas 

próprias e das coisas que acham importantes. As pessoas em geral estariam interessadas em 

saber como melhorar suas habilidades, ganhar mais dinheiro, economizar tempo e dinheiro, 

melhorar a aparência e viver mais e melhor. Sendo assim, é provável que a propaganda de 

medicamentos tenha alta relevância para os consumidores em geral e não só para um grupo 

altamente envolvido, que sofre de determinada doença. Neste caso, o uso de apelos racionais 

na propaganda pode ser adequado para afetar as atitudes do consumidor quanto ao produto 

anunciado. No entanto, no caso em que o consumidor não é responsável pela decisão final de 

consumo, ele pode não estar interessado em informações (apelos racionais). Aí um efeito 

sobre as atitudes mais favorável pode ser obtido de uma propaganda com apelos emocionais. 

 

Mensagens que atentam para os sentimentos e emoções do consumidor são perfeitamente 

válidas quando se trata de produtos inofensivos às pessoas. Mas existem produtos que, de 

alguma maneira, podem ser nocivos. Logo, suas mensagens persuasivas merecem maior 

atenção de anunciantes, governo e sociedade em geral. Por exemplo, no Brasil guloseimas 

passaram a ser consideradas nocivas à saúde das crianças, em virtude da elevação dos índices 

de obesidade infantil (PEREIRA, 2005). Daí surgiram rumores acerca da possibilidade de se 

impor limites à propaganda deste tipo de produtos (COMIN; PEREIRA, 2005), como já 

acontece com cigarros e bebidas, embora a lei nem sempre seja cumprida. 
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Entre os produtos que podem ser nocivos à saúde das pessoas se encaixam também os 

remédios. O uso de medicamentos sem acompanhamento médico ou o seu consumo abusivo 

tem efeitos potencialmente negativos. Tratando-se de propaganda de medicamentos, questões 

sociais, políticas e éticas ganham relevo. Por isto, a sua utilização é regulamentada e 

controlada. Mas quanto ao uso de apelos de persuasão a lei não diz respeito. Assim, avaliar a 

recomendação dos modelos de propaganda de se igualar os apelos à atitude do 

consumidor sobre o produto, no âmbito de medicamentos, parece bem interessante e 

reclama pesquisa de campo. 

 

Pelo visto até aqui, a pesquisa de campo desta Tese deve considerar: i) mensuração dos 

componentes da atitude; ii) envolvimento e características do consumidor; iii) atitude e 

intenção comportamental do consumidor frente a anúncios. Adicionalmente, é conveniente 

tratar-se das particularidades propaganda de medicamentos, referida até aqui de maneira bem 

geral.  Da revisão bibliográfica desses tópicos, nas seções que seguem, surgem os objetivos 

específicos da pesquisa de campo da Tese. 

 

 

2.7 Mensuração da Atitude 

 

A discussão sobre a estrutura da atitude, para este Tese, concentra-se na mensuração 

apropriada de seus componentes cognitivo e afetivo. Portanto, a atitude é considerada, daqui 

em diante, um construto. Um construto é uma variável, que o pesquisador pode definir em 

termos conceituais, mas que não pode ser mensurada diretamente e sem erro (ou seja, 

impossível de ser medida de forma precisa com uma única resposta) (HAIR, 1998). 

 

A atitude pode ser medida de diversas formas (CHURCHILL, 1991): i) avaliação de um 

objeto reportada pela própria pessoa; ii) observação do comportamento em situações 

artificiais; iii) técnicas indiretas, como testes de associação de palavras, sentenças incompletas 

e narração de histórias; vi) desempenho de tarefas objetivas, supondo-se que o desempenho da 

pessoa nelas dependa de sua atitude; v) reações psicológicas, determinadas pela mensuração 
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de respostas a estímulos controlados (elétricos ou mecânicos); vi) mensurações múltiplas, 

geralmente para validar mensurações baseadas no relato da própria pessoa. 

 

De todas essas formas de mensuração, a mais amplamente utilizada no marketing é o relato da 

própria pessoa. Este tipo ainda se divide em algumas alternativas de construção e uso de 

escalas (CHURCHILL, 1991): i) escalas em que se atribuem valores a frases descritoras do 

objeto e se pode determinar a favorabilidade analisando-se aqueles utilizados pelo indivíduo 

para descrever o objeto; ii) Q sort, similar ao tipo anterior, mas nela o indivíduo responde em 

termos de sua atitude, sendo forçado a utilizar uma quantidade específica de frases; iii) 

diferencial semântico, com atributos representados por itens bipolares descritores do objeto; 

iv) Stapel, em que frases descritivas são avaliadas individualmente e os pontos da escala 

identificados por 10 números; v) somatória, com o individuo apontando seu grau de 

concordância com frases descritoras do objeto, sendo conhecida como escala Likert.  

 

Os modelos de propaganda estudados na revisão bibliográfica desta tese abordam a atitude do 

consumidor de forma simplificada. O MPE não considera a atitude inicial (antes da exposição 

à mensagem de propaganda) do consumidor e sim o seu envolvimento e atitude após a 

exposição à mensagem. O FCB utiliza as funções pensar e sentir do cérebro e o envolvimento 

como as dimensões que determinam o processo hierárquico de formação de atitude (com 

cognição emoção e ação seguindo diferentes seqüências) e não a atitude em si. O RP utiliza 

motivações e envolvimento como as dimensões que determinam como os produtos são vistos 

pelo consumidor. Desse modo, por exemplo, um produto informacional de alto envolvimento 

representa uma atitude predominantemente cognitiva e um produto transformacional de alto 

envolvimento representa uma atitude predominantemente afetiva. Contudo, a atitude 

tampouco é medica. Já o modelo ERE utiliza, com o índice Emoção/Razão, uma medida 

simples de emoção e risco percebido, que não é propriamente de atitude. 

 

A mensuração das estruturas cognitiva e afetiva da atitude sobre o produto nos modelos FCB, 

RP e ERE não parece ser adequada. O FCB e o RP utilizam “o risco percebido pelo 

consumidor por fazer a escolha errada” como um indicador do componente cognitivo da 

atitude. Isto não seria adequado quando se trata de medicamentos de prescrição, em que é o 

médico quem decide o remédio para o paciente. Então, provavelmente o consumidor não 
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perceba risco em relação ao medicamento, pois confia no médico, mas pode haver outros 

aspectos cognitivos importantes para ele (por exemplo, os efeitos colaterais, modo de ação). 

 

Já o modelo ERE operacionaliza o índice E/R da atitude perguntando: “a quantidade de prazer 

que pode ser derivada do produto” (emoção) e “o grau em que as marcas disponíveis na 

categoria de produto podem ser diferenciadas” (cognição). Adicionalmente, complementa a 

mensuração da emoção com a escala CCAS. Nela, as emoções mensuradas devem ser 

adaptadas ao produto, enquanto o componente cognitivo não é considerado. Logo ela não 

seria adequada para medir ambos os componentes da atitude. 

 

Pelo exposto, é necessário operacionalizar a mensuração dos componentes cognitivo e afetivo 

da atitude do consumidor sobre medicamentos de forma diferente a dos modelos de 

propaganda discutidos na revisão bibliográfica. Determinar a dimensionalidade do construto é 

o primeiro passo no seu processo de mensuração (NETEMEYER, 2003). Para tanto, insta se 

tratar sobre a evolução da mensuração do construto atitude, inicialmente considerado 

unidimensional passando para a visão bi-dimensional e posteriormente para a 

multidimensional. E sobre alguns estudos sobre mensuração de atitude na psicologia e no 

marketing são discutidos. Desse lineamento parte a estrutura dos tópicos a serem analisados 

nas seções a seguir: i) a atitude como construto unidimensional; ii) a atitude como construto 

multidimensional; iii) a mensuração da atitude na psicologia; iv) a mensuração da atitude no 

marketing. 

 

 

2.7.1 A atitude como construto unidimensional 

Definindo-se a atitude como a avaliação sumária (julgamento) de objetos ao longo de uma 

dimensão que vai de positivo a negativo (PETTY et al, 1997), ela seria uma resposta 

avaliativa singular ou unidimensional (BAGOZZI et al, 2002). Uma forma de compreender 

melhor isto é considerar as duas formas mais freqüentemente usadas em psicologia para medir 

a atitude: escalas de Likert e de diferencial semântico. As escalas de Likert pedem ao 

respondente para indicar seu grau de concordância ou discordância com relação a 

determinados itens avaliativos sobre o objeto. Já as escalas de diferencial semântico medem a 

atitude das pessoas num continuo avaliativo que usa adjetivos bipolares. Sob a ótica 
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unidimensional da atitude, cada item utilizado nas escalas mediria a mesma atitude. Neste 

caso, o grupo de itens utilizado é considerado unidimensional porque as correlações entre eles 

podem ser atribuídas a um único fator comum (NETEMEYER, 2003). 

 

Do mesmo modo, no marketing as atitudes são avaliações de idéias, marcas, produtos, 

anúncios, etc. As pessoas avaliam esses objetos em termos de qualidade e desejabilidade 

utilizando-se escalas de Likert e de diferencial semântico. Assim, mensuram-se as atitudes 

pedindo-se aos consumidores suas opiniões, sentimentos ou possíveis comportamentos em 

relação a um objeto. Tais avaliações informam como a pessoa se sente genericamente em face 

de um objeto, mas não porque ela se sente desse modo ou o que está por trás dessa atitude 

específica (SHETH et al, 1998). Nesta visão simplista, a atitude é um conceito 

unidimensional representando a avaliação geral de um produto, marca ou propaganda, 

provenientes de avaliações de atributos e características específicas do objeto de atitude 

(BAGOZZI; BURNKRANT, 1980).  

 

Representando a visão unidimensional da atitude estão os Modelos Multiatributos. Nestes, 

cognições ou crenças sobre um produto ou marca se combinam para produzir uma atitude 

global (SHETH et al, 2001). Assim, a atitude como um todo estaria baseada em crenças sobre 

o objeto, ponderadas pela avaliação dessas crenças. Existem três modelos desse tipo: i) o de 

Rosenberg; ii) o de Fishbein; iii) o Estendido de Fishbein. 

 

O modelo de Rosenberg foi desenvolvido com base na consistência cognitiva e postula que 

um objeto pode ser instrumental para ajudar a atingir certos valores (SHETH et al, 2001). 

Nesta visão, a atitude em relação a um objeto é uma função da medida em que o objeto é útil 

para obter coisas que o indivíduo valoriza, ponderados pela relativa importância desses 

valores. Por exemplo, frente a um medicamento de vanguarda, bastaria somar cada um dos 

valores que esse produto oferece (como ausência de efeitos colaterais e uma única dose diária) 

e ponderar pela importância do valor para o indivíduo. 

 

O tradicional Modelo Multiatributo de Fishbein, chamado também Modelo Expectativa-

Valor, é a mais amplamente representação da atitude já aplicada em diversas disciplinas 

(BAGOZZI et al, 2002). O modelo propõe que a atitude relativa ao objeto (produto) está 
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baseada no somatório das crenças sobre os atributos do objeto, ponderadas pela avaliação 

desses atributos (BLACKWELL et al, 2005). As crenças representam conhecimento a 

respeito de atributos do objeto, no modelo, elas exprimem a força da crença da pessoa de que 

o objeto possui o atributo em questão (MOWEN; MINOR, 2003). Então, a atitude geral com 

relação a um objeto seria a somatória dos produtos de crença vezes avaliação do indivíduo, 

sobre cada um dos atributos considerados do produto. Os atributos não estão limitados 

unicamente a características do produto (como preço e embalagem), podendo incluir também 

qualquer associação à imagem do produto (BLACKWELL et al, 2005).  

 

A atitude obtida com o modelo Expectativa-Valor é uma medida indireta (MOWEN; MINOR, 

2003). Ou seja, estimar-se o nível de atitude dos consumidores em relação a um objeto 

medindo-se as crenças sobre seus atributos as avaliações respectivas. Crenças, por exemplo, 

com o objeto antibiótico e o atributo potencia, uma crença poderia ser antibiótico altamente 

potente. Avaliações, no mesmo exemplo, avaliação negativa sobre a potencia do antibiótico. 

 

Mas também é possível medir atitude de forma direta. A denominada Atitude Global é a 

mensuração direta de todas as afeições e sentimentos que um consumidor demonstra em 

relação a um objeto (MOWEN; MINOR, 2003). De forma mais geral, ela é a avaliação do 

objeto em termos de sua qualidade e desejabilidade (SHETH et al, 2001). Assim, os 

resultados das duas estimativas (Atitude Expectativa-Valor e Atitude Global) podem ser 

comparados. Se a atitude prognosticada pelo Modelo Expectativa-Valor (somatória das 

crenças vezes as avaliações sobre o objeto) e a Atitude Global (medida diretamente) estiverem 

estreitamente correlacionadas, pode-se dizer que as crenças e avaliações consideradas 

representam uma boa compreensão dos fatores que influenciam a formação da atitude do 

consumidor. A este respeito: 
[...] se estamos habilitados a apuradamente extrair e medir todas as crenças e avaliações 
importantes para a pessoa, a mensuração indireta da atitude, baseada na somatória de tais 
crenças vezes os resultados avaliativos deve ser perfeitamente correlacionada com a mensuração 
direta da atitude. Todavia, as mensurações indireta e direta deveriam ser intercambiáveis. 
(FISHBEIN, 1980:84). 

 

Se tal intercambiabilidade fosse possível, não haveria necessidade de se medir crenças e 

avaliações, pois seria mais simples avaliar diretamente a atitude. Isto explicaria porque esta 

última teria sido mais freqüentemente utilizada para medir atitude (BAGOZZI et al, 2002).  



 
 
 
 
 
 

 

100

 

No entanto, na Atitude Global sabe-se apenas que a atitude do consumidor é favorável ou 

desfavorável, mas não por quê. Já nos modelos multiatributos, como é o caso do Expectativa-

Valor, se sabe que crenças estão por trás da atitude e como elas são ponderadas para resultar 

na atitude global, o que constitui um avanço significativo. Assim, além de seu considerável 

poder de diagnóstico, ao se especificar o que subjaz às atitudes se tem a possibilidade de 

alterá-las ou influenciá-las (SHETH et al, 2001). Todavia, tem-se demonstrado que, ainda 

após a correção dos erros de mensuração, a Atitude Global e a Atitude Expectativa-Valor são 

construtos distintos (BAGOZZI, 1982). Aliás, uma das questões mais discutidas sobre o 

referido modelo multiatributos de Fishbein é justamente a interpretação da relação entre esses 

construtos. Haveria seis possibilidades: 

 

a) Atitude Global e Atitude Expectativa-Valor estariam relacionadas por 

definição, ou seja, a atitude é definida como a somatória dos produtos de 

crenças e avaliações sobre determinados atributos do objeto (FISHBEIN, 

1967). 

 

b) A atitude Expectativa-Valor determinaria a Atitude Global (FISHBEIN; 

AJZEN, 1975). Isto significa que a última dependeria das crenças vezes as 

avaliações dessas crenças. Esta é a interpretação mais comum. 

 

c) Atitude Global e Atitude Expectativa-Valor não se relacionariam causalmente, 

mas são correlacionadas por terem causas comuns (BAGOZZI et al, 2002). 

 

d) Atitude Global e Atitude Expectativa-Valor não seriam relacionadas. Mas a 

teoria tem evidência empírica comprovando justamente o contrário (BAGOZZI 

et al, 2002). 

 

e) A Atitude Expectativa-Valor dependeria da Atitude Global. É o chamado 

efeito halo e se refere à influência da atitude nas crenças (BAGOZZI, 1996). 
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f) Atitude Global e Atitude Expectativa-Valor teriam influências recíprocas uma 

sobre a outra. No entanto, não há pesquisa significante estudando desta relação 

(BAGOZZI, et al, 2002). 

 

Então, a aparentemente simples relação entre a Atitude Global e a Atitude Expectativa-Valor 

abrange, na verdade, uma série de possibilidades. Mas não haveria necessidade de uma 

interpretação única e definitiva. Tal como apontado por Bagozzi et al (2002), é sábio manter a 

mente aberta e reconhecer que cada uma das relações pode acontecer em diferentes 

circunstâncias. Daí a importância de se estudar tais relações. 

 

Uma das limitações atribuídas ao Modelo Expectativa-Valor liga-se à determinação das 

crenças que devem fazer parte dele para avaliar a atitude do consumidor com relação a um 

objeto. O objetivo deve ser, sempre, identificar as crenças que realmente constituem ou 

determinam a atitude global, mas isto não é uma tarefa fácil. O ponto de partida é o 

consumidor manifestando as suas crenças sobre o produto (por exemplo, quão útil e quão fácil 

de manusear ele é). Mas como saber se essas crenças são realmente relacionadas à atitude dele 

sobre o produto? Haveria duas formas (BAGOZZI et al, 2002). 

 

A primeira é avaliar atitudes e crenças do consumidor em diferentes pontos no tempo e 

observar quão forte a relação entre elas se mantém. A segunda é utilizar diferentes níveis de 

atributos no produto e avaliar atitudes e crenças sobre as alternativas. Da mesma forma, 

atitudes e crenças devem ser consistentes para concluir que elas são relacionadas. Em ambos 

casos são feitas análises “dentro de sujeitos”. Isto é, avaliações do mesmo grupo de pessoas 

feitas em momentos diferentes ou sobre objetos com níveis de atributos diferentes. 

 

No entanto, é mais comum realizar análises “entre sujeitos”. Neste caso, a amostra de 

consumidores é solicitada a expressar suas atitudes e crenças com relação a um produto. 

Depois, se os consumidores que julgaram o produto com escores baixo, médio e alto nos 

atributos importantes do produto, também apresentarem escores baixo, médio e alto nas suas 

atitudes globais (respectivamente), pode-se inferir que foram identificadas crenças 

relacionadas às atitudes das pessoas. 
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Em síntese, por causa da variabilidade requerida para análises estatísticas é necessário 

selecionar crenças para uma amostra de pessoas (no caso de análises entre sujeitos) ou uma 

amostra de objetos ou pontos no tempo (no caso de análises dentro de sujeitos). No entanto, a 

seleção de crenças válidas continua sendo uma questão não resolvida, independentemente da 

forma de análise. Ela é uma tarefa altamente subjetiva e talvez mais uma a mensuração da arte 

e da habilidade do pesquisador do que ciência exata (BAGOZZI et al, 2002).  

 

Também as diferenças entre consumidores ao considerar crenças importantes sobre produtos 

são outro fator a dificultar a seleção de crenças. Por exemplo, a crença sobre a vantagem do 

amplo espectro anti-bacteriano de um medicamento pode ser avaliada negativamente por um 

indivíduo que não precisa de tal atributo e positivamente por um indivíduo requerendo de um 

antibiótico com essa característica. Ou seja, todas as crenças selecionadas nem sempre farão 

sentido para todos os indivíduos e tampouco haverá certeza de que foram consideradas todas 

as crenças que todos os consumidores consideram importantes. Diante disto, a identificação 

de grupos com características ou necessidades similares permitiria analisar diferenças nas suas 

atitudes. 

 

Especificamente para entender as atitudes dos consumidores em relação a produtos, a partir 

do modelo Expectativa-Valor foi desenvolvido o modelo Multiatributo de Atitudes do Ponto 

Ideal (BLACKWELL et al, 2005). Nele, além das crenças (importância dos atributos) e 

avaliações (crenças sobre o desempenho real de cada marca em cada atributo), os 

consumidores indicam onde o produto ou empresa “ideal” se enquadraria em cada um dos 

atributos. Assim, quanto mais perto o escore de um produto estiver do escore ideal, mais 

favorável será a atitude do consumidor. 

 

Outro foco de discussão sob os modelos Multiatributos é componente avaliativo. Segundo o 

modelo original, ele corresponde às avaliações do indivíduo sobre os atributos que acredita o 

objeto possua (crenças), podendo ser positivas ou negativas (MOWEN; MINOR, 2003). As 

avaliações são estimativas sobre quão bom ou ruim o objeto é em cada atributo (BAGOZZI et 

al, 2002). Para mensurar as avaliações deveria ser usada a escala de diferencial semântico 

bom / ruim, mas também outros indicadores tem sido bastante usados (AJZEN; FISHBEIN, 

1980). Os mais comuns são: vantajoso / desvantajoso, bom / péssimo, sensato / insensato, 
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compensador / não compensador, seguro / inseguro, valioso / sem valor, limpo / sujo, efetivo / 

inefetivo e útil / inútil. Até aqui, os modelos multiatributos consideram unicamente avaliações 

funcionais, diretamente ligadas aos benefícios do objeto. Isto é fornecem uma base cognitiva a 

respeito de como a atitude pode ser construída (BLACKWELL et al, 2005). 

 

Contudo, essas não são as únicas avaliações utilizadas para medir atitude. Algumas medidas 

de emoção também tem sido aplicadas (BAGOZZI et al, 2002) como: prazer / desprazer, 

felicidade / tristeza, excitação / depressão, satisfação / insatisfação, gosto / desgosto, 

contentamento / irritação, orgulho / vergonha, atrativo / sem atrativo, feliz / infeliz e divertido 

/ tedioso. Afinal as atitudes também podem ser formadas como resultado dos sentimentos do 

indivíduo sobre o objeto (BLACKWELL et al, 2005). Não obstante, os modelos 

multiatributos não consideram as emoções. As avaliações seriam a essência da atitude e não 

deveriam ser equiparadas às suas manifestações menos abstratas de crenças particulares, 

emoções e comportamento (EAGLY; CHAIKEN, 1993).  

 

Na visão de L.L. Thurstone, as emoções seriam a própria atitude (quantidade de afeição ou 

sentimento a favor ou contra um estímulo) proveniente de crenças e avaliações (MOWEN; 

MINOR, 2003). Sob outro ponto de vista, as emoções são um componente da atitude, alem do 

cognitivo (crenças e avaliações), que influenciaria as avaliações (BLACKWELL et al, 2005). 

De outra perspectiva, para objetos ou atos em que emoções complexas e implicações morais 

ocorrem, avaliações afetivas (prazer / desprazer) e morais (bom / ruim) não seriam suficientes 

para capturar o ímpeto motivacional das crenças (BAGOZZI, 1989). Portanto seria necessário 

incluir a avaliação de outras reações psicológicas sobre atributos do objeto ou conseqüências 

do ato. Desse modo, os três tipos de avaliação (afetiva, moral e psicológica) seriam 

manifestadas em respostas subjetivas condicionadas à possibilidade de aderir ou evitar o 

objeto ou ato. A integração de tais respostas e as crenças influenciaria a Atitude Global. 

 

Esta abordagem permite compreender a atitude das pessoas quando se trata de objetos ou atos 

em que as avaliações afetivas e morais são contraditórias. Tal como exemplificado por 

Bagozzi (1994), uma pessoa pode avaliar afetivamente de forma negativa o ato de doar 

sangue (sensação desagradável) e avaliar moralmente de forma positiva tal ato (bom para a 

sociedade). Tais avaliações, junto com outras reações psicológicas, fariam com que a pessoa 
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manifestasse uma resposta condicionada à possibilidade de doar ou não sangue. Esta resposta, 

junto com as crenças da pessoa sobre o ato de doar sangue, integrariam a informação que 

influencia a atitude dele sobre tal ato. Contudo, apesar da inclusão das avaliações afetiva, 

psicológica e moral, o papel das emoções na atitude, como construto unidimensional, fica 

ainda nebuloso. 

 

Os modelos multiatributos são limitados porque a somatória dos produtos de crenças e 

avaliações não permite identificar influências diferentes, se existirem, de grupos de crenças na 

atitude. Eles mostram a influência de todas as crenças de forma indiferenciada, como um 

grupo só. Esta prática não só dificulta o poder explanatório do modelo, como fornece pouca 

informação prática sobre quais crenças abordar quando se tem o objetivo de mudar a atitude. 

Diante desta fraqueza dos modelos multiatributos, Davis et al (1989) sugeriram que os 

consumidores unicamente avaliassem as conseqüências utilitárias, experienciais e de 

divertimento relacionadas à adoção de um produto, o que realmente influenciaria a atitude 

geral da pessoa.  

 

Num trabalho que segue esta linha de pensamento, se descobriu ampla gama de avaliações 

que governariam as reações atitudinais sobre o uso de fontes de informação de medicamentos 

por parte dos médicos na hora de tomar decisões terapêuticas (GAITHER et al, 1997). Mais 

especificamente se encontrou que a atitude do médico sobre uma ou mais fontes de 

informações de medicamentos (propagandista de laboratório, textos médicos, jornais médicos, 

colegas e farmacologistas) dependia de avaliações como: facilidade de uso, utilidade, 

qualidade da informação sobre efeitos nocivos, qualidade da informação sobre eficácia e 

disponibilidade. Desse modo, cada fonte de informação, a variância explicada da atitude 

variava entre os determinantes. Por exemplo, a informação com maior facilidade de uso foi 

aquela fornecida pelo propagandista de laboratório, já quanto à qualidade das informações 

sobre efeitos nocivos, a melhor fonte foi a dos farmacologistas. Neste caso, ao não se utilizar 

a mensuração de crenças e avaliações, como nos modelos multiatributos, e sim avaliações 

gerais, foi possível detectar, com maior facilidade, as crenças que mais afetam a atitude do 

consumidor. 

 



 
 
 
 
 
 

 

105

A principal vantagem de avaliações gerais em vez de determinantes da atitude (crenças e 

avaliações) está no maior pode explanatório e portanto, na capacidade para fazer 

recomendações com o intuito de mudar a atitude do consumidor é mais bem fundamentada 

(BAGOZZI et al, 2002). Em outras palavras, pode-se obter uma visão clara de sobre o quê 

realmente influencia a atitude. Todavia, o esforço é menor quando se implementa um 

levantamento com este tipo de avaliação, pois a quantidade de respostas do consumidor, assim 

como o tempo necessário, apresenta redução significativa. 

 

Finalmente, há algo que nem os Modelos Multiatributos nem os Modelos Avaliativos fazem: 

especificar as relações entre crenças e/ou entre avaliações, se as há, e as suas influências 

diretas ou indiretas na atitude. A teoria de Cadeias Meios e Fins é uma abordagem que sana 

de alguma maneira esta deficiência. Ela foi originalmente desenvolvida para relacionar o 

conhecimento do consumidor sobre um produto a seu próprio conhecimento (GUTMAN, 

1982). A teoria presume que o conhecimento está organizado numa hierarquia com 

pensamentos concretos ligados a pensamentos mais abstratos, numa seqüência progressiva de 

meios a fins.  

 

O conhecimento concreto acerca dos atributos de um produto é conectado a idéias mais 

abstratas sobre as conseqüências psicológicas e sociais desses atributos, e tais conseqüências 

psico-sociais são associadas a valores ainda mais abstratos. Por exemplo, para uma pessoa 

portadora de uma doença crônica, uma cadeia meios e fins da atitude dela quanto a farmácias 

que oferecem descontos a clientes fiéis, poderia ter a seguinte seqüência de pensamentos: 

melhores preços, compra integral do tratamento mensal, economia, excedente para comprar 

outros produtos, qualidade de vida em sociedade, etc. O uso da teoria das cadeias meios e fins 

alivia, de certa forma uma, deficiência na mensuração da atitude por meio de crenças e 

avaliações ou simplesmente de avaliações. No entanto, ela parece ser uma técnica que requer 

maior esforço e apresenta maiores dificuldades para se extrair informações dos consumidores. 

 

O estudo da atitude por meio das diversas alternativas discutidas (Atitude Global, Modelos 

Multiatributos, Modelos Avaliativos e Cadeias de Meios e Fins) foi até aqui analisado sob a 

perspectiva unidimensional e ainda ficam dois aspectos obscuros: i) o papel das emoções na 

atitude; ii) a influência das relações entre crenças e entre avaliações na atitude. A origem 
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dessas lacunas pode estar justamente no fato de se tratar atitude unidimensional. Por isso, a 

discussão do estudo da atitude como construto multidimensional começa a seguir. 

 

 

2.7.2 A atitude como construto multidimensional 

A multidimensionalidade da atitude pode ocorrer em pelo menos duas formas (BAGOZZI et 

al, 2002): i) com base no Modelo Multiatributo Expectativa-Valor; ii) com base na Atitude 

Global. 

 

A primeira forma de multidimensionalidade considera que uma atitude avaliativa sobre um 

objeto deve ser formada e armazenada na memória como um grupo de diferentes avaliações 

da pessoa, ou conseqüências para ela, sobre aspectos bem definidos ou atributos do objeto. Na 

memória, tais avaliações podem estar desorganizadas ou organizadas numa estrutura de sub-

avaliações interconectadas horizontal ou hierarquicamente.  

 

Um exemplo é o primeiro contato de uma pessoa com informações sobre um novo 

medicamento, pelo qual ela tenha interesse. Inicialmente, ela não sabe nada acerca dos 

atributos do produto e, portanto, tratará de se informar provavelmente por meio de jornais e 

revistas. Após isto, ela poderá formar algumas avaliações acerca de vários aspectos do 

produto, mas não necessariamente terá desenvolvido uma avaliação geral positiva ou negativa 

sobre ele. Tais avaliações podem não estar relacionadas ou estar vagamente relacionadas sem 

chegar a formar uma atitude única. Em outras instâncias, as pessoas podem formar múltiplas 

avaliações sobre um objeto e, desse modo, ter antecedentes únicos e produzir conseqüências 

únicas. Isto pode resultar da complexidade do objeto, nível de conhecimento ou experiência 

da pessoa, estilo cognitivo, conhecimento prévio, etc. 

 

Nesta visão multidimensional da atitude, o modelo Expectativa-Valor tem sido explorado em 

vários estudos. Numa pesquisa com doadores de sangue encontrou-se que as crenças (e 

portanto a atitude),, acerca das conseqüências negativas de doar sangue formam três 

componentes ou dimensões diferentes de crenças sobre: i) a dor externa imediata (ferida no 

braço, dor); ii) o mal estar interno imediato (enjôo, perda de consciência); iii) diversos custos 

para o doador (queda na resistência imunológica, perda de tempo, necessidade de se reduzir 
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exercício físico) (BAGOZZI, 1994: 340). Ou seja, em vez de o doador formar uma única 

reação Expectativa-Valor (a somatória de crenças vezes avaliações), esta perspectiva 

multidimensional descreve a estrutura das conseqüências de doar sangue na mente da pessoa. 

A atitude Expectativa-Valor Multidimensional também foi encontrada em estudos sobre 

compra de supressores dietéticos (OLIVER; BEARDEN, 1985) e uso de cupões para compra 

de diversos produtos (SHIMP; KAVAS, 1984). 

 

A principal implicação dos modelos Expectativa-Valor Multidimensionais é a possibilidade 

de se interpretar as inter-relações ou seqüências entre crenças e / ou avaliações. Análise esta 

impossível no Modelo Expectativa Valor Unidimensional, em que os produtos, de crenças 

vezes avaliações, são somados de forma conjunta. Esta vantagem do modelo multiatributo é 

especialmente importante para o marketing ao permitir que a comunicação persuasiva (por 

exemplo, propaganda) possa ser direcionada para influenciar uma crença ou avaliação 

específica e, desta forma, afetar a atitude.  

 

Num estudo, a rede de crenças e avaliações de consumidores acerca de automóveis da marca 

Hyundai mostrou não haver atitude expectativa-valor favorável sobre os custos do serviço de 

manutenção e a confiabilidade do veiculo (duas das quatro dimensões da atitude geral sobre o 

produto, sendo as outras duas conforto e aparência). A marca era nova, desconhecida e as 

pessoas tinham atitudes cépticas acerca de automóveis coreanos (YI, 1989). No entanto, a 

descoberta possibilitou notar que este inconveniente poderia ser superado com propagandas, 

que criassem nas pessoas crenças e avaliações favoráveis acerca da confiabilidade e os custos 

de manutenção dos automóveis Hyundai. Avaliações posteriores à campanha orientada por 

tais subsídios comprovaram que os consumidores inferiram níveis favoráveis sobre ambas 

dimensões. Ou seja, os modelos de atitude Expectativa-Valor Multidimensionais fornecem 

uma melhor forma de examinar a atitude do consumidor e os efeitos da propaganda nas 

reações dele do que o modelo Expectativa-Valor Unidimensional tradicional (BAGOZZI et 

al, 2002). 

 

A segunda forma de multimensionalidade da atitude considera a natureza e âmbito de seu 

conteúdo. Sob este prisma, a atitude tem três componentes: cognitivo, afetivo e conativo 

(ENGEL et al, 2000). O primeiro deles significa que, quando o individuo tem uma atitude em 
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relação a um objeto, tipicamente ela se baseia em algum conhecimento ou crença (cognições 

ou pensamentos) sobre ele. Crenças são expectativas quanto ao que alguma coisa é ou não, ou 

quanto ao que determinado objeto fará ou não. As crenças do consumidor provêm da 

aprendizagem cognitiva (MOWEN; MINOR, 2003). Elas representariam o conhecimento e as 

conclusões que um consumidor tem a respeito de objetos, seus atributos e os benefícios que 

proporcionam. As declarações de crença ligam um objeto (marca, loja, etc.) a um atributo ou 

benefício. Uma crença de marca é um pensamento sobre uma propriedade ou qualidade 

específica dela. 

 

Distinguem-se três tipos de crenças (SHETH et al, 2001): a) descritivas, que ligam um objeto 

a uma qualidade ou resultado (por exemplo, um antibiótico muito potente); b) avaliativas, que 

ligam um objeto a apreciações, preferências e percepções pessoais (por exemplo, um 

medicamento de uso simplificado: dose única diária); c) normativas, que invocam juízos 

éticos e morais quanto aos atos de alguém (por exemplo, os laboratórios de medicamentos não 

deveriam fazer anúncios para atraírem consumidores). 

 

O segundo componente das atitudes é o afetivo, referente aos sentimentos da pessoa para com 

um objeto ou emoções que o objeto evoca na pessoa (por exemplo, sinto-me seguro quando 

tomo um medicamento receitado pelo médico). Tal componente afetivo da atitude é 

considerado por alguns autores como sendo a própria atitude (MOWEN; MINOR, 2003). Esta 

visão segue a definição proposta por L. L. Thurstone que define atitude como a quantidade de 

afeição o sentimento a favor ou contra um estímulo. A idéia de que as atitudes se referem à 

afeição ou a alguma avaliação geral é expressa por muitos fatores. Neste caso a definição de 

atitude concebe o conhecimento do consumidor como diferente das atitudes e é denominado 

de crença (MOWEN; MINOR, 2003). Ou seja, nesta concepção, as crenças e as atitudes 

seriam construtos diferentes, não sendo as crenças um componente da atitude.  

 

Já o terceiro componente da atitude é o conativo. Ele representa a tendência comportamental 

ou predisposição para a ação em relação a um objeto (por exemplo, só usarei medicamentos 

receitados pelo médico para resolver qualquer problema de saúde). No comportamento do 

consumidor, o componente conativo exprime a intenção do consumidor de comprar um item 

específico. Similarmente, Mowen e Minor (2003) consideram as intenções de comportamento 
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como as expectativas de o consumidor se comportar de determinada maneira em relação à 

aquisição, ao descarte e uso de produtos. Desta forma, o consumidor formaria a intenção de 

procurar por informação, contar para mais alguém sobre a sua experiência com um produto, 

comprá-lo ou descartá-lo um produto de determinada maneira. Para estes autores, em 

circunstâncias de alto envolvimento, a medição das intenções de comportamento é muito 

importante por prever o comportamento real. 

 

Intervém, entre os três componentes das atitudes, uma clara progressão: da cognição inicial 

para a afeição e daí para a conação (SHIMP, 2002). Assim, uma pessoa tomaria conhecimento 

de um produto adquirindo informações e formando crenças sobre a capacidade dele em 

satisfazer necessidades. Depois, as crenças seriam integradas, sentimentos desenvolvidos e 

avaliações formadas sobre o produto. Então, com base nos sentimentos e avaliações, seria 

formada a intenção de comprar ou não o produto. Portanto, nesta visão as atitudes de um 

consumidor com relação a um produto abarcam crenças, opiniões e intenções de 

comportamento. 

 

Nesta linha, a atitude tem cinco propriedades a caracterizá-la mais objetivamente: valência, 

intensidade, resistência, persistência e confiança (ENGEL et al, 2000).  

 

a) A valência corresponde ao fato de uma atitude ser positiva, negativa ou neutra. 

Refere-se a pensamentos, sentimentos e ações favoráveis ou desfavoráveis, ou 

seja, os três componentes da atitude (cognitivo, afetivo e conativo) precisam 

estar em equilíbrio. 

b) A intensidade (ou extremidade) refere-se a quanto se gosta ou não se gosta. Da 

mesma forma que na valência, a intensidade entre os componentes deve ser 

consistente, ou seja, crenças fortes produzem sentimentos fortes e tendências 

de ação fortes e vice-versa. 

 

c) A resistência é o grau em que uma atitude é imune à mudança. Enquanto 

algumas atitudes podem ser altamente resistentes a mudança, outras podem ser 

bem vulneráveis. 
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d) A persistência reflete a noção de que as atitudes podem gradualmente 

desgastar-se devido com a do tempo. Tanto as atitudes positivas quanto as 

negativas podem mover-se em direção a uma valência mais neutra no decorrer 

do tempo. 

 

e) Confiança: representa a crença de uma pessoa de que sua atitude está correta. 

Algumas atitudes podem ser sustentadas confiantemente, enquanto outras 

podem existir com um grau mínimo de confiança. Nem todas são mantidas 

como o mesmo grau de confiança. Por exemplo, atitudes baseadas em 

experiência direta com o produto objeto da atitude normalmente contam com 

mais confiança do que aquelas derivadas de experiência indireta (como as que 

podem ser formadas depois de se ver um anúncio do produto). 

 

As cinco propriedades das atitudes são importantes porque permitem aos anunciantes 

conhecer os consumidores de forma mais precisa e, com isto, se antecipar. Conhecer a 

valência da atitude do consumidor com relação a um produto, a intensidade, acompanhar as 

atitudes dos consumidores ao longo do tempo (resistência e persistência) e a confiança dos 

consumidores com relação às suas atitudes pode auxiliar às empresas a prever mudanças 

potenciais na demanda de produtos e no comportamento de compra. 

 

Uma visão mais contemporânea de atitude, a considera distinta de seus componentes (ENGEL 

et al, 2000). Ou seja, cada componente estaria na verdade relacionado à atitude. Tanto o 

componente cognitivo (crenças) quanto o afetivo (sentimentos) são conceitualizados como 

determinantes das atitudes e não mais como componentes. Em outras palavras, a avaliação 

geral de uma pessoa sobre um objeto de atitude é vista como determinada pelas crenças e 

sentimentos da pessoa sobre o objeto. As bases cognitiva e afetiva da atitude são também 

denominadas utilitária e hedônica, respectivamente (DUBÉ et al, 2003).  

 

Já o componente conativo não é visto como um determinante das atitudes. Pelo contrário, 

nesta visão moderna, as atitudes são vistas como determinando o componente conativo. Isto é, 

as intenções comportamentais de uma pessoa dependeriam de suas atitudes. 

Conseqüentemente, as intenções dos consumidores de desempenhar algum comportamento 
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devem aumentar conforme as atitudes se tornem mais favoráveis. Todavia, a intenção 

comportamental está mais perto do comportamento (ENGEL et al, 2000) porque se espera 

que este último esteja mais altamente correlacionado com a intenção comportamental do que 

com as atitudes, as crenças e os sentimentos. A Ilustração 8 mostra esta visão. 

 

 
 

Ilustração 8 – Uma visão contemporânea das relações entre crenças, sentimento, atitude, intenção 
comportamental e comportamento 
FONTE: ENGEL et al, 2000, p. 241. 

 

 

Considerar as bases cognitiva e afetiva como os dois diferentes tipos de informação, nas quais 

a atitude se baseia, tem sido uma das formas mais populares de se considerar a estrutura da 

atitude (PETTY et al, 1997). Muitos dos esforços a explorar as bases cognitiva e afetiva da 

atitude são ancorados nos trabalhos de Bagozzi e Burnkrant. Eles compararam a validade 

convergente e preditora da estrutura unidimensional da atitude com a alternativa bi-

dimensional cognitiva-afetiva e demonstraram o melhor desempenho da última (BAGOZZI; 

BURNKRANT, 1980; 1985). O estudo dos componentes cognitivo e afetivo (utilitária e 

hedônica) da atitude ocorre em diversas disciplinas, como sociologia, psicologia, economia e 
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administração. Para esta Tese, contemplando a atitude do consumidor, a evolução da 

mensuração de seus componentes é a seguir discutida sob a perspectiva de dois campos de 

estudo: a psicologia e o marketing. 

 

 

2.7.3 A mensuração dos componentes da atitude na psicologia 

Embora substancial quantidade de pesquisa tenha sido realizada examinando as implicações 

de atitudes baseadas predominantemente em cognição ou em emoção, até inícios da década de 

1990, bem menos atenção era dada à mensuração de tais componentes atitudinais (CRITES et 

al, 1994). Por isto e pela falta de consistência nos procedimentos utilizados, as mensurações 

existentes sugeriam conceitualizações alternativas dos componentes cognitivo e afetivo da 

atitude. Por exemplo, os extremos da escala usada por Norman (1975) para mensurar o 

componente afetivo da atitude, muito favorável / muito desfavorável, a igualavam a uma 

avaliação geral. De modo diferente, os termos emocionais confiança, raiva, alegria e desgosto, 

utilizados por Abelson et al (1982), equiparavam o componente afetivo da atitude a diversos 

estados emocionais. Desse modo, a conceitualização do componente afetivo da atitude por 

meio de termos refletindo avaliações gerais (NORMAN, 1975; ROSENBERG, 1960; 

GRANBERG; BROWN, 1989) é diferente daquela em que se utilizam termos emocionais 

específicos (ABELSON et al, 1982; BRECKLER; WIGGINS, 1989; MILLAR; MILLAR, 

1990).  

 

Similarmente, a conceitualização do componente cognitivo da atitude apresentava dois 

problemas (BAGOZZI et al, 2002). O primeiro refere-se à natureza do componente cognitivo, 

pois não ficava claro se a cognição, per se, podia ter poder emotivo ou conteúdo motivacional 

da mesma forma que as variáveis afetivas. O segundo problema refere-se à mensuração do 

componente cognitivo da atitude. Considerando-se é uma espécie de avaliação, não ficava 

claro qual era o ganho em chamá-la decognição. Todavia, não tem havido consistência entre 

os pesquisadores quanto à terminologia para se referir à base cognitiva da atitude. Alguns 

autores utilizam a palavra crenças, mas empregando itens avaliativos para mensurá-la. Outros 

usam a palavra cognição, mas também mensurado avaliações. Em algumas ocasiões a palavra 

crenças tem sido usada em referência à força da conexão entre o objeto e suas características 

afetivas. 
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Este panorama evoluiu até a já mencionada visão contemporânea da atitude (PETTY et al, 

1997), em que avaliações e sentimentos são dois tipos de informações sobre as quais as 

atitudes são formadas. Esses tipos seriam diferentes, mas empiricamente associados, 

constituindo as bases da atitude. Por exemplo, houve um estudo sobre a atitude com relação a 

homossexuais, em indivíduos altamente autoritários e pouco autoritários. Para o primeiro 

grupo a atitude era baseada predominantemente em emoção e, para o segundo, 

predominantemente em cognição (HADDOCK et al, 1993). 

 

Para mensurar os componentes cognitivo e afetivo da atitude, até a década de 1990, pesquisas 

com questões fechadas (escalas de ordenação e checklists) eram freqüentes (PETTY et al, 

1997). Sobre estas mensurações surgiram duas críticas bem específicas, que direcionaram as 

pesquisas posteriores. A primeira, relacionada à utilização de escalas, que por sua natureza 

(questões fechadas), poderiam sofrer de limitações metodológicas (EAGLY et al, 1994). A 

segunda crítica prende-se ao descaso com a avaliação das propriedades psicométricas 

(confiabilidade, validade convergente e validade discriminante) das escalas utilizadas 

(CRITES et al, 1994). 

 

Quanto às limitações de questões fechadas para medir os componentes da atitude (EAGLY et 

al, 1994) houve esforços para atenuá-las. Questões abertas, nas quais os participantes eram 

encorajados a listar as suas emoções e crenças separadamente, encontraram que emoção e 

cognição freqüentemente contribuem para a predição de atitudes (EAGLY et al, 1994). 

Todavia, não houve comparações para demonstrar a superioridade das mensurações com 

questões abertas frente às escalas (PETTY et al, 1997). 

 

Sobre a outra crítica, alguns estudos examinam como comportamentos são preditos a partir 

dos componentes cognitivo e afetivo da atitude, no entanto, nada dizem acerca da estimativa 

da confiabilidade e validade das escalas utilizadas (por exemplo, ABELSON et al, 1982; 

GRANBERG; BROWN, 1989). Outros estudos controlam os efeitos da confiabilidade, mas 

não fornecem evidência sobre a validade (por exemplo, BRECKLER; WIGGINS, 1989). Não 

analisar as propriedades psicométricas das escalas utilizadas é potencialmente problemático 

porque diferenças na confiabilidade e validade das escalas podem levar diferentes predições 
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de atitude. Todavia, uma escala pode ser boa preditora da atitude não por estar baseada no 

construto medido, mas por ser mais confiável e/ou válida (CRITES et al, 1994). 

 

Orientados a sanar essas críticas, alguns estudos se destacam. Pediu-se a indivíduos para 

indicar suas crenças sobre o ato de doar sangue em escalas de diferencial semântico de sete 

pontos (bom / ruim, sensato / insensato, importante / não importante, desinteressado / egoísta, 

seguro / inseguro) e a expressar como tal ato os fazia se sentir, nas mesmas escalas. Os 

resultados mostraram avaliações e sentimentos altamente correlacionados (0,77) 

(BRECKLER; WIGGINS, 1989). Num segundo estudo, encontrou-se correlação maior ainda 

(0,83) entre os componentes cognitivo (avaliações) e afetivo (sentimentos) da atitude. Em 

ambos os estudos a atitude global foi medida com uma única escala de sete pontos (gosto / 

desgosto). Este item esteve correlacionado 0,64 e 0,63 com os sentimentos e as avaliações, 

respectivamente, no primeiro estudo, e 0,57 e 0,36 no segundo. Uma limitação deste trabalho 

foi a mensuração da atitude global como medida afetiva e não avaliativa. Todavia, isto 

implica que unicamente um sentido do afeto (amor / ódio) foi considerado, negligenciando-se 

outros (por exemplo, alegria / tristeza, calma / receio, excitado / relaxado). 

 

Foi reportada evidência sobre a existência de componentes separados, avaliações e 

sentimentos, na atitude geral de indivíduos sobre atividades de lazer (AJZEN; DRIVER, 

1992). Também encontrou-se atitudes avaliativas e afetivas, separadas, sobre o ato de doar 

medula óssea em quatro amostras diferentes: chineses de Hong Kong, chineses americanos 

em São Francisco, afro americanos em Ann Arbor (Michigan) e americanos brancos na 

mesma cidade (BAGOZZI et al, 2001). Nesse estudo a atitude afetiva foi medida com os 

pares de palavras: agradável / desagradável, prazeroso / despreazeroso, confortável / 

desconfortável, atrativo / repelente e apelativo / sem apelo. Já a atitude avaliativa foi medida 

com os pares: recompensa / castigo, sensato / insensato, benéfico / prejudicial, útil / inútil, 

bom / ruim. 

 

Investigou-se também, nos Estados Unidos, a atitude sobre grupos sociais e políticos: 

mulheres, homens, democratas e republicanos (EAGLY et al, 1994). A atitude geral foi 

indicada por respostas a cinco itens de diferencial semântico em escalas de sete pontos (bom / 

ruim, positivo / negativo, valioso / sem valor, prazeroso / desprazeroso, agradável / 
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desagradável). As crenças foram medidas por estimativas da força da associação entre cada 

grupo objeto de atitude e mais de dez características geradas pelos participantes (por exemplo, 

amigável). Já o afeto foi registrado pedindo-se às pessoas para gerar mais de dez emoções 

tipicamente por eles sentidas em relação aos membros dos grupos. Os resultados mostraram 

correlações entre 0,22 e 0,62 entre cognição e emoção nos quatro grupos. Adicionalmente, as 

correlações entre “atitude geral e afeto” e “atitude geral e crenças”, demonstram que essas 

últimas eram preditores significantes em todos os grupos, mas que o afeto era significante só 

para o grupo de republicanos. 

 

Alguns esforços por medir os componentes cognitivo e afetivo da atitude falham ao não levar 

em conta o efeito que as características estruturais das mensurações podem ter nas respostas 

individuais. A literatura sugere que diferenças sutis no fraseado ou no formato de resposta das 

questões podem influenciar dramaticamente as respostas (SHUMAN; PRESSER, 1981). Por 

exemplo, no mencionado trabalho de Eagly et al (1994), em que atitude geral, crenças e 

sentimentos foram avaliados de formas diferentes, fica difícil determinar se as descobertas são 

função de diferentes bases da atitude ou de características estruturais das mensurações. 

 

Outra limitação da pesquisa sobre a mensuração das bases cognitiva e afetiva da atitude é que, 

até aqui, as escalas são, em sua maioria, para objetos específicos de atitude. Isto é, as escalas 

foram elaboradas para levantar avaliações e sentimentos de determinados produtos, não sendo 

possível sua aplicabilidade no estudo da atitude sobre outros objetos. Evidência disto são 

estudos de atitude sobre ações como doar sangue (BRECKLER; WIGGINS, 1989), grupos 

sociais e políticos (EAGLY et al, 1994) e homossexuais (HADDOCK et al, 1993). Embora 

aceitável, focar o estudo da atitude de objetos específicos tem algumas conseqüências 

negativas (CRITES et al, 1994). Primeiro, devido aos altos custos de tempo e dinheiro 

envolvidos no desenvolvimento de escalas, pesquisadores confinam suas pesquisas à limitada 

quantidade de objetos para os quais elas já existem. Segundo, como os componentes cognitivo 

e afetivo sobre um objeto podem ser únicas para ele, estimativas de tais componentes com 

escalas específicas de atitude podem não ser comparáveis. 

 

Buscando atenuar as limitações apontadas, Crites et al (1994) realizaram um estudo utilizando 

diversas modalidades de escalas (diferencial semântico, listas de multi-respostas, listas 
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dicotômicas, variação de palavras e listagem de pensamentos). Ademais, avaliaram ampla 

variedade de objetos de atitude (serpentes, Yale University, forno microondas, pizza, 

televisor, vacas, literatura, matemática, castigo, controle da natalidade e igreja e serpentes) e 

testaram a confiabilidade e validade correspondentes. O objetivo foi explorar empiricamente a 

possibilidade de se criar indicadores válidos para as bases cognitiva e afetiva da atitude que 

pudessem ser utilizados para avaliar diversos tipos de objetos, ou seja, escalas que não fossem 

específicas a um objeto particular. 

 

O estudo de Crites et al (1994) constou de três etapas. A primeira, denominada de estudo 

piloto, procurou determinar a utilidade de escalas gerais para estimar os componentes da 

atitude. Para tanto, indicadores utilizados em pesquisas anteriores foram selecionados para 

exame. Inicialmente, os itens foram apresentados em sua forma original, de diferencial 

semântico. Posteriormente foram construídas as escalas cognitiva e afetiva para cada formato 

de resposta. Por não ser possível encontrar sempre ambas escalas no mesmo formato, novos 

indicadores foram gerados paralelamente às escalas cognitivas e afetivas disponíveis em cada 

formato de resposta. Um total de 28 estudantes respondeu o questionário, constando de duas 

escalas cognitiva e afetiva em cinco formatos de resposta diferentes e para seis objetos de 

atitude (serpentes, Yale University, forno microondas, pizza, televisor e vacas). Os resultados 

mostraram consistência interna e validade convergente adequadas nas escalas, mas não 

demonstrando validade discriminante. 

 

A segunda etapa visou aprimorar a consistência interna e as validades convergente e 

discriminante das escalas do estudo piloto. Para estimar o impacto do formato de resposta na 

confiabilidade e validade das mensurações, o mesmo grupo de indicadores foi utilizado em 

cada um deles. Adicionalmente, para examinar a relação entre atitude geral e as bases 

cognitiva e afetiva, mensurações do primeiro construto foram incluídas. Um total de 200 

estudantes universitários respondeu o questionário com escalas cognitivas, afetivas e gerais 

apresentadas em cinco formatos de resposta para seis objetos de atitude (igreja, serpentes, 

controle de natalidade, castigo, aulas de matemática e aulas de literatura).  

 

Na escala de diferencial semântico cognitiva pediu-se aos respondentes para indicar a posição 

que melhor descrevia as características do objeto numa escala de sete pontos, com 3 
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representando o adjetivo positivo e -3 o negativo. Da mesma forma, na escala afetiva, o 

participante devia indicar a posição que melhor descrevia seus sentimentos sobre o objeto. Os 

pares de adjetivos da escala cognitiva foram sete: útil / inútil, confiável / duvidoso, seguro / 

perigoso, benéfico / prejudicial, valioso / sem valor, perfeito / imperfeito e saudável / não 

saudável. Os pares de adjetivos da escala afetiva foram oito: carinho / raiva, encanto / 

desencanto, felicidade / tristeza, tranqüilidade / tensão, estimulo / desestímulo, relaxamento / 

irritação, aceitação / rejeição e diversão / tédio. Os pares de adjetivos da escala de atitude 

geral foram quatro: positivo / negativo, gosto / desgosto, bom / ruim e desejável / indesejável. 

Note-se que estes últimos não descrevem estados afetivos e nem características do objeto. 

 

Utilizando-se os mesmos adjetivos, nas escalas de listas multi-respostas os participantes 

foram solicitados a indicar como os adjetivos descreviam seus sentimentos sobre o objeto 

(escala afetiva) e os atributos ou características dele (escala cognitiva). Era o “0” para o 

adjetivo que não descrevia os sentimentos do respondente ou as características do objeto; 

valores -1 e 1 se o adjetivo descrevia superficialmente os sentimentos e características do 

objeto; valores entre -2 e 2 se o adjetivo descrevia perfeitamente os sentimentos do 

respondente ou características do objeto. Os números positivos refletiam uma avaliação 

favorável e os negativos, uma avaliação desfavorável. 

 

As escalas de lista dicotômicas foram idênticas às anteriores, com a exceção de que os 

participantes deviam indicar se o adjetivo descrevia ou não seus sentimentos, características 

do objeto ou atitudes sobre o objeto nas escalas afetiva, cognitiva e de atitude geral 

respectivamente. Os valores atribuídos foram “0” para a resposta “não” e 1 para a resposta 

“sim”. Já nas escalas de variação de palavras, os participantes foram solicitados a indicar se 

determinadas frases descreviam ou não o objeto de atitude (escala cognitiva) e seus 

sentimentos sobre o objeto (escala afetiva). A versão afetiva utilizou a frase “eu me sinto...” e 

a cognitiva, “o objeto é...”. Nas escalas de listagem de pensamentos os participantes foram 

solicitados a escrever todos os pensamentos e sentimentos que viessem à mente com relação a 

cada objeto de atitude. Após responder a todas as escalas, os participantes deviam voltar às 

seis listas de adjetivos (uma para cada objeto de atitude) e indicar se suas respostas eram 

pensamentos ou sentimentos e se estes eram positivos, negativos ou neutros. Os valores 
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atribuídos às respostas nestes dois últimos formatos de escala seguiram a lógica das escalas 

multi-respostas. 

 

Os resultados de Crites et al (1994) demonstraram que as escalas cognitiva e afetiva de 

diferencial semântico, listas de multi-respostas e listas dicotômicas são aplicáveis a múltiplos 

objetos de atitude e apresentam propriedades psicométricas estáveis entre os diferentes 

objetos de atitude. Ambas as escalas (cognitiva e afetiva) nesses formatos de resposta 

mostraram níveis uniformemente altos e comparáveis de consistência interna, entre os objetos 

de atitude. Adicionalmente, as escalas afetivas mostraram altos níveis de validade 

convergente e discriminante, com a maioria das escalas com cargas no mesmo fator Já as 

escalas cognitivas mostraram níveis similares de validade convergente e discriminante.  

 

Concluiu-se que as escalas de diferencial semântico, listas multi-respostas e dicotômicas 

estudadas por Crites et al (1994) podem ser confiáveis e válidas. Isto é, elas podem ser 

utilizadas satisfatoriamente para numa ampla gama de objetos de atitude. As descobertas 

deram suporte à existência de dois fatores: cognitivo e afetivo. Outra contribuição é que foram 

examinadas a confiabilidade e validade de ambas escalas (cognitiva e afetiva), obtendo-se 

índices razoáveis. Também foi comprovado que elas podem detectar grupos que diferem 

quanto à extensão em que suas atitudes são predominantemente cognitivas ou 

predominantemente emocionais. Finalmente, foi confirmado que a confiabilidade de ambas 

escalas é comparável e consistente entre diversos objetos de atitude. Noutro estudo similar 

também encontrou-se validade convergente e discriminante entre crenças cognitivas e afetivas 

(TRAFIMOW; SHEERAN, 1998). Isto é, os componentes cognitivo e afetivo estiveram 

relacionados 0,48 e 0,16 em dois experimentos respectivamente. 

 

A terceira etapa da pesquisa de Crites et al (1994) buscou evidência direta sobre a 

possibilidade de as escalas estimar as bases cognitiva e afetiva da atitude. Criaram 

experimentalmente atitudes sobre objetos por meio da leitura de textos predominantemente 

cognitivos e afetivos sobre um objeto (animais fictícios). Então, as escalas desenvolvidas na 

etapa anterior foram aplicadas. Os resultados demonstraram que as mesmas são de muita 

utilidade para diferenciar os componentes cognitivo e afetivo da atitude. Sujeitos que leram o 

texto predominantemente afetivo tiveram atitudes mais fortemente baseadas em informações 
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afetivas do que os que leram o texto predominantemente cognitivo e vice-versa. 

Adicionalmente, as escalas se mostraram capazes de detectar diferenças nos componentes da 

atitude entre grupos. 

 

Aprimoradas as deficiências na mensuração dos componentes da atitude, a psicologia 

continua a explorar em que medida ela é baseada em emoção e cognição (PETTY et al, 1997). 

A pesquisa sobre mensuração dos componentes da atitude revisada até aqui permite dizer que 

a atitude geral tem dois componentes: cognitivo e afetivo, e que tais componentes podem 

depender de diferentes antecedentes e prognosticar conseqüências também diferentes. No 

entanto, o pesquisador deve se perguntar se requer mensurações múltiplas de atitude ou se 

elas são melhor vistas como indicadores de um único construto atitudinal a capturar todos os 

possíveis significados de “bom / ruim” (avaliações) e / ou de “gosto / desgosto” (sentimentos) 

(FISHBEIN, 1993 citado por BAGOZZI, 2002). De fato, demonstrou-se que respostas 

avaliativas separadas (avaliações e sentimentos) da atitude geral podem ser organizadas em 

dois fatores de primeira ordem e abranger duas dimensões dum único fator de ordem mais alta 

num modelo de análise fatorial confirmatória (BAGOZZI et al, 2002). Em outras palavras, há 

respostas atitudinais avaliativas e afetivas distintas num certo nível de abstração, mas elas são 

atribuídas a uma atitude geral num nível de abstração maior. Desse modo, a atitude é 

multidimensional e unidimensional, dependendo do nível de análise. 

 

 

2.7.4 A mensuração dos componentes da atitude no marketing 

A reconhecida importância da atitude do indivíduo em diversas disciplinas (especialmente na 

psicologia) encontra um desenvolvimento teórico paralelo no marketing. Por muito tempo a 

atitude foi vista como um construto unidimensional (OSGOOD et al, 1957 citado por VOSS 

et al, 2003), que refletia a avaliação geral do indivíduo sobre um objeto (produto, marca, 

propaganda, etc.) formada a partir da avaliação de atributos ou características do mesmo 

(BAGOZZI; BURNKRANT, 1980). Ao longo das últimas décadas houve mudanças 

significativas nesta visão unidimensional da atitude em favor de uma discriminação entre 

bases cognitiva versus afetiva ou utilitária versus hedônica, sobre as quais as atitudes são 

formadas (DUBÉ et al, 2003). O componente cognitivo estaria formado pelos atributos 

positivos e negativos do objeto e as crenças acerca dele. Por exemplo, no caso de 
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medicamentos, o componente cognitivo estaria relacionado à utilidade do produto. O 

componente afetivo abrangeria as sensações, sentimentos e emoções que o indivíduo 

experimenta em resposta ao objeto, estaria relacionado ao prazer ou alegria decorrentes do 

uso o contato com o produto. Nesta visão, a maneira como a avaliação favorável de um objeto 

resultará numa intenção, decisão ou planejamento de compra dependerá freqüentemente de 

atividades mentais ligadas aos sentimentos sobre o objeto e aos objetivos do indivíduo 

(BAGOZZI; EDWARDS, 1998). 

 

A mensuração dos componentes cognitivo e afetivo da atitude pode oferecer a pesquisadores e 

gerentes novas abordagens para resolver problemas de marketing. Por exemplo, habilitá-os a 

testar campanhas de propaganda com mensagens racionais ou emocionais (PARK et al, 

1986). Também estas mensurações poderiam revelar diferenças ou posições entre marcas que 

podem não ser aparentes numa abordagem unidimensional na mensuração da atitude 

(DILLON et al, 2001). Todavia, estudos têm demonstrado que produtos ou marcas que são 

mais hedônicos do que utilitários suportam mais facilmente uma estratégia de preço premium 

(DHAR; WERTENBROCH, 2000) e esforços de promoção de vendas (CHANDON et al, 

2000). 

 

No marketing, o interesse pelos componentes cognitivo e afetivo (utilitário e hedônico) da 

atitude começa com os trabalhos de Hirschman & Holbrook (HIRSCHMAN; HOLBROOK, 

1982 e HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982). Para mensurar os componentes da atitude, uma 

diversidade de escalas mult-item foi desenvolvida, dando suporte à estrutura bi-dimensional 

da atitude (BATRA; AHTOLA, 1991, LECLERC et al, 1994; BABIN et al, 1994). Os 

esforços por distinguir os componentes da atitude e a forma em que eles influenciam as 

respostas dos consumidores têm sido bastante proveitosos. As bases da atitude tem sido 

estudadas para produtos (BATRA; AHTOLA, 1991), marcas (LECLERC et al, 1994; PARK 

et al, 1991), propaganda (BURKE; EDELL, 1989), promoção (CHANDON et al, 2000) e 

atividades de compra (BABIN et al, 1994). 

 

Com base em trabalhos prévios sobre motivação (como DICHTER, 1960) Hirschman e 

Holbrook desenvolveram a “visão experiencial do consumo hedônico” (HIRSCHMAN; 

HOLBROOK, 1982). Ela centra-se em produtos estéticos, como novelas, filmes e arte, 
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embora abranja todas as classes de produtos (HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982). O 

consumo hedônico foi definido como aquelas facetas do comportamento do consumidor 

relacionadas a aspectos multisensoriais, fantasia e emoção da experiência do indivíduo com o 

produto. Assim, produtos consumidos hedonicamente estimulariam a imaginação e o 

incentivo emocional seria baseado em estímulos sensoriais externos sobre o produto. 

 

Esta visão do consumo hedônico mostrou-se logo problemática, porque os autores 

aparentemente consideravam a atitude como um componente da afetividade. Isto fica evidente 

quando eles apontam que a abordagem tradicional do processamento de informações estaria 

focada unicamente num aspecto da resposta hedônica, representada pelo “gosto ou desgosto” 

do objeto, o que é denominado de atitude. Ou seja, este componente (atitude) representaria, na 

visão experiencial, unicamente uma pequena parte das emoções e sentimentos de interesse 

(HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982). 

 

Posteriormente surgiu uma visão contrária, com a afetividade definida como um estado de 

sentimento (COHEN; ARENI, 1991), como emoção e disposição de ânimo. Desse modo, 

sendo a atitude de natureza avaliativa, ela conteria um elemento cognitivo diferente da 

afetividade. Este é o início duma série de trabalhos abordando os componentes cognitivo e 

afetivo da atitude. Comparações entre as validades convergente e preditiva da estrutura 

tradicional unidimensional e as da estrutura bidimensional confirmaram o melhor 

desempenho da última (BAGOZZI; BURNKRANT, 1980; 1985).  

 

Numa primeira investida para explorar os componentes da atitude observou-se que o 

consumidor compra bens e serviços e tem determinado comportamento por duas razões: i) 

instrumentais ou utilitárias; ii) emocionais (hedônicas) ou gratificantes (conseqüências dos 

atributos sensoriais do produto) (BATRA; AHTOLA, 1990). Isto já era sabido no campo da 

economia, pregando que os consumidores usam produtos como: i) instrumentos para alcançar 

objetivos; ii) símbolos de status, simultaneamente (HAMILTON, 1987). Esta visão combina 

as dimensões utilitária e hedônica do consumo e constituem um paralelo ao desenvolvimento 

teórico no campo de pesquisa sobre o consumidor. 
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Com essa orientação nasceu uma diversidade de escalas multi-item para a mensuração das 

componentes cognitivo e afetivo da atitude (DUBÉ et al, 2003). Sob a premissa de que a 

atitude do consumidor tem dois componentes e que categorias de produto diferem na extensão 

em que atitudes gerais sobre produtos são deles desenvolveu-se uma escala de diferencial 

semântico de oito itens que os media apropriadamente (BATRA; AHTOLA, 1991). 

Inicialmente destinada a marcas específicas, foi depois bastante utilizada por outros 

pesquisadores. Tanto no estudo original quanto em aplicações subseqüentes a escala saiu-se 

bem na validade e fidedignidade, mas constatou-se que ela sofria de cargas inconsistentes nos 

estímulos, provavelmente devido à interação entre conceito e escala (SPANGENBERG et al, 

1997). Neste sentido, a escala se mostrou problemática em quase todas suas aplicações (por 

exemplo, CROWLEY et al, 1992). 

 

O pobre desempenho da escala de Batra e Ahtola (1991) é explicado teórica e 

metodologicamente (VOSS et al, 2003). Uma crítica proeminente é sua inabilidade para levar 

em conta conceitos teóricos relevantes na sua estrutura nomonológica. Por exemplo, a escala 

falhava ao incorporar o envolvimento do consumidor, que já tinha sido apontado como 

componente relevante do consumo hedônico (HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982). De outro 

lado, a escala se mostrou imprópria para generalizar resultados nas categorias de produto 

estudadas (CROWLEY et al, 1992). Apesar de os autores terem relatado aplicações bem 

sucedidas na avaliação de marcas de produto específicas, aplicações posteriores foram 

incapazes de replicar as descobertas originais ou demonstrar possibilidade de generalização da 

escala para categorias de produto (CROWLEY et al, 1992). 

 

Mas mensurações com a escala de Batra e Ahtola (1991) mostraram resultados interessantes 

no mapeamento de escores de produtos num espaço bidimensional (utilitário / hedônico) 

(CROWLEY et al, 1992). Quase todas as categorias de produto apareceram no mesmo 

quadrante, indicando níveis relativamente altos dos dois componentes. A explicação seria a já 

mencionada interação entre conceito e escala, observada no trabalho que lhe deu origem. Por 

outro lado, os oito adjetivos escolhidos poderiam não representar adequadamente os 

construtos, pois alguns produtos aparentemente utilitários apareceriam muito próximos de 

outros aparentemente hedônicos. Por exemplo, utensílios de cozinha estavam muito próximos 

de hotéis de férias no mapa bidimensional. Em que pese os problemas apontados, as escalas 
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constituíram um importante primeiro passo na mensuração dos componentes da atitude 

(CROWLEY et al, 1992). 

 

Mais tarde foi desenvolvida uma escala para os componentes cognitivo e afetivo do 

comportamento de compra (BABIN et al, 1994). Ela avalia a atividade de compra no varejo e 

é altamente específica, motivo pelo qual não pode ser utilizada para outros produtos ou 

atividades. Da mesma forma que no trabalho de Batra e Ahtola (1991), tampouco nela foi 

incluído o envolvimento (SPANGENBERG et al, 1997). Mas o maior problema foi o 

procedimento utilizado para validar a escala. Nele, estudantes acompanharam respondentes no 

trajeto de compra num shopping para observar seu comportamento e aplicar-lhes um 

questionário. Os respondentes foram informados de que os estudantes receberiam créditos no 

seu curso universitário pela atividade. Mas, só depois da análise dos dados, viu-se forte 

possibilidade do procedimento ter introduzido viés (BABIN et al, 1994). Portanto, ao ser 

utilizada, a escala deveria antes ser validada. 

 

Diante do corpo de pesquisa até aqui constituído surge a necessidade de uma escala de 

aplicação geral, útil para medir os componentes cognitivo e afetivo da atitude sobre produtos 

levando-se em conta o envolvimento. Então foi criada a escala HED/UT (do inglês hedonic / 

utilitarian) (SPANGENBERG et al, 1997), capturando a intensidade dos componentes 

experimentados por consumidores em vários objetos (diversas marcas e categorias de 

produto) e em diversas situações.  

 

A escala final HED/UT foi reduzida a 24 pares de adjetivos (12 cognitivos e 12 afetivos). Os 

pares de adjetivos utilitários foram: útil / inútil, prático / não prático, necessário / 

desnecessário, funcional / não funcional, sensível / insensível, proveitoso / sem proveito, 

eficiente / ineficiente, efetivo / inefetivo, benéfico / prejudicial, de fácil manejo / de difícil 

manejo, improdutivo / produtivo e solução de problema / não solução de problema. Já os 

pares de adjetivos hedônicos foram: excitante / tedioso, agradável / desagradável, sensual / 

não sensual, divertido / não divertido, prazeroso / desprazeroso, engraçado / sem graça, 

sensacional / não sensacional, feliz / infeliz, brincalhão / não brincalhão, delicioso / não 

delicioso, alegre / não alegre, e engraçado / não engraçado. 
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Demonstrou-se que a escala HED/UT discrimina entre níveis de construto de marcas de 

produtos e categorias de produtos. No caso duma rede de hotéis de férias (Hilton Vacation 

Resorts) e a categoria de produto hotel de férias, as avaliações foram consistentemente 

positivas em adjetivos hedônicos. Também, nos computadores pessoais IBM e a categoria de 

produto computadores pessoais, as avaliações foram consistentemente positivas em adjetivos 

utilitários. Finalmente, os salgadinhos Chips e a categoria de produto salgadinhos foram 

avaliados como os menos utilitários. Surpreendentemente, estes produtos foram avaliados de 

forma bem próxima aos computadores da IBM e à categoria de produto computadores 

pessoais nas avaliações hedônicas. No geral, não houve grandes diferenças entre as avaliações 

das marcas e suas respectivas categorias de produto. 

 

Contudo, a constatação mais importante na escala HED/UT foi que o envolvimento é positiva 

e significativamente relacionado ao nível dos valores hedônico e utilitário. Ou seja, houve 

uma forte relação linear positiva entre a escala usada para medir o envolvimento e as escalas 

hedônica e utilitária. Assim, altos níveis de envolvimento levariam a altos níveis no 

componente hedônico e também a altos níveis no componente utilitário. Todavia, a escala 

mostrou-se internamente consistente, com uma estrutura de fatores estável entre as várias 

categorias de produto e marcas específicas. A variância explicada e a variância média extraída 

foram as maiores entre as escalas concebidas até esse momento. 

 

Numa série de estudos a escala final HED/UT ficou com dez itens e demonstrou sólido 

desempenho em vários testes psicométricos (VOSS et al, 2003). Os pares de adjetivos da 

escala cognitiva final foram: efetivo/ inefetivo, útil / inútil, funcional / não funcional, 

necessário / desnecessário e prático / não prático. Já os pares de adjetivos da escala afetiva 

foram: engraçado / não engraçado, excitante / tedioso, agradável / desagradável, sensacional / 

não sensacional e divertido / não divertido. A confiabilidade e a validade foram examinadas 

em várias amostras, regiões geográficas e com ampla variedade de estímulos. Concluiu-se que 

a escala mede com sucesso atitudes sobre categorias de produto e marcas das categorias. Para 

algumas categorias / marcas a dimensão afetiva pode ser mais importante, para outras, a 

dimensão cognitiva pode prevalecer e ainda, em outras, ambas dimensões podem ser 

importantes. Mas os autores deixam claro que é necessária mais pesquisa antes de 

generalizações.  
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Os principais subsídios da escala HED/UT são três. Primeiro, demonstrou-se a validade 

discriminante das escalas cognitiva, afetiva e envolvimento com a categoria de produto. 

Segundo, mostrou-se que os benefícios utilitários e hedônicos são dimensões da atitude geral 

sobre produtos e marcas. Uma análise de fatores de segunda ordem indicou que as dimensões 

da escala HED/UT estão relacionadas a um construto de primeira ordem, que seria a atitude 

sobre a marca. Finalmente, a superioridade de se usar avaliações utilitárias e hedônicas frente 

a avaliações unidimensionais para prever intenções de compra foi constatada. Em síntese, a 

escala HED/UT é uma ferramenta útil e completa para medir o fenômeno complexo que é a 

atitude. 

 

Pelo visto até aqui, as bases que moldam a atitude do consumidor podem ser reduzidas, sem 

perda significante de informações, a dois componentes: cognitivo e afetivo. No entanto, cada 

uma deles pode conter atributos de natureza bem diferente. Por exemplo, a atitude sobre um 

sorvete pode ser formada pela conveniência da embalagem e pelo conteúdo de vitaminas (no 

componente cognitivo) e pelo prazer sensorial e pela sensação de culpa para que está acima 

do peso (no componentes afetivo). Tais diferenças na natureza dos atributos podem contribuir 

de formas únicas nos julgamentos atitudinais e no comportamento do consumidor.  

 

Por aí tem-se definido a diferenciação dos atributos subjacentes ao componente afetivo da 

atitude (GINER-SOROLLA, 1999; 2001). Eles seriam diferenciados por serem de natureza 

imediata ou deliberativa. Isto é, se o atributo é ligado ao prazer imediato sensorial como 

conseqüência do consumo ou a emoções como culpa, que tipicamente surgem de 

considerações mais elaboradas sobre as conseqüências de consumo. Por exemplo, no uso de 

um medicamento para dor (antiinflamatório), um benefício imediato seria a sensação de 

alivio. Já uma conseqüência deliberativa seria a sensação de preocupação, ligada ao uso do 

medicamento, por possíveis efeitos negativos do remédio sobre o aparelho digestivo. Esta 

distinção existe também no componente cognitivo da atitude (DUBÉ et al, 2003). Por 

exemplo, no uso de um medicamento, os atributos cognitivos podem ser associados a 

benefícios imediatos (como conveniência) e a conseqüências deliberativas (como segurança). 
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Assim sendo, a atitude do consumidor poderia ser mais bem representada por uma estrutura 

hierárquica que preserva, num primeiro nível, grupos de atributos formados pela sua natureza 

imediata ou deliberativa. Estes grupos formariam, num segundo nível, os componentes 

cognitivo e afetivo da atitude. Um estudo com diferentes alimentos e em diferentes culturas 

(França e China) testou e validou essa estrutura hierárquica da atitude (DUBÉ et al, 2003). O 

modelo hierárquico da atitude teve melhor desempenho ao capturar a atitude do consumidor 

do que modelos alternativos, especificamente o unidimensional e o bi-dimensional (cognitivo 

– afetivo). A superioridade foi demonstrada pelos altos índices de ajustamento e cargas 

significantes nos fatores de segunda ordem (cognitivo e afetivo) entre as amostras das duas 

diferentes culturas estudadas (francesa e chinesa). O modelo foi capaz de capturar 

similaridades assim como variações culturais prévias dos componentes cognitivo e afetivo da 

atitude entre os grupos. 

 

No caso específico de medicamentos, não foi encontrado estudo empírico medindo os 

componentes da atitude do consumidor, reforçando a necessidade de pesquisa de campo. Daí, 

apesar de se ter consciência de que ela pode ser formada por sub-fatores dentro de seus 

componentes principais, cognitivo e afetivo, optou-se começar pela abordagem bi-

dimensional. Então, o primeiro objetivo específico da pesquisa de campo desta tese é 

analisar os componentes da atitude do consumidor sobre medicamentos. Pelo exame 

prévio da conceituação da atitude e seus componentes, alguns pressupostos guiarão a busca 

deste primeiro objetivo específico. Eles estão a seguir.  

 

Primeiro, de forma consistente com a visão mais comum do conceito de atitude, assume-se 

que ela consiste de julgamentos de avaliação sumários que podem ser derivados de tipos 

qualitativamente diferentes de informação (ENGEL et al, 2005). Neste caso, informações 

cognitiva e afetiva (EAGLY; CHAIKEN, 1993; PETTY; CACIOPPO, 1986b). Ademais, o 

envolvimento seria de dois tipos (cognitivo e afetivo) (BUCK et al, 1995) e determinado pela 

profundidade das respostas cognitivas e afetivas frente a objetos de atitude. Logo, medindo-se 

os componentes cognitivo e afetivo da atitude, estar-se-ia se avaliando o envolvimento do 

consumidor (BUCK et al, 2004).  

 

Segundo, no componente cognitivo da atitude assume-se o seguinte: 
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a) A avaliação do componente cognitivo da atitude é feita no nível de um objeto 

específico, isto é, são avaliações sobre características de determinados objetos; 

 

b) o componente cognitivo da atitude consiste de avaliações das características ou 

atributos de um objeto; 

 

c) o componente cognitivo da atitude pode ser associado a qualquer objeto; 

 

d) a intensidade do componente cognitivo da atitude varia entre diferentes 

objetos; 

 

e) a intensidade do componente cognitivo da atitude varia de acordo com as 

características individuais de quem avalia. 

 

Terceiro, no componente afetivo da atitude assume-se o seguinte: 

 

a) A avaliação do componente afetivo da atitude dá-se num nível bem geral. Isto 

é, ela consiste dos sentimentos gerais evocados (como alegria e tristeza) sobre 

um objeto de atitude específico; 

 

b) o componente afetivo da atitude consiste de emoções qualitativamente 

diferentes. Isto é, ela abrange diversos tipos de sentimentos; 

 

c) o componente afetivo da atitude pode ser associado a qualquer objeto; 

 

d) a intensidade do componente afetivo da atitude varia entre diferentes objetos; 

 

e) a intensidade do componente afetivo da atitude varia de acordo com as 

características individuais de quem avalia; 
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f) o componente afetivo da atitude é, pelo menos em parte, avaliado pelo sistema 

verbal. 

 

Os pressupostos estabelecidos acima deixam clara a influência das características individuais 

na atitude do consumidor e não somente seu envolvimento, como considerado nos modelos de 

propaganda discutidos nesta revisão bibliográfica. Então a seção a seguir trata de 

envolvimento e características do consumidor.   

 

 

2.8 Envolvimento e características do consumidor 

 

O envolvimento do consumidor é definido por John Antil, citado por Engel et al (2000), como 

o grau de importância pessoal percebida ou interesse evocado por um estímulo (ou estímulos) 

dentro de uma situação específica. Isto é, o consumidor age com deliberação para minimizar 

os riscos e maximizar os benefícios obtidos da compra e do uso. De forma mais específica, o 

envolvimento do consumidor como a propaganda foi operacionalizado como a quantidade de 

associações feitas pelo consumidor, entre o produto anunciado e a sua vida, durante a 

exposição à propaganda (KRUGMAN, 1965 citado por VAKRATSAS; AMBLER, 1998).  

 

A partir dessas definições de envolvimento outras surgiram (por exemplo, HOUSTON; 

ROTHSCHILD, 1978; MITCHELL; OLSON, 1981). Uma delas define envolvimento como 

um estado não observável de motivação, incitação e interesse (HOUSTON; ROTHSCHILD, 

1978). Este seria evocado por um estímulo particular ou situação e as suas conseqüências 

seriam formas de procurar um produto, busca de informações sobre ele e tomada de decisões.  

 

O envolvimento é mais bem concebido como uma função da pessoa, objeto e situação 

(ENGEL et al, 2000). Para estes autores o ponto inicial é sempre a pessoa, com suas 

motivações subjacentes na forma de necessidades. Elas seriam ativadas quando o objeto 

(produto ou mensagem de propaganda) é percebido como sendo um instrumento para atender 

essas necessidades. Daí a importância delas para compreender o envolvimento. 
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As necessidades do consumidor, definidas como o sentimento de privação de um estado 

desejado, são o ponto de partida para que o profissional de marketing decida o significado 

específico que deseja comunicar sobre uma marca. Isto é, compete apelar a necessidades do 

consumidor. Diferentes taxonomias de necessidades têm sido criadas ao longo do tempo. Sob 

uma perspectiva geral, há a hierarquia das necessidades de Maslow, que engloba necessidades 

fisiológicas, de segurança, de pertencimento, de estima, do ego e, no topo, as de auto-

realização.  

 

Refletindo especificamente sobre o comportamento dos indivíduos no mercado, vários 

pesquisadores identificaram e propuseram classificações próprias, com Sheth et al (1999) 

destacando algumas delas. A primeira é a de Geraldine Fennel, que identificou motivos de 

consumo baseados na situação de uso, por exemplo, situações de uso aversivas (evitar uma 

situação adversa) ou positivas (ganhar uma recompensa). A segunda é de Morris Holbrook, 

que discutiu o consumo hedonista (por prazer), diferenciando-o do consumo utilitário (para 

solução de problema). A terceira é a de Olli Ahtola, que descreveu atitudes utilitárias e 

hedonistas do consumidor em relação a produtos. A quarta é a de Jagdish N. Sheth, para quem 

o comportamento de escolha individual é gerado por cinco necessidades: a) funcional, em que 

o produto tem de oferecer soluções para problemas atuais e potenciais dos consumidores; b) 

social, quando o produto deve oferecer auto-valorização, participação em grupos, afiliação e 

integração; c) emocional, em que o produto precisa levar a emoções e sentimentos; d) 

epistêmica, caso em que um produto tem de propiciar conhecimento ou aprendizado novo; e) 

situacional, para a qual ao produto cabe entregar soluções situacionais ou contingentes a 

determinado lugar e tempo. 

 

Já a tipologia de Macinnis e Jaworski (1988), exposta na Ilustração 9, divide as necessidades 

em dois tipos (utilitárias e expressivas de valor), com isto, abrange as necessidades 

subjacentes às tipologias antes mencionadas. As necessidades utilitárias requerem produtos 

que resolvam ou evitem problemas. As necessidades expressivas de valor requerem produtos 

que oferecem utilidades coletivistas e estéticas. Tais autores ainda dividem as necessidades 

expressivas de valor em: a) socialmente expressivas, em que a pessoa precisa expressar uma 

imagem atual ou ideal, uma posição ou sentimentos aos outros membros do grupo; b) 

experienciais, que refletem o desejo de consumo de produtos pela estimulação sensorial. 
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SHIMP (2002) refere-se às necessidades utilitárias e socialmente expressivas como funcionais 

e simbólicas. De forma mais específica, Zhang e Gelb (1996) dividem as necessidades 

socialmente expressivas em: a) focadas em apelos individuais, que enfatizam valores como 

individualidade e originalidade do indivíduo; b) focadas em apelos coletivos, tratando da 

importância de relacionamentos, da ligação do indivíduo com os outros e do cumprimento das 

normas sociais. 

 

 

  
 

Ilustração 9 - Tipologia das necessidades do consumidor 
FONTE: elaborado a partir de MACINNIS; JAWORSKI, 1988. 

 
 
Cada consumidor possui, em diferentes graus, uma das necessidades da Ilustração 9. Delas 

surge o envolvimento do individuo com determinados tipos de produto. A significância 

percebida de satisfação de necessidade pelo objeto variaria de uma situação para outra. Assim, 

enquanto o envolvimento duradouro pode ser um traço estável, o envolvimento situacional 

mudaria com o tempo. Ele operaria numa base temporária e diminuiria uma vez que os 

resultados da compra fossem resolvidos. Por exemplo, na compra de itens da moda, o 

envolvimento cai uma vez que o artigo começa a sair de moda.  
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Da discussão acima, uma afirmação geral pode ser feita sobre o envolvimento do consumidor. 

Ele não é uma característica do produto, mas um ponto de vista sobre a importância dele para 

o cliente numa determinada situação. Logo, um mesmo produto pode gerar alto envolvimento 

para alguns consumidores e baixo para outros. 

 

Na verdade, mais do que o envolvimento, as características do consumidor são fundamentais 

no processamento e para os efeitos de toda propaganda. A audiência participa ativamente no 

processo de propaganda, indo além das mensagens nela apresentadas e tirando conclusões 

acerca do produto (MEHTA et al, 2003). Wansink (2000) lembra que nem todos os 

consumidores respondem da mesma forma a uma propaganda. Para ele, a forma como um 

anúncio influencia o consumidor depende do conhecimento, familiaridade, padrões de uso e 

envolvimento dele frente ao produto e assuntos relacionados antes da exposição à mensagem. 

Consumidores com experiência prévia sobre um medicamento reteriam mais informações de 

um anúncio do que consumidores sem tal conhecimento (SULLIVAN et al, 1999). 

 

No âmbito da propaganda DC de medicamentos, MENON et al (2004) listam quatro 

características da audiência a influenciar os efeitos de um anúncio: demográficas, 

psicográficas, de saúde e envolvimento. Ademais, estas estariam inter-relacionadas, como 

mostra a Ilustração 10. Assim, características demográficas (como idade, sexo, raça, 

educação, renda, estado civil, localização geográfica e cobertura de plano de saúde) 

influenciariam as características psicográficas ou de estilo de vida (como atividades, 

interesses e opiniões).  

 

Sobre esta influência, SCHOMMER et al (1998) encontraram que mulheres jovens e com 

bom nível de educação lembram e retêm de forma mais precisa informações de propagandas 

DC de medicamentos porque estariam mais interessadas no assunto, acontecendo o contrário 

com indivíduos mais velhos sem problemas de saúde. DOUCETTE; SCHOMMER (1998) 

descobriam que os consumidores jovens estariam mais dispostos a procurar informações 

adicionais após a exposição a uma propaganda DC de medicamentos do que os mais velhos. 

Já os indivíduos mais velhos seriam mais receptivos a este tipo de propaganda (MORRIS et 

al, 1986). Indivíduos em idade mais avançada teriam reações mais emocionais aos anúncios 

(PERRIEN et al, 1998). 
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Ilustração 10 –Características do consumidor influentes nos efeitos da propaganda de medicamentos  
FONTE: adaptado de MENON et al, 2004,  p. 110. 

 

 

Ainda sobre a influência das características demográficas sobre as psicográficas do indivíduo, 

Menon et al (2004) entendem que o envolvimento mediaria tal efeito. Por exemplo, Kahn 

(2001) encontrou as mulheres mais envolvidas com cuidados à saúde, sendo elas, segundo 

Peyrot et al (1998), as que mais solicitam a prescrição do medicamento ao médico após a 

exposição a uma propaganda. Já indivíduos em idade avançada estariam mais envolvidos e, 

por isto, perceberiam os medicamentos de prescrição como símbolos de saúde (MENON et al, 

2004). Os mais jovens estariam menos envolvidos e perceberiam os medicamentos de 

prescrição com uma conotação negativa ou de falta de saúde. 
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As características de saúde do individuo, como na Ilustração 10, influenciariam as 

características psicográficas. Isto é, indivíduos com problemas de saúde teriam opiniões, 

atitudes, conhecimento e interesses favoráveis a informações sobre medicamentos. Já sobre a 

influência das características de saúde do individuo sobre o envolvimento com o tipo de 

produto, PERRI; DICKSON (1988) exprimem que um consumidor saudável provavelmente 

não prestará atenção em propagandas DC de medicamentos; o contrário sucederia com quem 

sofre de uma doença. Finalmente o indivíduo altamente envolvido, por sofrer problemas de 

saúde, pode ter opiniões e interesses particulares. Isto é, também o envolvimento deve mediar 

o efeito das características de saúde sobre as características psicográficas do indivíduo. 

 

Não parece correto considerar o envolvimento a única característica do consumidor, que junto 

com as suas motivações determinaria sua atitude (como considerado nos modelos de 

propaganda Foote, Cone and Belding, Rossiter-Percy e Emoção-Razão-Envolvimento). O 

envolvimento seria apenas uma das características individuais que influenciam a atitude. 

Todavia, se tratando de medicamentos, essas características podem ser especiais. No entanto, 

sendo inviável avaliar todas as características do consumidor que afetariam suas atitudes, no 

escopo desta tese optou-se por avaliar a que parece ser mais influente no caso de 

medicamentos: estado de saúde. Daí o segundo objetivo específico da pesquisa de campo 

desta tese é verificar se há diferença nos componentes da atitude do consumidor sobre 

medicamentos entre pessoas saudáveis e não saudáveis.  

 

Até aqui se tratou unicamente de atitude sobre produto (medicamento). Mas em vista do 

objetivo geral desta tese, a seguir a atenção se volta para a atitude frente a anúncio. 

 

 

2.9 Atitude frente a anúncio 

 

Em princípio, as concepções discutidas até aqui sobre atitude do consumidor se aplicam 

também para à atitude frente a anúncios. Pois estes seriam nada mais do que um objeto de 

atitude (medicamento, anúncio). No entanto, a atitude do consumidor frente a anúncio ganha 

importância por ser um indicador de efetividade da propaganda. Como visto na seção sobre 
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Modelos de Propaganda desta revisão bibliográfica, as alternativas para avaliar a efetividade 

da propaganda são muitas. Entre elas, a influência da propaganda na atitude do consumidor 

sobre o produto e a atitude do consumidor frente ao anúncio. Por exemplo, em condições reais 

ou experimentais, seria possível medir a favorabilidade da atitude do consumidor sobre o 

produto antes e depois da exposição dele à propaganda.  

 

Na década de 1950, pesquisadores atribuíram à lembrança dos argumentos da mensagem uma 

relevante influência mediadora da persuasão (HOVLAND et al, 1953). Posteriormente, na 

década da 1960, a comparação entre lembrança da mensagem e respostas cognitivas do 

indivíduo, como mediadores da influenciação da atitude, teve seu auge (GREENWALD et al, 

1968). Na década de 1970 a preocupação geral era com o consumidor como processador de 

informações cognitivas. A maioria dos estudos focava o impacto do conteúdo da propaganda 

em variáveis cognitivas, como lembrança e/ou reconhecimento de aspectos do anúncio, 

avaliação de atributos do produto e suas importâncias (MACKENZIE; LUTZ, 1989). Na 

década de 1980 a significância da lembrança da mensagem continuou, porém de forma 

limitada por alguns fatores relacionados à elaboração do argumento (HASTIE; PARK, 1986).  

 

Depois, o interesse pela natureza e nos efeitos das respostas afetivas do consumidor a 

estímulos de propaganda ganhou força (BUCK et al, 1995). Contrariamente ás tendências 

prévias no estudo sobre anúncios, de focar reações afetivas como variáveis com certos 

padrões de julgamento, passou-se a pesquisar o construto atitude frente a anúncio como 

mediador dos efeitos da propaganda sobre a atitude em relação à marca e intenções de compra 

(MACKENZIE; LUTZ, 1989). 

 

Grande variedade de estudos empíricos tem documentado o expressivo poder explanatório da 

atitude do consumidor frente a anúncio (BATRA; RAY, 1986; PETTY; CACIOPPO, 1988; 

LUTZ et al, 1983; LUTZ; BELCH, 1986; MITCHELL, 1986; MITCHELL; OLSON, 1981). 

Consoante essa crescente consciência, Burke e Edell (1986) utilizaram a atitude frente a 

anúncio para pesquisar o desgaste da propaganda em contextos reais.  

 

Outros pesquisadores voltaram sua atenção para uma conceitualização completa do construto, 

especialmente para a distinção entre reações avaliativas frente a um estímulo de propaganda e 
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uma resposta puramente afetiva (BATRA; RAY, 1986, COHEN, 1987). Noutra perspectiva, 

similarmente à atitude sobre produtos e/ou marcas, a atitude frente a anúncio teria dois 

componentes: cognitivo e afetivo (SHIMP, 1981). Já outros pesquisadores têm se direcionado 

para a mensuração de indicadores correspondentes a esse construto e particularmente ao 

problema da variância compartilhada entre atitude frente a anúncio e atitude frente a marca 

(MADDEN et al, 1985). 

 

A atitude com relação a anúncio é um forte influenciador da atitude do consumidor sobre a 

marca, intenções de compra e efetividade da propaganda (LUTZ, 1985; MACKENZIE;  

LUTZ, 1989). Na esfera da persuasão, a atitude sobre um anúncio deve ser sempre 

considerada, pois pode determinar a eficácia em influenciar a atitude do consumidor (ENGEL 

et al, 1995). Assim, se o consumidor forma atitude positiva sobre um anúncio, é mais 

provável que ele compre o produto anunciado. 

 

Quatro modelos alternativos foram propostos (LUTZ et al, 1983): transferência de afeto, 

mediação dual, mediação recíproca e influências independentes, conforme Ilustração 11. Em 

todos eles há a propaganda composta de informações sobre a marca (cognição da marca) e 

informações sobre o anúncio (cognição do anúncio). Elas teriam influência direta sobre a 

atitude frente a anúncio e a atitude sobre o produto respectivamente. A intenção de compra 

seria sempre conseqüência da atitude sobre a marca. Já a atitude frente a anúncio teria 

diversas conseqüências hipotéticas.  

 

Na hipótese de transferência de afeto, a atitude frente a anúncio influenciaria diretamente a 

atitude sobre a marca e esta, a intenção de compra. Ou seja, o indivíduo que gosta do anúncio 

pode transferir esse afeto para a marca e, por conseqüência, comprá-la. Na hipótese de 

mediação dual a influência seria sobre a cognição da marca e a atitude sobre a marca. Neste 

caso, o fato de o indivíduo gostar do anúncio influenciaria o seu conhecimento sobre o 

produto, sua atitude sobre o produto e, como conseqüência, a intenção de compra. A hipótese 

de mediação recíproca considera que a atitude frente a anúncio, além de influenciar a atitude 

sobre o produto, seria influenciada pela atitude sobre a marca. Um indivíduo com atitude 

favorável sobre o anúncio teria atitude favorável sobre a marca e vice-versa. Finalmente, a 

hipótese de influências independentes considera que a atitude frente a anúncio pode 
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influenciar diretamente a intenção de compra. Ou seja, um indivíduo pode querer comprar um 

produto simplesmente porque gostou do anúncio. Os modelos propostos modificaram a visão 

tradicional de Fishbein, em que unicamente as crenças sobre a marca influenciariam a atitude 

do consumidor sobre ela (BROWN; STAYMAN, 1992). 

 
 

A. Hipótese de Transferência de Afeto 

B. Hipótese de Mediação Dual 

C. Hipótese de Mediação Recíproca 

D. Hipótese de Influências Independentes 

Ilustração 11 - Quatro modelos alternativos da atitude frente a anúncio 
FONTE: BROWN; STAYMAN, 1992,  p.45. 

 

 

Encima dos modelos alternativos sobre a atitude frente a anúncio (LUTZ et al, 1983), outros 

trabalhos foram desenvolvidos. Num deles os princípios do Modelo de Probabilidade de 

Elaboração foram úteis, pois considerou-se que o impacto de qualquer estímulo de 

propaganda na atitude sobre o anúncio estaria condicionado por algumas variáveis 
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moderadoras (MACKENZIE; LUTZ, 1989). Assim, traçou-se um paralelo a distinguir entre 

envolvimento com a mensagem da propaganda (EMP) e envolvimento com a execução da 

propaganda (EEP). O EMP pode ser alto ou baixo e determinaria o processamento central ou 

periférico (por exemplo, esforço cognitivo evocado no processamento do anúncio). O EEP 

também pode ser alto ou baixo e indicaria anúncios distintivos e não distintivos, 

respectivamente (por exemplo, pelas características da execução). Estes fatores combinar-se-

iam para criar quatro grupos de condições a afetar as forças das relações entre atitude frente a 

anúncio e alguns de seus antecedentes e conseqüências é o que se encontraria (Ilustração 12).  

 

 

  Envolvimento com a mensagem (EMP) 
  Baixo Alto 

 
Baixo 

(anúncio não 
distintivo) 

Transmissão de afeto 
Situação de exposição típica, 
(especialmente  televisão). 

 

Persuasão baseada na mensagem 
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avaliação 

Situação de pré-teste típica  

 

Persuasão de modo dual 
 

 
Ilustração 12 – Características subjacentes a mecanismos de persuasão com base em situações de 

exposição: 
  CA) Cognições sobre o anúncio 
  CM) Cognições sobre a marca 
  AA) Atitude frente a anúncio 
  AM) Atitude frente a marca 
  AFP) Atitude frente a propaganda em geral 
  Linhas continuas indicam relações fortes e positivas.  

Linhas ponteadas indicam relações hipotetizadas como perto de zero ou zero. 
FONTE: MACKENZIE; LUTZ, 1989, p.52. 

 

 

Na Ilustração 12, o primeiro quadrante possui baixo EMP e baixo EEP. Seria a situação típica 

da propaganda em Televisão, em que o simples fato de o consumidor ter uma atitude 

favorável sobre a propaganda em geral levaria a uma atitude favorável frente ao anúncio, e 
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esta a uma atitude favorável sobre a marca. A cognição sobre o anúncio e a cognição sobre a 

marca, trazidas pela propaganda não afetariam a atitude frente ao anúncio e nem a atitude 

sobre a marca. Aparentemente, o modelo considera cognição como “informações” funcionais 

e/ou afetivas. Neste caso haveria uma transmissão pura de afeto da atitude sobre a propaganda 

em geral para o anúncio e para a atitude sobre a marca.  

 

O segundo quadrante tem alto EMP e baixo EEP. Aqui a cognição do anúncio afetaria a 

cognição sobre a marca e esta, diretamente, a atitude sobre a mesma, sendo os outros efeitos 

insignificantes. Haveria persuasão baseada na mensagem. 

 

No terceiro quadrante, as condições de baixo EMP e alto EEP correspondem à situações de 

pré-teste de anúncios. A influência mais forte seria da cognição sobre o anúncio para a atitude 

sobre o anúncio e, daí, para a atitude sobre a marca. O consumidor estaria envolvido com as 

características do anúncio e não com a mensagem, pois teria consciência de estar avaliando 

uma propaganda. Ou seja, haveria uma transferência contextual na avaliação. O contexto de 

pré-teste criaria uma situação artificial, resultando num processamento mais central do que 

numa situação normal. 

 

Por fim no quarto quadrante da Ilustração 12, onde haveria altos EMP e EEP, os efeitos da 

cognição da propaganda e da cognição da marca teriam influência significativa na atitude 

sobre o anúncio e na atitude sobre a marca, respectivamente. Também a atitude sobre o 

anúncio influenciaria a cognição sobre a marca. Este caso corresponde ao modo dual de 

persuasão. 

 

Alguns trabalhos testaram as alternativas propostas por MacKenzie e Lutz (1989) sobre os 

antecedentes e as conseqüências da atitude frente a anúncio. Por exemplo, em situações de 

baixo EMP, as respostas afetivas influenciam a atitude sobre a marca de forma mais positiva 

do que em situações de alto envolvimento (RAY; BATRA, 1986). Similarmente, a atitude 

frente a anúncio afetaria positivamente a atitude sobre a marca unicamente em situações de 

baixo EMP (DRÖGE, 1989). Neste caso, a execução do anúncio ressaltaria crenças sobre a 

marca, que não atributos utilitários. 
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Também os quatro modelos hipotéticos iniciais (transferência de afeto, mediação dual, 

mediação recíproca e influências independentes) (LUTZ et al, 1983) foram amplamente 

testados (BROWN; STAYMAN, 1992). Vários trabalhos deram suporte à hipótese de 

mediação dual (MACKENZIE et al, 1986; GARDNER, 1985; MINIARD, 1990). No entanto, 

tais estudos representariam unicamente uma pequena parte dos estímulos e produtos sobre os 

quais o papel da atitude frente a anúncio pode e deve ser avaliada (BROWN; SATYMAN, 

1992). Por exemplo, caberia avaliar o uso de apelos racionais e emocionais (estímulos) para 

categorias de produtos específicas como medicamentos. 

 

Até aqui, a discussão sobre atitude do consumidor frente a anúncio se centrou nas suas 

conseqüências. Isto é, na sua influência na atitude sobre a marca e, portanto, no 

comportamento de compra do consumidor exposto ao anúncio. Todavia, não menos 

importante são os seus antecedentes. A este respeito, há o modelo estrutural dos antecedentes 

cognitivo e afetivo da atitude frente a anúncio (MACKENZIE; LUTZ, 1989), apresentando 

uma estrutura complexa. Os antecedentes seriam: credibilidade do anúncio, percepções sobre 

o anúncio, atitude sobre o anunciante, a atitude sobre a propaganda em geral e humor.  

 

Por traz desses fatores principais estaria uma serie de sub-fatores, como: discrepância com a 

alegação da mensagem, credibilidade do anunciante, credibilidade da propaganda, 

características da execução, natureza da exposição, diferenças individuais e contexto. No 

entanto, a estrutura da atitude do consumidor sobre o produto não é considerada como 

influenciadora da atitude sobre o anúncio, tal como sugerido pelos modelos de propaganda 

estudados. Logo, no escopo desta tese, avaliar a relação entre a estrutura da atitude sobre o 

produto e a atitude do consumidor frente a anúncio reclama atenção.  

 

Mais especificamente, interessa saber empiricamente se a congruência entre a estrutura da 

atitude e os apelos no anúncio afeta a atitude do consumidor frente a anúncio e, por 

conseguinte, suas intenções comportamentais. Isto se torna essencial no caso de 

medicamentos, em que há necessidade de equacionar os potenciais efeitos, positivos e 

negativos, da sua propaganda. Mais uma vez, a necessidade de pesquisa de campo é 

reforçada. 
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No entanto, para uma pesquisa de campo sobre atitude frente a anúncios de medicamentos, foi 

necessário afunilar o objeto de atitude, ou seja, focar um tipo específico de medicamento. 

Aqui em primeiro lugar, optou-se por focar medicamentos de prescrição, aqueles em que o 

nome do produto não aparece no anúncio e buscam uma resposta comportamental por parte 

do consumidor, como questionar o médico, ligar para um número 0800 ou acessar um site na 

Internet para obter mais informações. Como já mencionado na realidade norte-americana, o 

uso de apelos emocionais na propaganda de medicamentos de prescrição preocupa. Diante 

disto, torna-se interessante comprovar se os consumidores têm atitudes mais favoráveis sobre 

o anúncio quando usados apelos emocionais do que quando usados apelos racionais, nos 

medicamentos de prescrição. Sendo este tipo de propagada ainda pouco difundido na 

realidade brasileira aumenta a relevância de seu estudo. A tendência é que sua utilização se 

intensifique (SONEGO, 2005).  

 

Dentre os medicamentos de prescrição, procurou-se um de interesse geral e contemporâneo. O 

nicho das chamadas life style drugs, medicamentos que melhoram a qualidade de vida, 

combatendo desde a depressão até a obesidade e a disfunção erétil, foi um dos que mais 

ajudaram a indústria farmacêutica a expandir os negócios em 2003 (CAMPOLIM, 2004). As 

vendas dos cerca de 550 laboratórios em operação no país somaram 5,5 bilhões de dólares. É 

pouco diante da queda acumulada de 20% no volume de unidades comercializadas que os 

laboratórios enfrentaram entre 1997 e 2002. Mas o setor está otimista em relação a 2004, na 

expectativa de uma retomada do crescimento econômico e de uma melhoria na renda da 

população.  

 

Atualmente uma avalanche de propaganda de medicamentos para emagrecer parece ter 

tomado conta da mídia, principalmente da televisão, provavelmente como reflexo das noticias 

sobre a obesidade no Brasil. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), bastante divulgada na imprensa, mostrou que o excesso de peso na população 

brasileira é um problema de magnitude bem maior do que a desnutrição (LAGE, 2004). O 

percentual de pessoas acima do peso no país chega a 40% dos adultos, enquanto o percentual 

de pessoas com déficit de peso é de 4%. Daí a propaganda de medicamentos para emagrecer 

despontou como de interesse geral e atual, por isto sendo aqui escolhida para estudo empírico. 
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Do exposto surgem mais seis objetivos específicos para a pesquisa de campo da Tese. O 

Terceiro é analisar os componentes da atitude do consumidor sobre medicamentos para 

emagrecer.  

 

Como já discutido ao se tratar de medicamentos, haveria outros fatores, além do 

envolvimento, afetando a atitude do consumidor, mas pouco estudados. Do mesmo modo que 

no segundo objetivo específico, sendo inviável avaliar todas as características do consumidor 

que afetariam suas atitudes, optou-se aqui por avaliar aquela que mais influenciaria a atitude 

sobre medicamentos para emagrecer: peso relativo do respondente. Portanto, o quarto 

objetivo específico é verificar se há diferença nos componentes da atitude sobre 

medicamentos para emagrecer entre pessoas no peso ideal ou abaixo dele e pessoas 

acima do peso ideal. 

 

Mas, como sugerido por Brown e Stayman (1992), a atitude do consumidor precisa ser 

avaliada levando-se em conta outros fatores contextuais e situações (como experiência do 

consumidor com o produto ou marca). Daí o quinto objetivo específico é verificar se há 

diferença nos componentes da atitude sobre medicamentos para emagrecer entre 

pessoas que tomaram e não tomaram esse tipo de remédio.  

 

O sexto objetivo específico é avaliar a atitude do consumidor frente a anúncios de 

medicamento para emagrecer, com apelos predominantemente racionais e 

predominantemente emocionais, e suas intenções comportamentais.  

 

Na avaliação da atitude do consumidor frente a anúncios, o foco é na favorabilidade da atitude 

como efeito da exposição do consumidor à mensagem e não na avaliação de seus 

componentes cognitivo e afetivo. Portanto, conceitualiza-se a atitude do consumidor frente a 

anúncio como a avaliação sumária (julgamento) de objetos (anúncios) ao longo de uma 

dimensão que vai de positivo a negativo (PETTY et al, 1997). Mais especificamente, interessa 

ter subsídios para desenvolver anúncios que gerem atitude favorável por parte do consumidor, 

e no caso específico de medicamentos, enquadrados nos limites da legislação e ética. 
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Analogamente aos objetivos específicos sobre componentes da atitude sobre medicamentos 

para emagrecer, o sétimo objetivo específico é verificar se há diferença na atitude frente a 

anúncios de medicamento para emagrecer, com apelos predominantemente racionais e 

predominantemente emocionais, e nas suas intenções comportamentais, entre pessoas no 

peso ideal ou abaixo dele e pessoas acima do peso ideal. Finalmente, o oitavo objetivo 

específico é verificar se há diferença na atitude do consumidor frente a anúncios de 

medicamento para emagrecer, com apelos predominantemente racionais e 

predominantemente emocionais, e nas suas intenções comportamentais, entre pessoas 

que tomaram e não tomaram esse tipo de remédio. 

 

Determinados os objetivos da pesquisa de campo desta Tese, relativos a atitude sobre o 

produto e sobre anúncios (no âmbito de medicamentos), insta cuidar das particularidades da 

propaganda de medicamentos. 

 

 

2.10 Propaganda de medicamentos 

 

No Mundo, o mercado de medicamentos costuma ser dividido em de prescrição (ou ético) e 

OTC (do inglês over the counter, que significa “sobre o balcão”) (ou de venda livre). No 

Brasil, o mercado de medicamentos isentos de prescrição médica tem a efetividade terapêutica 

e os efeitos colaterais bem estabelecidos. A segurança deles para solucionar problemas 

comuns viabiliza incluí-los no conceito de auto-medicação responsável. Este mercado é 

altamente concorrido. Ao grupo OTC pertencem, entre outros, analgésicos não narcóticos, 

antiácidos simples, alguns digestivos, laxantes, algumas vitaminas. Excluem-se injetáveis e 

novos produtos, que precisam ficar em observação por um ano e atestar segurança até serem 

liberados. 

 

Já o mercado de prescrição é composto, no Brasil, por duas categorias. A primeira envolve os 

de tarja vermelha, comercializados mediante a apresentação da receita médica. A segunda 

categoria é a dos medicamentos de tarja preta (em sua maioria anabolizantes, psicotrópicos e 

entorpecentes), em que há a retenção da receita médica pela farmácia por ocasião da venda ao 

consumidor.  
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No Brasil a propaganda de medicamentos é regulamentada pela Constituição Federal de 1988 

e uma série de leis, decretos e resoluções, que com rigidez estabelecem como ela deve ser 

realizada (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004). A propaganda de 

medicamentos OTC pode ser direta ao consumidor, desde que observada a regulamentação 

vigente. Já a propaganda de medicamentos de prescrição é restrita a meios de comunicação 

voltados exclusivamente a profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar tais 

produtos (médicos, veterinários e odontólogos). Tal propaganda deve incluir determinadas 

informações sobre o produto, como indicações, contra-indicações, posologia e classificação. 

Não são permitidas a propaganda direta ao consumidor nem a comunicação direta com 

proprietários de farmácias ou balconistas. O consumidor final pode ser alvo, unicamente se a 

propaganda não coloca o nome do produto, isto é, apresentando-se o tratamento de um 

problema de saúde.  

 

À Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão público responsável por 

proteger e promover a saúde da população brasileira, cabe inspecionar e controlar a 

propaganda de medicamentos quanto à conformidade com a legislação. Os primeiros 

resultados dessa iniciativa revelam fatos interessantes. Do total de peças monitoradas pelo 

programa, 40% correspondem a medicamentos de prescrição. A mídia mais utilizada é a 

impressa (50% das peças), seguindo-se a televisão (18%), rádio (14%), revista (13%) e jornal 

(5%) (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004). O consumidor final 

deve estar sendo amplamente atingido, dado o uso de abrangente espectro de mídias de massa. 

 

As peças irregulares têm seus responsáveis notificados e autuados pela ANVISA. Surpreende 

o alto índice de peças com irregularidades. Segundo Rodrigues (2003), desde o início do 

programa de monitoração da propaganda, em outubro de 2002, até janeiro de 2003, 80% das 

peças captadas apresentaram irregularidades. Em setembro de 2003 a proporção passou a 

90%. A ANVISA aponta as irregularidades mais freqüentes: a) omissão de informações 

obrigatórias, como contra-indicações, efeitos colaterais, classificação do medicamento, 

registro, advertências e referências bibliográficas; b) propaganda de medicamentos de 

prescrição direcionada a consumidores; c) alegações falsas, como “aprovado”, 

“recomendado”, “ausência de efeitos colaterais” e “diminuição de risco”. 
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A repercussão dos resultados do programa de monitoração da propaganda foi imediata. A 

ANVISA anunciou que proporia em 2004 mudanças na legislação da propaganda de 

medicamentos, destacando dois tópicos em discussão (IRREGULARIDADES, 2003). 

Primeiro, a necessidade de mais controle sobre a propaganda dissimulada de medicamentos, 

tal como em informes publicitários e reportagens em revistas. Segundo, as implicações da 

quantidade cada vez maior de pessoas com acesso à Internet e, por conseguinte, a uma 

profusão de informações sobre saúde e medicamentos. É ilícito que a propaganda do 

medicamento permita a identificação do produto, mas há casos em que o consumidor pode 

facilmente descobrir qual é o medicamento (por exemplo, visitando o site do laboratório). Isto 

pode levar à compra sem orientação médica, com riscos à saúde da população. 

 

Inserida num contexto de alta competitividade, a indústria farmacêutica tem registrado 

resultados positivos contínuos. Em 2004 comemorou um crescimento total de 8% nas vendas 

de medicamentos no mundo perfazendo um faturamento total de US$ 337,7 bilhões, enquanto 

no Brasil o crescimento foi de 30% com relação ao ano anterior (SINA, 2005). Nos últimos 

anos, mudanças na concorrência e na dinâmica do ramo farmacêutico têm influenciado a 

forma tradicional de comunicação dos laboratórios no mundo. MAIN et al (2004) levantam 

que, como o tempo necessário para testar e garantir a segurança de um medicamento tem se 

estendido, há menos tempo disponível para a proteção de patentes.  

 

Ante esta situação, eles apontam que a forma encontrada pelos laboratórios para maximizar 

sua rentabilidade tem sido encorajar diretamente os consumidores a perguntar aos médicos 

por determinados medicamentos, como aqueles que requerem prescrição médica. Este tipo de 

propaganda é denominado propaganda Direta ao Consumidor (DC) (sigla que passa a ser 

usada daqui em diante). De fato, segundo DYER (2002), tem havido uma explosão de 

propaganda DC tanto de medicamentos de prescrição quanto de OTC. Ele aponta que, nos 

Estados Unidos, os consumidores são expostos em média a nove propagandas DC por dia. Daí 

o rápido crescimento do investimento em propaganda da indústria farmacêutica nesse país, 

que passou de 40 milhões de dólares em 1989 para 300 milhões em 1994 e aproximadamente 

2,5 bilhões em 2002 (ROTH, 1996; BITTAR, 2003). 
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O investimento em propaganda de medicamentos aumentou, nos Estados Unidos, quase 10 

vezes desde 1994. Lá, em pesquisas com consumidores, a proporção de pessoas que diz ter 

visto uma propaganda em televisão ou ouvido uma propaganda em rádio de um medicamento 

de prescrição mais do que dobrou entre 1993 e 2000, alcançando 81% em 2002 

(ALPERSTEIN; PEYROT, 2004; AIKIN, 2002). Estimativas indicam que pelo menos 25% 

dos norte-americanos têm questionado a seus médicos acerca de alguma medicação, como 

resultado da exposição a algum tipo de propaganda DC (PREVENTION MAGAZINE, 2001). 

Igualmente, muitos médicos reportam terem sido questionados por pacientes acerca de 

medicamentos como conseqüência direta da propaganda DC (BORZO, 1997; KAUFMAN-

SHER; HOFFMAN, 1997).  

 

O aumento da propaganda DC de medicamentos nos Estados Unidos deu origem a uma 

grande mudança no mix de promoção dos laboratórios, particularmente nos medicamentos de 

prescrição. Deu-se a passagem de uma histórica concentração da promoção nos médicos, 

hospitais e organizações de cuidado à saúde para direcionamento ao consumidor. É inegável 

que os laboratórios continuam concentrado a maior parte de seus recursos de marketing nos 

médicos, mas a transformação da estrutura do investimento no “P” de promoção chama a 

atenção de profissionais de marketing, acadêmicos e governo.  

 

Rosenthal (2003) aponta algumas das formas de comunicação utilizadas pelos laboratórios 

atualmente e descreve a evolução da propaganda DC de medicamentos de prescrição. Entre as 

formas de comunicação mais utilizadas pelos laboratórios ele considera: visita médica, 

contato por telefone, amostras grátis, propaganda impressa direcionada aos médicos, 

patrocínio de eventos médicos, propaganda DC (em revistas, jornais e televisão e na Internet). 

Segundo este autor, a propaganda DC impressa e em mídia eletrônica era quase inexistente 

nos Estados Unidos até a década de 1980. A finais dos anos 1980 e início dos 1990, a 

propaganda DC de medicamentos começou a aparecer, mas ainda de forma bem limitada. Só 

em 1994 a tendência de rápido crescimento ficou aparente e em 1997 a aceleração foi maior 

ainda. Em 2000 a propaganda DC de medicamentos já abrangeu 15,7% do total dos gastos em 

promoção da indústria. 
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No entanto, a propaganda DC de medicamentos de prescrição ainda é concentrada numa 

minoria de produtos. Neslin (2001), citado por Rosenthal (2002), encontrou que, dos 391 

medicamentos, de marca mais importantes do mercado norte-americano em 1999, só 18% 

utilizavam propaganda DC, enquanto 95% delas tinham a visita ao médico por representante 

do laboratório como a principal forma de promoção. Ainda, entre as marcas que utilizavam 

propaganda DC, a visita médica continuava ocupando a maior parte dos orçamentos de 

marketing. As descobertas de Neslin (2001) dão uma idéia do enorme potencial de 

crescimento da propaganda DC de medicamentos de prescrição nos próximos anos. 

 

A mudança no mix de promoção da indústria farmacêutica nos Estados Unidos nos últimos 

anos pode ser conseqüência das mudanças ocorridas no mercado e na regulamentação da 

propaganda de medicamentos (ROSENTHAL et al, 2003).  Destacam-se duas ocorridas em 

19972: i) o estabelecimento de diretrizes tentativas para a propaganda DC via mídia 

eletrônica, o que pode ter facilitado uma maior difusão de seu uso; ii) o estabelecimento de 

diretrizes mais claras sobre a exigência de informações, como indicações, riscos e efeitos 

colaterais do medicamento, assim removendo a maior barreira para a propaganda de 

medicamentos em rádio e televisão. Por esta razão os consumidores estariam cada vez mais 

procurando participar ativamente do cuidado de sua própria saúde, em parte, pela fartura de 

informações disponíveis na Internet. De outro lado, o médico estaria tendo menos liberdade 

para fazer a escolha do medicamento apropriado para o paciente devido aos constrangimentos 

gerados, direta ou indiretamente, pela propaganda DC.  

 

A nova estrutura do mix de promoção dos laboratórios farmacêuticos, que, resultante de 

mudanças no mercado (particularmente relacionadas ao comportamento do consumidor e à 

abundancia de informações disponíveis) e na regulamentação da propaganda de 

medicamentos nos Estados Unidos, faz da propaganda DC um atraente campo de pesquisa. 

Prova disto é a farta e variada gama de publicações abordando o assunto não só neste país, 

mas em países da União Européia. Nesta espera-se a liberação paulatina da propaganda DC de 

medicamentos de prescrição, que começou com alguns poucos produtos indicados para Aids, 
                                                 
2 Antes de 1997 a propaganda DC de medicamentos era permitida nos Estados Unidos unicamente si: a) a 
doença ou sintomas que o medicamento pretendia tratar eram mencionados mas não o nome de marca do 
produto; b) sem mencionar qual era a doença ou sintomas que o medicamento pretendia tratar, encorajava-se o 
individuo a consultar o seu medico com relação à marca (ROSENTHAL, 2003). 
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Asma e Diabetes (HONE, 2001). Note-se que o poder da indústria farmacêutica concentra-se 

nos países desenvolvidos3, mas questões relacionadas à promoção dos produtos são 

particulares a cada país.  

 

As abordagens na pesquisa de propaganda DC de medicamentos são variadas. De um lado, há 

pesquisas com foco no formato, conteúdo e processamento das mensagens da propaganda DC, 

como nos trabalhos de Pinto (2000), Liebman (2001) e Main et al (2004). Do outro, existem 

pesquisas com foco na efetividade da propaganda DC, como nos trabalhos de Burns (1992), 

Ausness (2002), Roth (2003), White (2004) e Menon et al (2004). 

 

A fartura de publicações da propaganda DC de medicamentos de países desenvolvidos não foi 

constatada na realidade brasileira, onde nenhum estudo científico foi localizado sobre o 

assunto. Contudo, as características do mercado, as particularidades do consumidor e da 

regulamentação da propaganda de medicamentos no Brasil são bem diferentes daquelas nos 

países do primeiro mundo. Portanto é fundamental estudar as propriedade deste tipo de 

propaganda e seus efeitos na realidade brasileira. 

 

Mas as razões que justificam o estudo dos efeitos da propaganda DC não param por aqui. 

Afinal, ela gera candentes debates entre seus defensores e críticos, tanto nos países 

desenvolvidos quanto no Brasil. Os argumentos de ambos os lados são discutidos nos tópicos 

a seguir. 

 

 

2.10.1 A discussão sobre propaganda de medicamentos 

No mundo, a propaganda DC de medicamentos engloba duas correntes de pensamento 

opostas: uma de defesa, outra de crítica. Segundo Main et al (2004), defensores acham-na 

necessária para incentivar os fabricantes a desenvolver medicamentos de prescrição para 

novas doenças ou tratamentos mais efetivos para doenças já conhecidas. Eles explicam que os 

custos de pesquisa e desenvolvimento são altos e que os laboratórios têm um período curto de 

                                                 
3 ACHILLADELIS; ANTONAKIS (2001) apontam Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Suíça e França 
como os países que concentram as inovações tecnológicas do ramo no mundo. Nestes países está sediada grande 
parte das matrizes de grandes indústrias que estendem sua presença pelo mundo todo. 
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tempo de proteção por patentes. Ademais, como o tempo para a aprovação de novos 

medicamentos tem-se estendido, o período que sobra aos fabricantes para recuperar seus 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, antes de fazer frente à concorrência das 

versões genéricas, tem diminuído (MEEK, 2002). Como conseqüência, as empresas da 

indústria farmacêutica acreditam que criar consciência nos consumidores acerca de seus 

produtos é o caminho mais rápido para incrementar vendas (MAIN et al, 2004). 

 

Num outro prisma, os defensores da propaganda DC consideram-na necessária para informar 

os consumidores acerca de problemas de saúde, opções de tratamento e avanços da medicina 

(PEYROT et al, 1998; SHIELDS, 2003). A propaganda DC encorajaria os consumidores a 

procurar atenção médica para problemas de saúde que, de outra forma, não seriam 

identificados e nem tratados (ROTH, 1996). Para Meek (2002), o maior conhecimento dos 

consumidores permite-lhes selecionar a melhor alternativa disponível, enquanto a proibição 

da propaganda DC os priva de informações necessárias para fazer a melhor escolha. Ainda, 

Menon et al (2003) acreditam que maior conhecimento por parte dos consumidores pode 

ajudar os médicos a ter discussões mais ricas em informações com seus pacientes, auxiliando-

o na explicação da necessidade ou não de um determinado tratamento. Outro aspecto positivo 

da propaganda DC apontado por estes autores é ajudar os pacientes a lembrar da importância 

de cumprir com o tratamento indicado pelo médico. 

 

Também importante argumento dos defensores da propaganda DC na indústria farmacêutica é 

que ela direcionaria o aprimoramento de produtos e a redução de preços, uma vez que os 

laboratórios concorreriam por consumidores num mercado aberto (MAIN et al, 2004). 

 

Já os críticos dessa propaganda DC sustentam que os medicamentos diferem de outros 

produtos e, por isto, não devem ser promovidos da mesma forma. Em vez de serem vendidos 

para aumentar lucros, os medicamentos de prescrição deveriam ser vendidos só quando o 

médico acreditasse que eles são o melhor meio para reduzir o sofrimento de um paciente 

(FINDLAY, 2001).  

 

Na mesma linha, alguns médicos têm criticado a propaganda DC por intrometer-se no 

relacionamento médico-paciente, confundindo o paciente com mensagens promocionais 
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postas como educacionais (WOLFE, 2002). A propaganda DC estaria sendo usada para 

incrementar a demanda dos medicamentos mais caros (MENON et al, 2004; MAIN et al, 

2004). A pesquisa mostra que a exposição à propaganda DC incrementa a procura dos 

pacientes pelos medicamentos anunciados, enquanto medicamentos genéricos são raramente 

requisitados (PEYROT et al, 1998). Isto levaria a um excesso de prescrição dos 

medicamentos promovidos e baixa prescrição dos demais, que podem ser mais adequados e 

mais efetivos (CONCUMERS´ ASSOCIATION, 2001; FINDLAY, 2001; DYER, 2002). Na 

contramão, os medicamentos genéricos estariam aí para neutralizar esforços de marketing de 

marcas consagradas (SINA, 2005). 

 

A propaganda DC também tem sido criticada por “medicalizar” experiências humanas 

normais (como a calvície), que passou a ser considerada uma doença, disto surgindo a 

necessidade de tratá-la com medicamentos (MINTZES, 2002). Outra crítica é à sua 

contribuição para o rápido crescimento dos custos do cuidado da saúde, passados para o 

consumidor diretamente (pelos preços dos medicamentos) ou indiretamente (pelo incremento 

dos preços e taxas dos seguros de saúde e racionamento da cobertura dos sistemas de saúde 

dos governos) (PEYROT et al, 1998). 

 

De fato, o custo dos medicamentos de prescrição tem aumentado rapidamente o gasto com 

cuidados da saúde no Estados Unidos, que passaram de 50 bilhões de dólares em 1993 para 

111 bilhões em 1999 (MAIN et al, 2004). A projeção dos gastos com medicamentos de 

prescrição indicava continuidade no incremento para aproximadamente 130 bilhões de dólares 

em 2004 (FINDLAY, 2001). Aliás, defensores da propaganda DC declaram que os governos 

da União Européia querem continuar proibindo este tipo de propaganda para limitar o gasto 

do governo com medicamentos de prescrição (DYER, 2002). Já nos Estados Unidos, para 

controlar o aumento dos gastos de cuidado da saúde, havia um projeto de lei para limitar a 

propaganda da indústria farmacêutica (SHIELDS, 2003). 

 

Em especial, em vez de fazer uma escolha bem informada dentre as opções de tratamento 

junto com o médico, os consumidores parecem estar demandando e muitas vezes recebendo 

marcas de medicamentos de prescrição que utilizam apelos emocionais na propaganda 

(MINTZES, 2002; WOLFE, 2002). Main et al (2004) assinalam que os consumidores 
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parecem não entender a natureza da propaganda DC, tornando mais provável que sejam 

enganados ou influenciados por apelos não racionais. 

 

No Mundo, o debate em torno da propaganda DC de medicamentos de prescrição gera 

polêmica e atrai a atenção de profissionais da saúde, governos, indústria farmacêutica e 

profissionais de marketing. Mesmo no Brasil, onde pouco se sabe sobre a prática da 

propaganda DC de medicamentos, a discussão sobre dela não é muito diferente. 

 

 

2.10.2 A discussão sobre propaganda de medicamentos no Brasil 

A propaganda DC de medicamentos, também no Brasil, é duramente criticada e 

veementemente defendida. Críticos atribuem-lhe a responsabilidade pelas conseqüências 

potencialmente perigosas da auto-medicação (consumo por conta própria de medicamentos 

OTC) e da auto-prescrição (consumo por conta própria de medicamentos de prescrição). A 

propaganda da indústria farmacêutica incentivando a auto-medicação é apontada como a base 

do crescimento do mercado de medicamentos OTC (O AVANÇO, 2003). Para MORAIS 

(2004) o quinto lugar ocupado pelo Brasil em consumo de medicamentos no mundo reflete 

um problema grave, alvo de debate nos países desenvolvidos: o uso abusivo de remédios 

como uma ameaça à saúde pública e aos interesses bilionários da indústria farmacêutica.  

 

No entanto, a Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição 

(ABIMIP) destaca que os medicamentos OTC têm papel fundamental para o sistema de saúde 

quando usados corretamente e com responsabilidade, já que possibilitam a resolução de 

pequenos males pelo próprio consumidor e ainda ajudam na prevenção e manutenção da 

saúde. 

 

Já sobre os medicamentos de prescrição, Capella (2004) chama a atenção para os 

medicamentos de estilo de vida, que desde finais da década de 1990 transformaram-se num 

dos mais expressivos negócios da indústria farmacêutica no Brasil e no Mundo. Segundo ele, 

nos medicamentos para obesidade, disfunção erétil, calvície e depressão, a participação de 

mercado no Brasil passou de 6,5% em 2001 para cerca de 8% em 2003, fora os contraceptivos 

e remédios para a acne, que juntos movimentam cerca de R$ 800 milhões por ano no País. No 
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Brasil, como no resto do mundo, a imagem da indústria farmacêutica é a de poderosas 

maquinas na busca de maior lucratividade, sem objetivos voltados ao bem da sociedade 

(SINA, 2005).  

 

Logo, o aumento de consumo de medicamentos pela população brasileira e a responsabilidade 

da propaganda da indústria farmacêutica sobre este fenômeno merece bastante atenção. Sob 

um ângulo, os perigos de ingerir regularmente medicamentos químicos com o sem prescrição 

médica são enormes, dados os efeitos colaterais. Para Morais (2004) o pior é que a 

intervenção para aliviar tais efeitos, com o uso de outros medicamentos, não raro fecha um 

circuito de complicações do qual o paciente não pode se libertar facilmente. Sob outro prisma, 

Duailibi (2003) defende que as pessoas têm direito à busca da felicidade e da condição 

essencial para o bem-estar, que é a saúde. Para ele, isto só é possível permitindo-lhes o mais 

amplo acesso à informação.  

 

Por outro lado, a indústria farmacêutica, frente aos resultados do programa de monitoração da 

propaganda da ANVISA, reforça sua posição avessa à regulamentação da propaganda de 

ambos os tipos de medicamentos. Em 86% das infrações detectadas há impugnação por parte 

dos responsáveis pelas propagandas. Dando apoio aos anunciantes, o Conselho Nacional de 

Auto-Regulamentação Publicitária (CONAR) informou não concordar com algumas 

avaliações negativas da ANVISA sobre propagandas de remédios. Segundo o órgão, a agência 

também já considerou anúncios ilegais por erro de informação. Teria apontado que produtos 

anunciados não tinham registro, depois verificando que errara. 

 

Também, laboratórios e agências de propaganda protestam contra as restrições à propaganda 

DC de medicamentos de prescrição e outros produtos ligados à saúde (como mamadeiras e 

chupetas). Dualibi (2003) alega que restringir a propaganda sonega informações ao público. A 

proposta dele é exigir mesmo a receita médica nas farmácias e divulgar advertências por parte 

dos anunciantes, meios que seriam mais efetivos para proteger o consumidor. Ele também 

encoraja às associações dos meios de comunicação a protestarem contra as restrições à 

propaganda. O governo não deveria optar pelo caminho da repressão e sim pelo da 

conscientização da sociedade (COMIN, 2005).  
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Segundo Sina (2005), a indústria farmacêutica, e mesmo a de higiene e cosméticos (que tem 

interfaces no Brasil) tem de iniciar agora mesmo uma campanha institucional para deixar bem 

clara sua positiva contribuição à melhoria da saúde, destacando produtos que previnem 

doenças. Caber-lhes-ia a elas frisar o que de melhor oferecem e quanto se dedicam à pesquisa 

e desenvolvimento. Ações para sair da berlinda em que foram colocadas por eleitores, 

políticos e atividades reguladoras, cada vez mais exigentes na fiscalização de suas margens de 

lucro (SINA, 2005). 

 

Pelo visto até aqui, o panorama da propaganda de medicamentos no Brasil apresenta duas 

frentes. De um lado, o governo na função reguladora por meio da ANVISA. Do outro, as 

indústrias farmacêuticas e as agências de propaganda procurando promover e vender seus 

produtos. O governo fecha o cerco, com ações como a proibição de propagandas de produtos 

para a disfunção erétil (PROPAGANDA, 2003) e a constante fiscalização das peças 

promocionais (JIMENEZ, 2004).  

 

Em boa parte, críticos e defensores da propaganda DC da indústria farmacêutica no Brasil têm 

argumentos pouco convincentes sobre suas afirmações, pois sem comprovação empírica que 

as suportem, elas ficam no âmbito das conjeturas. Isto reforça a relevância do estudo empírico 

da relação entre atitude do consumidor e os apelos utilizados na propaganda no caso 

específico de medicamentos.  

 

Afinal, quase nada se sabe cientificamente sobre o uso de apelos racionais e emocionais na 

propaganda de medicamentos no Brasil. Ela informa ou persuade pela emoção? Daí, o nono 

objetivo específico da pesquisa de campo desta tese é estudar o uso de apelos racionais e 

emocionais na propaganda DC (em revista e dirigida ao consumidor) de medicamentos. 

Da discussão toda sobre propaganda de medicamentos e desse objetivo específico surgem as 

questões de pesquisa a seguir: 

 

1ª Questão - A propaganda DC utiliza principalmente apelos racionais ou 

emocionais? 
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2ª Questão – Há relação entre o tipo de medicamento (de prescrição ou OTC) e o uso 

de apelos racionais? 

 

3ª Questão - A propaganda DC utiliza mais apelos emocionais positivos ou 

negativos? 

 

4ª Questão - Quais são os apelos emocionais mais usados na propaganda de 

medicamentos? 

 

5ª Questão - Quais são as características demográficas da audiência-alvo da 

propaganda DC de medicamentos? 

 

6ª Questão – Quais são as raças dos modelos utilizados na propaganda DC de 

medicamentos? 

 

Determinados e justificados os objetivos específicos de pesquisa de campo desta Tese, insta 

descrever o método. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

154

3 METODO 

 

 

Este Capítulo abrange as seções: 3.1) aspectos metodológicos na produção de conhecimento 

em marketing; 3.2) orientação filosófica da Tese; 3.3) método da pesquisa de campo da Tese. 

 

 

3.1 Aspectos metodológicos na produção de conhecimento em marketing 

 

A discussão de alguns aspectos metodológicos subjacentes à produção de conhecimento 

científico no marketing tem o propósito de demonstrar como esta Tese faz parte desse 

processo. Para tanto, a seguir se trata de: 3.1.1) metodologia versus técnicas, 3.1.2) amplitude 

do conceito de marketing; 3.1.3) produção de conhecimento científico no marketing.  

 

 

3.1.1 Metodologia, método e técnicas 

Na prática da pesquisa científica não é incomum que metodologia, método e técnica sejam 

confundidas (HUNT, 1991). Assim, cabe determinar as diferenças entre elas. 

 

Metodologia é o que Kerlinger (1992) define como pesquisa metolodógica. Ela consiste na 

investigação controlada dos aspectos teóricos e aplicados da mensuração, matemática e 

estatística, e formas de obter e analisar dados. Popper (2001) defende que a tarefa da lógica da 

pesquisa científica é analisar o método das ciências empíricas. Logo, a unidade da ciência 

surge da comum aceitação pelas ciências de uma metodologia para a justificação 

(confirmação, validação, corroboração) de conhecimento (HUNT, 1991) 

 

O método é o que Frankfort-Nachmias e Nachmias (1996) definem como metodologia da 

ciência. É um sistema de regras e procedimentos explícitos que uma pesquisa tem por base e 

sobre os quais suas descobertas de conhecimento são avaliadas. Já as técnicas são ferramentas 

ou instrumentos específicos, conceituais e físicos, que os pesquisadores consideram úteis na 

condução de uma investigação (HUNT, 1991). O marketing utiliza, por exemplo, painéis de 
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consumidores, questionários, pupilômetros, escalas de Likert, regressões múltiplas, escalas 

multidimensionais, levantamentos, amostragem aleatória, análise classificatória múltipla, etc. 

Algumas destas ferramentas são conceituais e outras são físicas. As ferramentas utilizadas 

abarcam as técnicas de pesquisa de Marketing e podem ser de diversos tipos: hardware 

(instrumentos físicos), técnicas de coleta de dados, técnicas de mensuração e técnicas de 

análise de dados. 

 

O método científico não está restrito a certos tipos de hardware (tubos de ensaio, 

pupilômetro), a técnicas de coleta de dados (experimento, levantamento), a técnicas de 

mensuração de fenômenos (termômetro, escala de Likert), a técnicas de análise de dados 

(regressão, correlação canônica). O objetivo do método é ajudar a compreender, nos mais 

amplos termos, não os produtos da pesquisa, mas o próprio processo (CASTRO, 1989). O 

método científico consiste em regras e procedimentos nos quais a ciência baseia a aceitação 

ou rejeição de conhecimento, incluindo hipóteses, leis e teorias (RUDNER, 1966, SALMON, 

1963).  

 

Nesses termos, o método da pesquisa empírica desta Tese é descrito adiante neste capítulo. 

 

 

3.1.2 A amplitude do conceito de marketing 

A definição da amplitude conceitual do marketing já gerou muita controvérsia. Até 1985, a 

American Marketing Association definia Marketing como “o desempenho de atividades 

empresariais que direcionam o fluxo de bens e serviços do produtor para o consumidor ou 

usuário” (COMITTEE, 1960). Esta posição enfrentou inúmeros ataques como sendo restritiva 

demais, provocando uma série de debates. Em 1965, o Marketing Staff of the Ohio State 

University sugeria que o marketing fosse considerado como “o processo na sociedade pelo 

qual a estrutura da demanda por bens e serviços econômicos é antecipada ou ampliada e 

satisfeita mediante a concepção, promoção, troca e distribuição física de bens e serviços”  

(BARTELS et al, 1965). Aqui desaparece a noção de atividades empresariais e o marketing é 

visto, de modo bem mais largo, como um processo social. 
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Alguns anos depois, Kotler e Levy (1969) ampliam ainda mais o conceito de marketing, 

sugerindo que ele inclua organizações não empresariais como igrejas, departamentos de 

policia e escolas públicas. Para eles, estas entidades têm produtos (não econômicos), clientes 

e utilizam as ferramentas do mix de marketing. Nessa linha, Lazer (1969) defende uma 

definição de marketing que reconheça suas dimensões societais e que perceba o marketing 

como mais do que somente uma tecnologia empresarial. O conceito ampliado de marketing 

passa a incluir organizações não empresariais e a reconhecer as dimensões societais do 

Marketing. Pelo menos entre os educadores de marketing, o conceito de marketing ampliado 

representa consenso (HUNT, 1991). A maior parte deles acredita que a amplitude do 

Marketing inclui organizações não empresariais, concordando com que o marketing vai além 

de só bens e serviços econômicos. 

 

A importância do conceito de marketing radica no seu papel no direcionamento dos esforços 

de pesquisa dos profissionais da área, pois delimitando os processos plausíveis de serem 

abordados (CARMAN, 1973). Para tanto surge o “Modelo das Três Dicotomias” (HUNT, 

1976). Este propõe que os fenômenos, tópicos e questões de marketing podem ser 

classificados usando três categorias dicotômicas: i) setor com fins de lucro versus setor sem 

fins de lucro; ii) macro (questões relacionadas a sistemas de marketing, impacto dos sistemas 

de marketing na sociedade e impacto da sociedade nos sistemas de marketing) versus micro 

(unidades individuais, empresas, interesses internos, mas não particulares); iii) positivo 

(perspectiva de tentar descrever, explicar, fazer predições e compreender fenômenos de 

marketing) versus normativo (perspectiva de tentar prescrever o que as organizações devem 

fazer ou que tipo de sistemas de marketing a sociedade deve ter). Da combinação destas 

categorias resultam oito classes de questões de marketing. A primeira inclui todos os tópicos 

de marketing que são micro/positivos e no setor com fins de lucro. A segunda classe inclui 

todas as atividades de marketing que são micro/normativas e no setor com fins de lucro. E aí 

vêm as demais classes, dentro da mesma lógica.  

 

Dentre as oito classes de questões de marketing, esta Tese enquadra-se na classe 

macro/positiva no setor com fins de lucro. O Quadro 13 apresenta os elementos que 

correspondem às dimensões positivas do marketing. Especificamente, nesta Tese pretende-se 
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descrever e fazer predições sobre o impacto de sistemas de marketing (propaganda DC de 

medicamentos) na sociedade (consumidores). 

 

 
Quadro 13 - As dimensões positivas do marketing 

 
 

Dimensão positiva do setor com fins de lucro 
 

Dimensão positiva do setor sem fins de lucro 

Micro 
 
Problemas, questões, teorias e pesquisa 
correspondentes a: 
 

a. Comportamento de compra do consumidor 
individual 

b. Como as empresas determinam preços 
c. Como as empresas determinam produtos 
d. Como as empresas determinam promoção 
e. Como as empresas determinam canais de 

distribuição 
f. Estudo de casos de práticas de Marketing 

Micro 
 
Problemas, questões, teorias e pesquisa 
correspondentes a: 
 

a. Compra de bens públicos 
b. Como as organizações sem fins de lucro 

determinam preços 
c. Como as organizações sem fins de lucro 

determinam produtos 
d. Como as organizações sem fins de lucro 

determinam promoção 
e. Como as organizações sem fins de lucro 

determinam canais de distribuição 
f. Estudos de caso do Marketing de bens 

públicos 
 
Macro 
 
Problemas, questões, teorias e pesquisa 
correspondente a: 
 

a. Padrões agregados de consumo 
b. A abordagem institucional para o Marketing 
c. A abordagem conveniente para o Marketing 
d. Aspectos legais do Marketing 
e. Marketing comparativo 
f. A eficiência dos sistemas de Marketing 
g. Os pobres pagam mais? 
h. O Marketing estimula ou retarda o 

crescimento econômico 
i. Relações de poder e conflito em canais de 

distribuição 
j. Universalidade das funções de Marketing 
k. Consistência entre o conceito de Marketing 

e os interesses dos consumidores 

 
Macro 
 
Problemas, questões, teorias e pesquisa 
correspondente a: 
 

a. A estrutura institucional para bens públicos 
b. Como a propaganda na televisão influencia 

as eleições 
c. Como a propaganda do serviço público 

influencia o comportamento 
d. A eficiência dos sistemas de distribuição de 

bens públicos 
e. Como bens públicos são reciclados 

 

FONTE: HUNT, 1991, p. 10-11. 
 

 

Sendo o principal propósito da ciência desenvolver leis e teorias para explicar, predizer, 

compreender e controlar fenômenos, a inclusão de questões positivas na amplitude do 
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marketing faz com que a literatura desta disciplina possa ser considerada ciência. Se o 

marketing fosse restrito à dimensão normativa, não poderia ser considerado ciência, pois não 

envolveria a explicação, predição e compreensão de fenômenos.  Hunt (1991) argumenta que, 

neste ponto, a questão passa a ser se o estudo de questões positivas de marketing cumpre os 

requisitos característicos de uma ciência. Ele faz a análise correspondente de forma detalhada, 

apontando primeiro as quatro características que distinguem as ciências de outras disciplinas: 

i) objeto de estudo distinto das outras ciências; ii) descrição e classificação do objeto de 

estudo; iii) presunção de uniformidades e regularidades subjacentes ao objeto de estudo; iv) 

adoção do método da ciência para o estudo do objeto.  

 

Hunt (1991) interpreta que as dimensões positivas do marketing têm mostrado possuir um 

objeto de estudo próprio diferente dos das outras ciências, que são as transações. Que a 

literatura de marketing está cheia de descrições e classificações do objeto de estudo. Que 

existem descobertas (às vezes tentativas) de uniformidades e regularidades nos fenômenos de 

marketing, algo inegável. Enfim, apesar de haver autores com opiniões contrárias, ele sugere 

que os pesquisadores de marketing estão submetidos ao método da ciência pelo menos no 

nível de pesquisadores de outras ciências. Logo, ele conclui que o estudo de dimensões 

positivas de marketing pode ser apropriadamente reconhecido como produção de 

conhecimento científico. 

 

 

3.1.3 A produção de conhecimento científico no marketing: indução e dedução 

Outro aspecto importante na produção científica em marketing prende-se aos conceitos de 

descoberta e justificação (método científico), este último muitas vezes referido como contexto 

de validação (HUNT, 1991). Aliás, Bergman (1957) observa que muitos filósofos da ciência, 

incluindo Hegel, têm confundido descoberta de conhecimento científico com a sua 

justificação. Esta confusão parece ser muito difundida em todas as ciências e o marketing não 

é uma exceção (HUNT, 1991). Logo, é preciso clarificar tais conceitos. 

 

Há dois tipos de abordagem para o desenvolvimento de modelos e teorias em marketing: 

abstração e realização (LAZER, 1962). A abstração começa com percepções de situações de 

marketing, enquanto a realização começa com afirmações teóricas e abstratas acerca de 
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marketing. Mas não fica claro quais aspectos destas abordagens pertencem ao contexto da 

descoberta e quais ao contexto da justificação. De forma similar, há o paradigma para o 

processo de pesquisa composto das nove condições a seguir (ZALTMAN et al, 1973): 

 

a. Avaliação do conhecimento relevante existente; 

b. Formação de conceito e especificação de hipóteses; 

c. Aquisição de dados significativos; 

d. Organização e análise de dados de forma relevante; 

e. Avaliação e aprendizagem dos resultados; 

f. Disseminação da informação da pesquisa; 

g. Fornecimento de explicações; 

h. Realização de predições; 

i. Indicação de atividades de controle necessárias. 

 

Nesse paradigma tampouco é possível determinar quais condições devem ser avaliadas no 

contexto da descoberta e quais no contexto da justificação. Já Hunt (1991) apresenta um 

esquema que auxilia na determinação de quais questões pertencem a cada contexto, como 

representado na Ilustração 13. A metade superior dessa figura mostra quatro procedimentos 

para a geração (descoberta) de generalizações empíricas, leis e teorias, como rotas alternativas 

para encontrar conhecimento científico (lógica da descoberta). Tais procedimentos são 

exemplos e não esgotam todas as possibilidades. A metade inferior detalha a variedade de 

questões na justificação (lógica da justificação), que também não esgotam as alternativas. 

 

Uma rota da Ilustração 13 mostra que os sonhos muitas vezes cumprem papel importante na 

descoberta científica. Hunt (1991) menciona vários casos, como a estória contada por Hempel 

(1966) sobre como o químico Kekulé, depois de um sonho, teria descoberto a estrutura da 

molécula do benzeno. Um segundo caminho para a descoberta, a rota da eureka, é 

exemplificada pelo princípio de Arquimedes. Supostamente Arquimedes notou que a água da 

banheira dele tinha o nível elevado quando ele submergia nela. Gritando “eureka”, proclamou 

que todo corpo imerso num fluido boiaria para cima com uma força igual ao peso do fluido 

deslocado. Também Newton teria descoberto a teoria geral da gravitação quando uma maçã 
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caiu na cabeça dele. Esses exemplos mostram que tais rotas, dos sonhos e da eureka, têm 

importância mesmo no descobrimento científico. 

 

Como procedimentos mais rigorosos, a Ilustração 13 traz duas rotas, iniciadas com a 

observação e a especulação. A primeira é uma variação da generalização, baseada em 

indução. A segunda forma de generalização é a dedução. Uma inferência indutiva parte de 

enunciados singulares (descrições de observações ou experimentos) para enunciados 

universais (hipóteses ou teorias); o contrário corresponde à dedução (POPPER, 2001).  

 

No marketing, o método indutivo envolve quatro passos (MCGARRY, 1936): i) seleção de 

fatos; i) registro de fatos; iii) reordenação de fatos; iv) descoberta de uma fórmula ou 

conclusão. Por ele não há como evitar o laborioso trabalho empírico na descoberta de teoria 

de Marketing (SCHWARTZ, 1963). Ao contrário, Fisk (1971) ressalta que o primeiro passo 

na aplicação do método científico é pensar numa hipótese (dedutivo). 

 

Saber como as inferências indutivas se justificam e em que condições isto se dá – eis o que 

Popper (2001) chama de problema da indução. A abordagem indutiva estrita para a 

construção de teoria seria insustentável porque a especulação e a formulação de hipóteses a 

priori é uma parte absolutamente essencial em qualquer processo sistemático de criação e 

descoberta de teoria (HUNT, 1991). Ou seja, na indução, partindo-se da observação, é preciso 

se estabelecer critérios sobre o que observar, registrar e classificar. Portanto, haveria 

necessidade de especulações ou hipóteses para as quais os dados seriam relevantes ou 

irrelevantes. Daí, o método indutivo é considerado supérfluo e conduziria a incoerências 

lógicas, pois para justificar inferências indutivas se deve procurar um principio de indução 

(POPPER, 2001). Isto auxiliaria na ordenação das inferências indutivas de forma logicamente 

aceitável. 
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Ilustração 13 - Descoberta Versus Justificação 
Fonte: HUNT, 1991,  p. 24. 
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Pelo exposto, esta Tese enquadra-se na rota dedutiva como entendida por Popper (2001). Para 

este autor, as idéias novas são formuladas conjecturalmente por meio de uma antecipação, 

hipótese ou teoria e que, a partir destas, são deduzidas conclusões, que posteriormente são 

comparadas entre si e com outros enunciados pertinentes. A partir de especulações 

provenientes da teoria são feitas descrições de observações, contribuindo-se com a geração de 

enunciados universais (hipóteses ou teorias).  

 

Esclarecidos alguns aspectos metodológicos do desenvolvimento de conhecimento científico 

no marketing, cabe analisar a orientação filosófica desta Tese.  

 

 

3.2 Orientação filosófica da Tese 

 

Para determinar a orientação filosófica da Tese a seguir se trata de: 3.2.1) marketing e 

filosofia; 3.2.2) positivismo / empirismo lógico; 3.2.3) empirismo moderno; 3.2.4) relativismo 

/ construcionismo; 3.2.5) diferenças entre positivismo / empirismo lógico, empirismo 

moderno e relativismo / construcionismo. Com tal referencial será estabelecida a orientação 

filosófica desta Tese. 

 

 

3.2.1 Marketing e filosofia 

Ninguém como HUNT (1991) tem tanta expressão científica quando se trata das relações 

entre marketing e filosofia, razão pela qual a obra dele será a eixo central desta seção. A 

educação formal em Marketing começou nos Estados Unidos em 1902, já a literatura formal 

de marketing teve seu primeiro marco em 1912 com a publicação do artigo intitulado “Alguns 

problemas na distribuição de mercado”, de autoria de Arch W. Shaw (HUNT, 1991). Desde 

esse início até a atualidade, inúmeras questões têm sido levantadas por acadêmicos de 

marketing relacionadas à natureza da pesquisa acadêmica, considerada por muitos carregada 

de problemas e deficiências. Vários críticos da pesquisa contemporânea de marketing acham-

na quantitativa em excesso, gerencialmente orientada, limitada, empírica, trivial e orientada 
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para os métodos. Tais críticos enfatizam que a pesquisa de marketing deve ser mais teórica, 

filosoficamente orientada, interessante, provocativa, dialética, crítica e criativa.  

 

Como ponto de partida para a superação dessas críticas ao marketing, Hunt (1991) propõe 

estudar a literatura de filosofia da ciência. Ele destaca que, por mais de dois mil anos, a 

filosofia em geral e a filosofia da ciência em particular têm desenvolvido “ismos” ou 

perspectivas acerca de questões fundamentais para qualquer campo de conhecimento. Entre 

outros, estes “ismos” incluem: platonismo, empirismo clássico, racionalismo clássico, 

idealismo, positivismo clássico, realismo clássico, pragmatismo, positivismo lógico, 

empirismo lógico, racionalismo critico, falsificacionismo, historicismo, relativismo, 

construtivismo, instrumentalismo e realismo científico. Todos estes “ismos” abordam as 

várias partes da ciência, incluindo: i) metodologia (ou a lógica da justificação); ii) ontologia 

(o estudo do ser); iii) epistemologia (o estudo sobre como conhecemos). 

 

Para muitos teóricos, a causa das deficiências na pesquisa científica de marketing está na 

predominância do positivismo lógico e do empirismo lógico (HUNT, 1991). Pior ainda, 

haveria fraqueza de entendimento conceitual, por parte dos defensores do positivismo no 

marketing, o que reclama maior atenção acadêmica ao estudo da filosofia. Algumas das 

alternativas sugeridas pelos críticos para melhorar o padrão da pesquisa científica de 

marketing incluem a adoção de métodos de pesquisa qualitativa, métodos históricos, estudos 

de caso, relativismo, construtivismo, métodos naturalísticos, métodos humanísticos ou 

técnicas interpretativas. Nesta diversidade de propostas vislumbram-se três correntes com 

maior força. A primeira delas defende ser o positivismo lógico a fundamentação apropriada 

ao desenvolvimento da teoria de marketing (HUNT, 1991). A segunda defende uma 

orientação pelas idéias do pensamento empirista (HUNT, 1984). Já a terceira corrente 

argumenta que a teoria de marketing deve ser julgada pelo relativismo (ANDERSON, 1983; 

SHETH et al, 1988). Aqui se evidencia a relevância - e as dúvidas - da discussão acerca da 

orientação filosófica apropriada para o marketing.  

 

Cabe notar que as características de cada uma dessas orientações filosóficas não aparecem de 

forma pura. Por exemplo, o positivismo lógico e o empirismo lógico (sendo que este nasce a 

partir da evolução do primeiro) são muito parecidos entre si e ao mesmo tempo diferentes do 
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empirismo moderno e do relativismo. Por tanto, as seções a seguir tratam de uma perspectiva 

histórica das três correntes filosóficas mais fortes no marketing. 

 

 

3.2.2 Positivismo / Empirismo Lógico 

Os ditos velhos positivistas só desejavam admitir como científicos ou legítimos os conceitos 

(noções ou idéias) que, como diziam, “derivassem da experiência”, ou seja, os conceitos que 

acreditavam ser logicamente reduzíveis a elementos da experiência sensorial, tais como 

sensações, impressões, percepções, lembranças visuais ou auditivas e assim por diante 

(POPPER, 2001). Já os positivistas modernos, segundo este autor, têm a condição de ver mais 

claramente que a ciência não é um sistema de conceitos, mas antes um sistema de enunciados. 

É nesses termos que eles desejam admitir como científicos ou legítimos todos os enunciados 

reduzíveis a enunciados elementares da experiência – a juízos de percepção, proposições 

atômicas ou sentenças protocolares.  

 

Os positivistas lógicos entendiam ser, conforme HUNT (1991), o propósito da filosofia da 

ciência a clarificação da linguagem da ciência via a discussão crítica, a lógica formal e o 

princípio de verificabilidade, com a finalidade de criar a unidade da ciência. Com este fim 

promoveram o desenvolvimento da disciplina de filosofia da ciência entre os anos 1920 e 

1930. Mas só em 1950 sucedeu a completa profissionalização e institucionalização dela nos 

departamentos universitários de filosofia.  

 

O positivismo lógico começou como um movimento formado por um grupo de discussão na 

Universidade de Viena no início de 1920, com o auge no final desta década e a publicação do 

“Manifesto”. O fim deu-se a meados da década de 1930, com a dissolução do Círculo de 

Viena sob o ataque violento dos nazistas. O legado do positivismo lógico pode ser chamado 

de “programa de pesquisa” (BROWN, 1977). Muitos membros do Círculo de Viena 

continuaram a explicar a natureza da ciência com discussão crítica mediante análise lógica 

formal (matemática) e informal (tradicional). Seus esforços foram adicionados às 

contribuições de outros filósofos da ciência de orientação empirista, cujas publicações 

dominaram a literatura de filosofia da ciência nos anos 1940 e 1950, constituindo o que hoje 

se conhece como empirismo lógico. Segundo NEURATH (1955) esta abordagem representa 
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um tipo de síntese do racionalismo de Descartes, Spinoza e Leibniz (com ênfase na lógica 

dedutiva) e o empirismo de Bacon, Locke, Hume e Mill (com ênfase na observação). Grande 

parte do programa de pesquisa do empirismo lógico envolve não só a explicação da ciência, 

mas também o afastamento das posições rígidas do empirismo radical inerente ao positivismo 

lógico. 

 

O empirismo lógico compartilha muitas das crenças fundamentais do positivismo lógico com 

relação à natureza do mundo, da ciência e da filosofia da ciência. Mais importante ainda, os 

empiristas lógicos compartilham crenças com seus predecessores positivistas acerca da 

proposta da filosofia da ciência e seu método apropriado de investigação. Isto é, a proposta da 

filosofia da ciência é clarificar ou explicar a linguagem da ciência usando o método que liga a 

discussão crítica com a lógica formal.  

 

 

3.2.3 Empirismo Moderno 

O empirismo moderno é como uma mistura elétrica de realismo científico, empirismo lógico, 

racionalismo cientifico (falsicacionismo) e pragmatismo (HUNT, 1991). Os empiristas 

modernos focam a justificação do conhecimento científico por meio da verificação como 

critério do que deve ser aceito. Para eles, a reconstrução da “natureza do argumento da 

ciência” pode estar numa diferença fundamental separando ciências e não ciências, isto é, 

estas diferem nos seus métodos de verificação do conhecimento. De outro lado, aduzem que o 

conhecimento científico tem grande fundamentação epistemológica com relação a outros tipos 

de conhecimento. Ou seja, como o conhecimento das ciências é intersubjetivamente 

certificável mediante teste empírico aberto, as pessoas têm boas razões para aceitá-lo e atuar 

de acordo com ele, preferindo-o sobre o conhecimento não científico. 

 

Para elucidar o empirismo moderno, Hunt (1984) usa um exemplo interessante. Suponha que 

uma pessoa visite o médico da família por causa de um mal estar. Depois de uma série de 

exames, o diagnóstico é um tipo de câncer de ossos que, sem ser devidamente tratado, pode 

significar a morte em não mais de um ano. Perturbada, a pessoa visita uma cartomante local. 

A cartomante diz que ela não tem câncer de ossos e que viverá uma longa vida sem nenhum 

tratamento médico. O fundamental aqui é como saber se existem boas razões para aceitar o 
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conhecimento do médico (o diagnóstico) e atuar segundo este e para rejeitar o conhecimento 

da cartomante (o diagnóstico). A ciência médica e a cartomancia justificam suas produções de 

conhecimento com métodos igualmente aceitáveis? 

 

O médico, quando solicitado a justificar seu diagnóstico, pode referir-se aos resultados dos 

exames e argumentar que ao longo do tempo cientistas médicos têm observado que a média 

de vida de pacientes com este tipo de câncer é de um ano. Já a cartomante, solicitada a 

justificar seu diagnóstico, indica que seu conhecimento é baseado no dom da cartomancia, que 

ela nasceu com ele e somente outros que possuem algo similar podem verdadeiramente 

compreender o poder do conhecimento dela. 

 

Os empiristas modernos (também os empiristas lógicos) concordam que o diagnóstico do 

médico é melhor justificado do que o da cartomante. Isto é, o empirista moderno acredita que 

o teste empírico aberto do conhecimento da ciência médica proporciona boas razões para 

aceitar o diagnóstico do médico frente ao da cartomante. A cartomante não adota o sistema de 

teste empírico aberto e, por esta razão, seu diagnóstico não pode ser considerado ciência. Este 

exemplo ilustra de forma simples os fundamentos desta perspectiva filosófica.  

 

 

3.2.4 Relativismo / Construcionismo 

O relativismo pode ser percebido desde o tempo de Sócrates, mas o relativismo moderno tem 

suas origens nos trabalhos de antropólogos culturais no inicio do século XX. Muitos 

antropólogos do século IXX aceitavam, implícita ou explicitamente, o conceito de 

progressividade cultural (as culturas progridem de pessoas e tribos primitivas para as 

sociedades modernas) (HUNT, 1991). Do mesmo modo, a ciência era considerada uma 

instituição que progrediu de crenças baseadas na mágica e na superstição para crenças 

justificadas pelo método científico.  

 

Reagindo a esse etnocentrismo cultural, antropólogos liderados por Franz Boas e M. 

Herskovits argumentavam visceralmente que outras culturas não deviam ser avaliadas pelas 

normas ocidentais (HERSKOVITS, 1947). Ao contrário, o que faz sentido para eles é a 
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validade das normas para as pessoas cujas vidas são guiadas por essas normas, assim como os 

valores que para elas as normas representam. Desse modo nasce o relativismo cultural. 

 

Propôs-se que a produção de conhecimento em Marketing adote a posição relativista e 

distinga duas formas em que o termo ciência pode ser usado (ANDERSON, 1983): ciência1 e 

ciência2. A ciência1 refere-se à noção idealizada de ciência como um sistema de investigação 

que produz “objetivamente conhecimento provado”. Aí a ciência procura descobrir a verdade 

com métodos objetivos de observação, teste e experimentação. Este tipo de ciência não 

poderia existir, razão pela qual se propõe que o Marketing adote a noção de ciência2. Nesta 

visão, ciência é qualquer conhecimento que a sociedade escolha para ser chamado de ciência. 

Em culturas ocidentais, esta ciência pode incluir todas as ciências naturais e sociais 

reconhecidas como tal. 

 

Analisando o caso do médico e da cartomante da seção anterior, os relativistas rejeitariam a 

argumentação de que o teste empírico oferece boas razões para se preferir o conhecimento do 

médico ao da cartomante. Os relativistas apontam que não existe um único método científico, 

que a ciência é subjetiva, que suas observações estão sempre sujeitas a erros de mensuração e 

são teoricamente orientadas.  

 

Os relativistas poderiam argumentar pela rejeição da posição empirista apontando que muitas 

vezes a ciência médica pode, no caso, realizar os mesmos exames no mesmo paciente e obter 

resultados negativos para o câncer de ossos.  Deste modo, o diagnóstico da cartomante estará 

algumas vezes correto, enquanto o diagnóstico do médico, incorreto. De outro lado está a 

definição de conceitos. Para os relativistas, os termos doença e morte estão teoricamente 

orientados. Ou seja, é possível que o que a ciência médica chama de doença seja na realidade 

o estado normal do organismo, assim como o que ela chama de morte não seja o fim e sim o 

começo de uma nova etapa. Os relativistas entendem que a ciência é um processo social e que 

a principal razão pela qual muitas pessoas freqüentemente aceitam o diagnóstico do médico 

(no exemplo) em detrimento do da cartomante é estarem sendo bombardeadas e cegadas pelos 

interesses e a propaganda dos membros da comunidade científica. De forma geral, para os 

relativistas, não existem diferenças fundamentais entre a ciência médica e a ciência da 

cartomante (ANDERSON, 1983). 
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3.2.5 Diferenças entre positivismo / empirismo lógico, empirismo moderno e 

relativismo / construcionismo 

Para diferenciar as três correntes filosóficas de maior força (positivismo / empirismo lógico, 

empirismo moderno e relativismo / construccionismo) Hunt (1984) apresenta um esquema de 

classificação composto por 12 critérios, estampado no Quadro 14. Nele, a primeira coluna 

corresponde ao termo que define o critério observado em cada uma das orientações filosóficas 

tratadas. A segunda coluna apresenta as características de cada critério para o “positivismo / 

empirismo” (PETER; OLSON, 1983). A terceira coluna traz as características do “empirismo 

moderno” (HUNT, 1984). Por último, a quarta coluna corresponde às características do 

“relativismo/construcionismo” (PETER; OLSON, 1983). 

 

Com base nas diferenças filosóficas apontadas no Quadro 14 determina-se que esta Tese é 

orientada pelo empirismo moderno. Em relação ao critério Ciência (1), procura-se descobrir a 

natureza da realidade, mas esta nunca poderá ser conhecida com certeza absoluta. No critério 

Demarcação (2) nesta Tese utilizam-se processos para descoberta de conhecimento (dedução), 

sem submeter a prova as escalas utilizadas.  

 

O empirismo moderno sustenta que os procedimentos de justificação de conhecimento devem 

ser independentes de Fatores Culturais, Sociais, Políticos e Econômicos (3), mas nesta Tese 

este processo não será realizado. Por outro lado, os instrumentos de coleta de dados da 

pesquisa de campo desta Tese foram desenvolvidos para outras realidades e serão utilizados 

sem considerar esses. No entanto, a interpretação dos resultados deve levá-los em conta. 

 

Quanto à Objetividade (4), considera-se aqui que a objetividade completa é impossível, sendo 

a ciência mais objetiva na justificação de conhecimento. Igualmente, o critério Natureza do 

conhecimento (5) aparenta uma orientação empirista moderna. O conhecimento nunca é 

absoluto, e nesta Tese delimita-se de forma clara o contexto no qual determinadas descobertas 

ou afirmações são válidas. Considera-se que a maior parte do conhecimento é cumulativa, 

sendo feitas novas descobertas a partir do que se tem acumulado sobre um assunto e testadas 

teorias, que também contribuem para a acumulação de conhecimento.  
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O critério Produto (6), referente ao resultado da pesquisa e produção de conhecimento em 

marketing, parece estar bem representado pelas idéias do pensamento empírico moderno, em 

que se tenta descobrir regularidades entre os fenômenos do mundo real e estabelecê-las em 

forma universal e/ou probabilística. Nesta Tese, o ideal seria que o estabelecimento de 

regularidades fosse feito de forma probabilística, mediante levantamentos amostrais. Isto não 

ocorreu pelas razões oportunamente expostas. 

 

Já com relação ao critério Verdade (7), o empirismo moderno considera que a verdade 

absoluta não é possível de ser conhecida pela ciência e não é pretensão desta Tese encontrar 

verdades absolutas. Também o critério Racionalidade (8) possui claramente uma orientação 

empirista moderna, baseada no princípio de que a ciência é racional porque propõe 

incrementar a compreensão do mundo desenvolvendo teorias, modelos, generalizações e 

hipóteses para descrever, explicar e predizer fenômenos.  

 

Também no critério Validade (9), esta Tese é guiada pelo empirismo moderno, defendendo o 

cumprimento de normas para se fazer a ciência correta. Por exemplo, as teorias devem ser 

testáveis, as mensurações devem ostentar fidedignidade e validade e os dados não devem ser 

fabricados ou fraudulentamente coletados. 

 

Com relação ao critério Teorias (10), a orientação desta Tese também está influenciada pelo 

empirismo moderno, ao sustentar que teorias são e devem ser submetidas ao processo de teste 

empírico com a finalidade de validá-las e não unicamente como mecanismo para difundi-as 

(como defende o relativismo / construcionismo). 

 

Quanto ao critério Mensuração (11), também se percebe aqui uma orientação empírico-

moderna, a qual articula como impossível a perfeição absoluta em processos de mensuração. 

Nesta Tese, tal pressuposto é uma limitação do processo de produção de conhecimento. 

 

Por fim, no tocante ao papel dos Dados (12) no processo de produção de conhecimento nesta 

Tese, há concordância com o empirismo moderno, para o qual o processo de teste empírico 

gera boas áreas de aceitação de algumas teorias e rejeição de outras. Nesta Tese teorias são 

testadas empiricamente com a finalidade de aceitá-las ou rejeitá-las. 
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Quadro 14 - Diferenças entre positivismo / empirismo, empirismo moderno e relativismo / 

construcionismo  
(continua...) 

 
 

Critério 
 

Positivismo /      
empirismo 

 
Empirismo                   
moderno 

 
Relativismo / 

construcionismo 

1. Ciência Descobre a verdadeira 
natureza da realidade 

Tenta descobrir a natureza da 
realidade, mas ela nunca 
poderá ser conhecida com 
certeza absoluta.  

Cria muitas realidades 

2. Demarcação Só a lógica da 
justificação é 
necessária para 
compreender a 
ciência 

Distinção entre processos para 
descoberta de conhecimento e 
os de aceitação ou rejeição de 
conhecimento (justificação). 

São necessários processos 
para a criação, 
justificação e difusão de 
teorias para compreender 
a ciência 

3. Fatores 
culturais, 
sociais, 
políticos e 
econômicos 

A ciência pode ser 
compreendida sem 
considerá-los 

Os procedimentos de 
justificação de conhecimento 
devem ser independentes deles 

A ciência não pode ser 
compreendida sem 
considerá-los 

4. Objetividade/ 
subjetividade 

A ciência é objetiva Objetividade completa é 
impossível. A ciência é mais 
objetiva na justificação de 
conhecimento 

A ciência é subjetiva 

5. Natureza do 
conhecimento 

Absoluto e 
acumulativo 

Nunca é absoluto e a maior 
parte de conhecimento é 
cumulativo 

Relativo a um contexto 
em particular e período 
de tempo na história 

6. Produto Descoberta de leis 
universais, que 
governam o mundo 
externo 

Tenta descobrir regularidades 
entre os fenômenos do mundo 
real. Algumas delas são 
estabelecidas em forma 
universal e outras em forma 
probabilística 

Cria idéias que são 
dependentes do contexto 

FONTE: adaptado de HUNT, 1984, p. 32. 
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Quadro 14 - Diferenças entre positivismo / empirismo, empirismo moderno e relativismo / 
construcionismo (...continuação) 

 

 

Critério 

 

Positivismo /      
empirismo 

 

Empirismo                   
moderno 

 

Relativismo / 
construcionismo 

7. Verdade A ciência cria teorias 
que chegam perto da 
verdade absoluta 

A verdade absoluta não é 
possível de ser conhecida pela 
ciência 

A verdade é uma 
avaliação subjetiva, que 
não pode ser 
propriamente inferida 
fora do contexto provido 
pela teoria 

8. 
Racionalidade 

A ciência é racional, 
já que segue regras de 
lógica formal 

A ciência é racional, já que 
propõe incrementar a 
compreensão do mundo. Isto 
desenvolvendo teorias, 
modelos, generalizações e 
hipóteses para descrever, 
explicar e predizer fenômenos. 

A ciência é racional na 
medida que procura 
aprimorar o bem-estar 
individual e social 
seguindo qualquer 
recurso útil a este 
propósito 

9. Validade Procedimentos 
específicos para fazer 
boa ciência (ex. 
falsificação) 

Normas para fazer boa ciência 
(ex. teorias devem ser 
testáveis, mensurações devem 
ostentar fidedignidade e 
validade e os dados não devem 
ser fabricados ou 
fraudulentamente coletados) 

Muitas formas de fazer 
ciência validamente, são 
apropriadas em diferentes 
situações 

10. Teorias Cientistas submetem 
suas teorias à 
potencial falsificação 
com  rigoroso teste 
empírico 

Teorias são e devem ser 
submetidas ao processo de 
teste empírico 

Cientistas vêem a 
evidência confirmatória e 
de apoio no sentido de 
fazer o Marketing de suas 
teorias 

11. Mensuração Procedimentos de 
mensuração não 
influenciam o que é 
mensurado 

É impossível a perfeição 
absoluta em processos de 
mensuração 

Nada pode ser mensurado 
sem mudar o que está 
sendo medido 

12. Dados Dados proporcionam 
objetividade 

O processo de teste empírico 
oferece boas áreas de aceitação 
de algumas teorias e rejeição 
de outras 

Dados são criados e 
interpretados por 
cientistas em termos de 
uma variedade de teorias 
e adicionalmente são 
carregados de teoria 

FONTE: adaptado de HUNT, 1984, p. 32. 
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3.3 Método da pesquisa de campo 

 

Nesta seção são expostos os procedimentos para o cumprimento dos objetivos propostos para 

a pesquisa de campo desta Tese. Trata-se de uma pesquisa descritiva inicial composta por três 

etapas, como esquematizado na Ilustração 14. Por motivos práticos e de viabilidade, o nono 

objetivo específico delineado para esta Tese foi implementado antes dos outros. A descrição 

do método de cada etapa da pesquisa acompanha a ordem cronológica em que os dados foram 

levantados. 
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Ilustração 14 – Etapas de campo e seus objetivos específicos 
 

2da Etapa: Componentes da atitude do consumidor sobre medicamentos 
 
1º Objetivo Específico: analisar os componentes da atitude do consumidor sobre medicamentos. 
 
2º Objetivo Específico: verificar se há diferença nos componentes da atitude do consumidor sobre 
medicamentos entre pessoas saudáveis e não saudáveis. 

3ra Etapa: Componentes da atitude, atitude frente a anúncios e intenções comportamentais, em 
medicamentos para emagrecer 
 
3º Objetivo Específico: analisar os componentes da atitude do consumidor sobre medicamentos para 
emagrecer. 
 
4º Objetivo Específico: verificar se há diferença nos componentes da atitude do consumidor sobre 
medicamentos para emagrecer entre pessoas no peso ideal e abaixo dele e pessoas acima do peso ideal. 
 
5º Objetivo específico: verificar se há diferença nos componentes da atitude do consumidor sobre 
medicamentos para emagrecer entre pessoas que tomaram e não tomaram esse tipo de remédio. 
 
6º Objetivo Específico: avaliar a atitude do consumidor frente a anúncios de medicamento para emagrecer, 
com apelos predominantemente racionais e predominantemente emocionais, e suas intenções 
comportamentais. 
  
7º Objetivo Específico: verificar se há diferença na atitude do consumidor frente a anúncios de 
medicamento para emagrecer, com apelos predominantemente racionais e predominantemente emocionais, 
e nas suas intenções comportamentais entre pessoas no peso ideal ou abaixo dele e pessoas acima do peso 
ideal. 
 
8º Objetivo Específico: verificar se há diferença na atitude do consumidor frente a anúncios de 
medicamento para emagrecer, com apelos predominantemente racionais e predominantemente emocionais, 
e nas suas intenções comportamentais entre pessoas que tomaram e não tomaram esse tipo de remédio. 

1ra Etapa: Apelos utilizados na propaganda de medicamentos 
 
9º Objetivo Específico: estudar o uso de apelos racionais e emocionais na propaganda (em revista e 
dirigida ao consumidor) de medicamentos.

Objetivo geral da tese: avaliar a recomendação dos modelos de propaganda de se emparelhar os apelos à 
atitude do consumidor sobre o produto.

Pesquisa de campo da tese 
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Esta seção do método da pesquisa de campo da Tese consta das sub-seções: 3.3.1) primeira 

etapa - apelos utilizados na propaganda; 3.3.2) segunda etapa - componentes da atitude do 

consumidor sobre medicamentos;  3.3.3) terceira etapa - componentes da atitude, atitude 

frente a anúncios e intenções comportamentais, em medicamentos para emagrecer; 3.3.4) 

técnicas de análise dos dados. 

 

A amostragem planejada e implementada nas três etapas da pesquisa foi não probabilística. É 

inegável a superioridade técnica da amostragem probabilística, pela confiança de que a 

amostra é representativa da população da qual foi retirada. Ela também permite estimar uma 

amplitude de intervalo dentro do qual deve estar o parâmetro da população. Desse modo, é 

possível reduzir a chance de erro da amostragem e estimar a amplitude da provável presença 

de erros na amostragem. Por outro lado, embora a amostragem probabilística possa ser 

superior na teoria, é muito difícil garantir sua aplicação correta (COOPER; SCHINDLER, 

2003). Até procedimentos de amostragem aleatória cuidadosamente estabelecidos estão 

sujeitos a aplicações descuidadas pelas pessoas envolvidas, todos es elementos da população 

podem não estar disponíveis e os elementos selecionados para a amostra podem decidir não 

participar da pesquisa. Diante desses inconvenientes, a amostragem não probabilista é a 

alternativa. 

 

Nesta Tese a escolha de amostragem não probabilística obedeceu a considerações práticas. 

Primeiro, não há incontornável necessidade de generalizar parâmetros da população, pois se 

trata de uma pesquisa inicial sobre um tema ainda pouco estudado. Outro fator foi o custo que 

implicaria, tendo como população a cidade de São Paulo, assegurar que cada elemento 

selecionado para a amostra fosse abordado.  

 

Mesmo com a consciência de que a rigor, inferências estatísticas não podem ser feitas com 

uma amostra não probabilística, alguns testes estatísticos foram realizados para avaliar 

diferenças entre grupos. O propósito foi especular sobre diferenças entre eles que poderiam 

estar presentes na população. Muitas vezes um pequeno grupo de entrevistas, a demonstração 

de um experimento ou um levantamento piloto é suficiente para mostrar que propriedades e 

proporções são verdadeiras (SUTTON; STAW, 1995). Claro que pesquisas subseqüentes são 

necessárias para determinar se as descobertas iniciais realmente procedem na população. 
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3.3.1 Primeira etapa: apelos utilizados na propaganda de medicamentos 

A primeira etapa da pesquisa corresponde ao nono objetivo específico da tese: avaliar o uso 

de apelos racionais e emocionais na propaganda de medicamentos. Tendo-o em vista junto 

com as questões de pesquisa formuladas, o método utilizado foi a observação. Ele consiste no 

registro, de forma sistemática, dos padrões de comportamento de pessoas, objetos e eventos 

para obter informações sobre o fenômeno de interesse (MALHOTRA, 2001).  

 

Entre os diversos métodos de observação, optou-se pela análise de conteúdo, definida como a 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo efetivo de uma comunicação 

(MALHOTRA, 2001). Este é apropriado quando o fenômeno a ser observado é a 

comunicação e não um comportamento ou objeto físico. Mais especificamente empreendeu-se 

uma análise de conteúdo quantitativa indireta, que busca identificar e quantificar a freqüência 

de temas, palavras ou símbolos numa comunicação (GEORGE in: GRAWITZ, 1976, p. 592, 

citado por FREITAS et al, 1996). Já o fato de ser indireta indica que se obtêm por inferência 

aquilo que o emissor deixa subentendido. 

 

 

3.3.1.1 Amostragem 

O processo de amostragem para análise de conteúdo seguiu os passos sugeridos por Malhotra 

(2001). O processo começa com a especificação da população-alvo, sendo a coleção de 

elementos ou objetos que possuem a informação procurada pelo pesquisador e sobre os quais 

podem ou não ser feitas inferências. Segue-se a determinação do arcabouço amostral, que é 

uma representação dos elementos da população-alvo. Consiste em uma lista ou conjunto de 

instruções para identificá-la. Depois se determina a unidade amostral, que é a unidade básica 

contendo os elementos da população a ser submetida à amostragem. Em seguida se define a 

técnica de amostragem, entre probabilística (unidades amostrais escolhidas por acaso e 

representativas da população) e não probabilística (unidades amostrais escolhidas pelo 

julgamento do pesquisador e cujos resultados não representam de forma precisa a população). 

Na seqüência deve ser definido o tamanho da amostra de acordo com a técnica de amostragem 

utilizada. Finalmente se descreve a execução do processo de amostragem. Desse modo, o 

planejamento de amostragem para a análise de conteúdo proposta é descrito a seguir. 
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a) População-alvo - Os elementos foram todos os anúncios de medicamentos 

OTC e de prescrição e anúncios institucionais de laboratórios farmacêuticos 

veiculados em revista no Brasil entre janeiro e dezembro de 2003.  

 

b) Arcabouço amostral - Revistas publicadas entre janeiro e dezembro de 2003 no 

Brasil, apontadas como de maior circulação pelo Instituto Verificador de 

Circulação, pertencentes a diversas categorias e disponíveis nas bibliotecas da 

Faculdade de Economia Administração e Contabilidade, Escola de 

Comunicações e Artes e Faculdade de Ciências Farmacêuticas, todas da 

Universidade de São Paulo. 

 

c) Unidade amostral - Anúncios de medicamentos OTC e de prescrição e 

anúncios institucionais de laboratórios farmacêuticos encontrados nas 

publicações do arcabouço amostral. 

 

d) Técnica de amostragem - Por conveniência, obtendo-se unidades amostrais 

com base na conveniência e julgamento do pesquisador. Neste caso, as 

unidades amostrais foram todos os anúncios veiculados pela indústria 

farmacêutica encontrados nas revistas do arcabouço amostral. 

 

e) Tamanho da amostra - Indeterminado, pois dependente da existência de 

unidades amostrais no arcabouço amostral definido. 

 

f) Execução: Para compor o arcabouço amostral foram incluídas publicações de 

seis categorias, obtendo-se ampla variedade de audiências expostas às 

mensagens da indústria farmacêutica. A quantidade de títulos em cada 

categoria foi determinada pela disponibilidade das coleções nas bibliotecas 

visitadas. O Quadro 15 traz o título das 15 publicações analisadas, por 

categoria. A identificação das unidades amostrais ficou por conta da autora da 

Tese. Revisou-se cada exemplar do arcabouço amostral por blocos (por 

exemplo, exemplares da revista Caras de janeiro a julho de 2003) 
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identificando-se os anúncios. Em seguida quantificaram-se as variáveis 

observadas em cada unidade amostral do bloco. O registro dos dados foi feito 

diretamente no computador. Usou-se um arquivo de dados do software SPSS. 

 

Quadro 15 – Arcabouço amostral de anúncios em revista da indústria farmacêutica 
 

Categoria Título 

Negócios Exame 

Saúde / Esportes Boa Forma, Hands 

Feminina Cláudia, Marie Claire, Criativa, Estilo, Vogue, Nova 

Masculina Play Boy 

Entretenimento  Veja, Época, Isto é, Você SA. 

Adolescente Capricho 

 

 

 
3.3.1.2 Coleta e análise dos dados 

Na coleta de dados, dentro dos 15 títulos de revista estabelecidos foram procuradas as 

unidades de análise (anúncios). Tomou-se o período de janeiro e dezembro de 2003 para 

incluir o efeito da sazonalidade no uso e promoção de alguns medicamentos (por exemplo, a 

possibilidade de maior quantidade de anúncios de antigripais no inverno). Os exemplares das 

publicações buscadas não estavam todos nas bibliotecas visitadas. Todos os anúncios 

encontrados foram analisados, inclusive os repetidos em mais de uma revista, contemplando a 

freqüência dos tipos de apelos a que os consumidores são expostos. 

 

Na análise de conteúdo, a comunicação (anúncio) é decomposta conforme regras prefixadas 

(MALHOTRA, 2001) e os componentes correspondem às categorias a serem observadas e 

quantificadas em cada variável. A seleção aqui das categorias dos apelos contidos nos 

anúncios considerou que, quando o consumidor é exposto a uma propaganda impressa, ele 

processa primeiro o visual, depois o título e, por fim, pode ler ou não o corpo do texto 

(PIETERS, 1996). No caso da propaganda DC de medicamentos, o corpo do texto é a parte do 

anúncio que provê informações relacionadas aos riscos do produto, contra-indicações, efeitos 
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colaterais, precauções e advertências exigidas por lei. Sendo o foco desta pesquisa a parte 

promocional do anúncio, decidiu-se examinar o visual e o título de cada propaganda, tal como 

Main et al (2004).  

 

No entanto, depois do pré-teste de codificação das variáveis, os parâmetros apontados no 

parágrafo anterior foram redefinidos. As duas partes do anúncio foram renomeadas e 

definidas de forma mais específica. Ao visual correspondem as imagens e o título do anúncio, 

pois este último elemento funciona como uma estrutura verbal, fornecendo contexto à 

imagem, constituindo uma única estrutura (SHIMP, 2002). A segunda categoria ficou definida 

como texto, correspondendo às informações que se seguem ao título, mas que não apresentam 

aquilo que é exigido por lei. Então, analisou-se a presença de apelos racional, emocional 

positivo e emocional negativo (variáveis) no visual e no texto (categorias) de cada anúncio. 

Ademais, para refinar a contagem dos apelos incluiu-se uma terceira categoria, 

correspondente à presença do apelo nas duas primeiras. Deste modo, as categorias das 

variáveis indicavam a presença do apelo analisado: só no visual, só no texto ou em ambos (no 

visual e no texto). No Quadro 16 estão as variáveis analisadas em cada anúncio e suas 

respectivas categorias. 

 

Como a parte promocional de um anúncio pode conter ambos os apelos, as categorias (só no 

visual, só no texto e em ambos) de cada anúncio foram codificadas pela presença e a ausência 

de apelos racionais, emocionais positivos e emocionais negativos. Com isto não se forçava a 

escolha de um de dois apelos quando ambos podiam estar presentes. Também se analisou a 

presença de alguns apelos emocionais específicos, como humor, nostalgia, fantasia e sexo. 

Adicionalmente, algumas características demográficas (como sexo, idade e raça) dos modelos 

que aparecem nos anúncios foram codificadas. O Quadro 17 traz o mapa das variáveis para a 

análise de conteúdo. 
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Quadro 16 – Variáveis e categorias para a análise de conteúdo de anúncios em revista 

 
Nome da Variável Categorias 

 
Apelo racional 

 
1 = Não 
2 = Sim, só no visual 
3 = Sim, só no texto 
4 = Sim, no visual e no texto 
 

Apelo emocional positivo 1 = Não 
2 = Sim, só no visual 
3 = Sim, só no texto 
4 = Sim, no visual e no texto 
 

Tipo de apelo emocional positivo 1 = Felicidade 
2 = Ternura 
3 = Vaidade 
4 = Bem-estar 
5 = Afeto 
6 = Humor 
7 = Nostalgia 
8 = Fantasia 
9 = Sexo 
0 = Nenhum 
 

Apelo emocional negativo 1 = Não 
2 = Sim, só no visual 
3 = Sim, só no texto 
4 = Sim, no visual e no texto 
 

Tipo de apelo emocional negativo 1 = Medo 
2 = Culpa 
3 = Vergonha 
4 = Remorso 
5 = Tristeza 
6 = Raiva 
7 = Ameaça à tranqüilidade 
0 = Nenhum 
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Quadro 17 – Variáveis para a análise de conteúdo de anúncios em revista 
 

Variável Características 

Apelo racional Há apelo racional (uso do produto, comparação, características, benefícios e riscos, 
atributos, notícias ou estatísticas, estudos clínicos)? 
 

Apelo emocional 
positivo 

Há apelo emocional positivo (felicidade, ternura, humor, nostalgia, fantasia, sexo)? 

 Há o apelo humor (piada ou sátira)? 

 Há o apelo nostalgia (imagens do passado, visual em branco e preto ou sépia)? 

 Há o apelo fantasia (irreal ou surreal)? 

 Há o apelo sexual (encontro íntimo, pouca roupa, gestos provocantes)? 
 

Apelo emocional 
negativo 

Há o apelo emocional negativo (culpa, raiva, remorso, tristeza ou vergonha, 
sofrimento)?  
 
Qual é o sexo do(s) modelo(s)? 

Qual é a idade aproximada do(s) modelo(s)? 

Características 
dos modelos 
do anúncio 

Qual é a raça do(s) modelo(s)? 

 
 

 

Dois pré-testes foram cumpridos. A autora da Tese conduziu o pré-teste inicial para refinar o 

instrumento de codificação. Depois, a autora e um colaborador codificaram uma amostra de 

propagandas cada um. Na seqüência, as discrepâncias foram esclarecidas. Em seguida, cada 

um deles codificou novamente uma parte (30%) das propagandas codificadas pelo outro. A 

coincidência ficou em 85% para os apelos emocionais positivos e 96% para os apelos 

racionais. A média de concordância entre as codificações foi de 94%. Estes valores ficaram 

próximos aos do trabalho de Main et al (2004). 

 

Na análise dos dados empregou-se o pacote estatístico SPSS, recorrendo-se a distribuições de 

freqüências, tabulações cruzadas e testes estatísticos de Qui-quadrado. As peculiaridades da 

estatística Qui-quadrado e a justificativa de sua escolha para a análise dos dados desta etapa 

da pesquisa são tratadas na seção 3.3, referente às técnicas utilizadas na análise dos dados das 

três etapas da pesquisa. 
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3.3.2 Segunda etapa: componentes da atitude do consumidor sobre medicamentos 

A segunda etapa da pesquisa de campo corresponde ao primeiro e segundo objetivos 

específicos da Tese. O método consistiu em um levantamento com indivíduos na cidade de 

São Paulo em março de 2005. 

 

 

3.3.2.1 Amostragem 

Do mesmo modo que na etapa anterior, o procedimento de amostragem seguiu os passos 

sugeridos por Malhotra (2001). 

 

a) População-alvo - Os elementos foram adultos de ambos os sexos, maiores de 

18 anos, residentes na cidade de São Paulo, que haviam utilizado algum 

medicamento (OTC ou prescrição) nos últimos três meses. 

  

b) Arcabouço amostral - Dois locais na cidade de São Paulo: uma clínica de 

oncologia e o parque do Ibirapuera. Isto permitiu acessar pessoas diferentes 

quanto à característica individual de interesse (estado de saúde). 

 

c) Unidade amostral - Adultos de ambos os sexos maiores de 18 anos, recrutados 

com o requisito de ter tomado algum medicamento nos últimos três meses. 

 

d) Técnica de amostragem – Intencional por julgamento. As unidades amostrais 

foram as pessoas que cumpriram o requisito de ter tomado nos últimos três 

meses algum medicamento, estavam presentes nos locais determinados e 

dispostas a participar da pesquisa. 

 

e) Tamanho da amostra - 300 pessoas, definido em função da disponibilidade de 

recursos e por ser este um tamanho comum em pesquisas de marketing. 
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f) Execução - Dois entrevistadores foram treinados para abordar participantes 

potenciais e assistir no preenchimento dos questionários pelos próprios 

respondentes.  

 

 

3.3.2.2 Construtos, escalas e mensurações 

Dentre as alternativas existentes na literatura para mensurar o construto estrutura da atitude 

sobre produtos (discutidas na revisão bibliográfica desta Tese), a principio a escala HED/UT 

(VOSS et al, 2003) parecia ser a mais adequada. Ela foi mais testada e é mais moderna. No 

entanto, constatou-se que os indicadores da sub-escala afetiva não faziam sentido para 

medicamentos (engraçado / não engraçado, excitante / tedioso, agradável / desagradável, 

sensacional / não sensacional e divertido / não divertido). 

 

Aliás, devido à especificidade do produto medicamento, uma alternativa seria a construção de 

uma escala própria. Mas por se tratar de uma primeira tentativa de medir as bases cognitiva e 

afetiva da atitude sobre medicamentos e devido à existência de alternativas para isto na 

literatura, uma segunda opção foi selecionada. Adotou-se a escala de diferencial semântico de 

Crites et al (1994). Conforme discutido na revisão bibliográfica, esta escala foi criada para 

medir os componentes cognitivo e afetivo da atitude do consumidor sobre objetos por meio de 

três sub-escalas: cognitiva, afetiva e geral. Os itens das sub-escalas formam contínuos 

bipolares ancorados por pares de palavras. Entre esses pólos há graus representados pelos 

números de 7 (positivo) a 1 (negativo). Os itens da escala foram aqui traduzidos do inglês 

para o português, procurando-se pares de palavras antônimas, já que a tradução literal da 

escala base, em alguns casos, desconsiderava esta propriedade das escalas de diferencial 

semântico. Alguns dos indicadores desta escala podem não ser adequados para representar 

julgamentos sobre medicamentos, mas eles se mostraram mais aceitáveis do que os da escala 

HED/UT. Os indicadores das escala utilizada aparecem no Quadro 18. 
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Quadro 18 – Escala de diferencial semântico do construto atitude sobre produtos 
 

Escala Indicadores 

Sub-escala base cognitiva Estimulado / Desestimulado 

 Relaxado / Irritado 

 Encantado / Desencantado 

 Felicidade / Tristeza 

 Carinho / Raiva 

 Diversão / Tédio 

 Aceitação / Rejeição 

 Tranqüilo / Tenso 
 

Sub-escala base afetiva Útil / Inútil 

 Confiável / Duvidoso 

 Seguro / Perigoso 

 Perfeito / Imperfeito 

 Benéfico / Prejudicial 

 Valioso / Sem valor 

 Saudável / Não saudável 
 

Sub-escala de atitude geral Positivo / Negativo 

 Agradável / Desagradável 

 Bom / Ruim 

 Desejável / Indesejável 

       FONTE: elaborado a partir de CRITES et al, 1994. 
 

 

Estabelecidos os indicadores, formatou-se um questionário com cinco baterias (Apêndice 1). 

A primeira visou deixar claro para o respondente o medicamento sobre o qual responderia as 

questões seguintes e, desta forma, avaliar atitudes bem estabelecidas sobre o objeto. Impor a 

avaliação de um determinado medicamento poderia gerar respostas vagas, dada a possível 

falta de experiência com ele. Solicitou-se ao respondente que pensasse em um medicamento 

que estivesse tomando ou tivesse tomado recentemente (até três meses). Sobre ele, o 

respondente foi solicitado a indicar o tipo de medicamento (sem tarja, com tarja vermelha ou 
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com tarja preta na embalagem), se ele fora ou não receitado por médico e, opcionalmente, o 

nome do produto.  

Em conexão com o medicamento o respondente passava a responder a segunda, terceira e 

quarta baterias de questões. A segunda bateria continha os indicadores da sub-escala do 

componentes afetivo da atitude. Aqui o respondente foi solicitado a indicar a posição que 

melhor descrevia seus sentimentos com relação ao medicamento. As frases utilizadas foram: 

i) com relação ao medicamento, eu me sinto... ; ii) com relação ao medicamento, eu sinto... 

 

A terceira bateria de questões continha os indicadores da sub-escala do componente cognitivo 

da atitude. Aqui o respondente foi solicitado a indicar a posição que melhor descrevia 

atributos ou características do medicamento. Foi utilizada a frase: i) o medicamento é...  

 

A quarta bateria de questões continha os indicadores da sub-escala da atitude geral. Aqui o 

respondente foi solicitado a indicar a posição que melhor descrevia sua avaliação geral sobre 

o medicamento. A frase utilizada foi: o medicamento é... 

 

Finalmente, a quinta bateria de questões indagava sobre o perfil do respondente: i) estado de 

saúde, entre saudável, com doença aguda (passageira), com doença em processo de 

diagnóstico ou com doença crônica (permanente); ii) conhecimento sobre medicamentos, 

entre muito alto, alto, médio, baixo ou muito baixo; iii) interesse por medicamentos, entre 

muito alto, alto, médio, baixo ou muito baixo. Era de esperar que diferenças nessas 

características do consumidor se ligassem a diferenças nos componentes cognitivo e afetivo 

de suas atitudes. 

 

 

3.3.2.3 Análise dos dados 

Para análise dos dados utilizou-se o pacote estatístico SPSS, com distribuições de freqüências, 

tabulações cruzadas, testes Mann-Whitney e coeficiente de correlação de Spearman. O 

Quadro 19 indica a técnica utilizada para cada objetivo específico desta etapa da pesquisa de 

campo da Tese. 
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Quadro 19 – Objetivos específicos e técnicas de análise da segunda etapa da pesquisa de campo 
 

 
Objetivo específico 

 
Técnica de análise 

 
1º Objetivo Específico: analisar os componentes da 
atitude do consumidor sobre medicamentos. 
 

 
Coeficiente de correlação de Spearman 
 

 
2º Objetivo Específico: verificar se há diferença nos 
componentes da atitude do consumidor sobre 
medicamentos entre pessoas saudáveis e não 
saudáveis. 

 
Teste Mann-Whitney 
 

 
 

 

3.3.3 Terceira etapa: componentes da atitude, atitude frente a anúncios e intenção 

comportamental frente a anúncios em medicamentos para emagrecer 

A terceira etapa da pesquisa de campo da tese buscou cumprir os objetivos específicos 

terceiro a oitavo.  O método consistiu de um levantamento com indivíduos na cidade de São 

Paulo em abril de 2005.  

 

 

3.3.3.1 Amostragem 

O procedimento de amostragem, como sugerido por Malhotra (2001) encontra-se a seguir. 

 

a) População-alvo - Os elementos foram mulheres maiores de 18 anos. 

 

b) Arcabouço amostral - Foi o Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. 

 

c) Unidade Amostral - Mulheres maiores de 18 anos que tivessem tomado e não 

tivessem tomado algum medicamento para emagrecer. 

 

d) Técnica de Amostragem – Intencional por julgamento e quota. As unidades 

amostrais foram mulheres que tivessem tomado e não tivessem tomado algum 

medicamento para emagrecer, presentes no arcabouço amostral (Parque do 
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Ibirapuera) e dispostas a participar da pesquisa. 50% deviam ter tomado 

medicamento para emagrecer e 50%, não. 

 

e) Tamanho da amostra - 300 pessoas, definido em função da disponibilidade de 

recursos e por ser este um tamanho comum em pesquisas de marketing. 

 

f) Execução - Dois entrevistadores foram treinados para abordar participantes 

potenciais e assistirem o preenchimento dos questionários pelos próprios 

respondentes. 

 

 

3.3.3.2 Construtos, escalas e mensurações 

Foram medidos três construtos: i) atitude sobre medicamentos para emagrecer; ii) atitude 

frente a anúncios (com apelos predominantemente racionais e predominantemente 

emocionais); iii) intenções comportamentais do indivíduo como conseqüência da exposição 

ao anúncio. O procedimento seguido em cada construto é descrito a seguir. 

 

 

3.3.3.2.1 Componentes da atitude sobre medicamentos para emagrecer 

Para medir os componentes do construto atitude sobre medicamentos para emagrecer, 

algumas modificações foram feitas em relação às mensurações da segunda etapa. Os itens das 

sub-escalas (cognitiva, afetiva e geral) foram mais direcionados ao caso específico de 

medicamentos. Alguns indicadores da escala de Crites et al (1994) foram mantidos; outros 

receberam reformulação com sinônimos e alguns acabaram eliminados. Também foram 

adicionados indicadores novos, considerando as necessidades do consumidor em mercados 

farmacêuticos (SMITH et al, 2002). O Quadro 20 resume o procedimento de preparação da 

escala. 
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Quadro 20 – Indicadores da escala de diferencial semântico do construto atitude sobre medicamentos 
 

 
Indicadores da escala de atitude 
sobre objetos (Crites et al, 1994) 

 

 
Indicadores da escala de atitude 

sobre medicamentos da Tese 
 

 
Sub-escala do componente afetivo 

 

 
Sub-escala do componente afetivo 

 

 
 
 

Ação 

Estimulado / Desestimulado Animada / Desanimada Reformulado 

Relaxado / Irritado - Eliminado 

Encantado / Desencantado Motivada / Desmotivada Reformulado 

Felicidade / Tristeza Contente / Descontente Reformulado 

Carinho / Raiva - Eliminado 

Diversão / Tédio - Eliminado 

Aceitação / Rejeição - Eliminado 

Tranqüilo / Tenso Confiante / Desconfiante Reformulado 

- Esperançosa / Sem esperança Adicionado 

- Reconhecida / Ignorada Adicionado 

 
Sub-escala do componente cognitivo 
 

 
Sub-escala do componente cognitivo 
 

 

Útil / Inútil Útil / Inútil Mantido 

Confiável / Duvidoso Confiável / Duvidoso Mantido 

Seguro / Perigoso - Eliminado 

Perfeito / Imperfeito - Eliminado 

Benéfico / Prejudicial Benéfico prejudicial Mantido 

Valioso / Sem valor - Eliminado 

Saudável / Não saudável Saudável / Não saudável Mantido 

- Necessário / Desnecessário Adicionado 

- Conveniente / Inconveniente Adicionado 

- Efetivo / Inefetivo Adicionado 

 
Sub-escala de atitude geral 

 

 
Sub-escala de atitude geral 

 

 

 
Positivo / Negativo 

 
Positivo / Negativo 

 
Mantido 

Agradável / Desagradável - Eliminado 

Bom / Ruim Ótimo – Péssimo Reformulado 

Desejável / Indesejável Desejável / Indesejável Mantido 

- Favorável / Desfavorável Adicionado 
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Do mesmo modo que nas mensurações da etapa anterior, os itens das sub-escalas formam 

contínuos bipolares ancorados por pares de palavras. Entre esses pólos há graus representados 

pelos números de 7 (positivo) a 1 (negativo). 

 

 

3.3.3.2.2 Atitude frente a anúncios 

Para mensurar o construto atitude do consumidor frente a anúncios, com apelos 

predominantemente racionais e predominantemente emocionais, o primeiro passo foi 

selecionar as peças de propaganda. Acessou-se o site brasileiro da Roche 

(www.roche.com.br), que oferece informações gerais para leigos e informações restritas para 

a classe médica. Entre as informações a que todos os visitantes do site têm livre acesso estão 

as bulas dos produtos da empresa (OTC e de prescrição), classificadas por tipo de problema 

de saúde. Entre os medicamentos para o tratamento de excesso de peso aparece o Xenical, um 

agente anti-obesidade cuja substância ativa é o Orlisat. Este é um medicamento de prescrição 

comercializado internacionalmente, embora com variações na marca. 

 

As comunicações de marketing do Xenical não se restringem ao corpo médico. Em setembro 

de 2004 o laboratório Roche estreou uma campanha dirigida ao consumidor em toda a 

América Latina, sob o mote: “O que você faria com alguns quilos a menos?” (ROCHE, 2004). 

A ação foi criada pela agência Teran do México. Para o Brasil foram especialmente 

desenvolvidos dois filmes. Nas peças veiculadas nacionalmente, todas as atrizes eram 

brasileiras e o texto foi adaptado pela agência Pátria Publicidade, responsável também pela 

criação para outdoor e anúncios em revista. Este últimos, apesar de noticiados, não foram 

veiculados. 

 

O filme para Televisão do Xenical mostra cinco mulheres bonitas, mas que desejam perder 

peso, questionando-se sobre o que fariam com alguns quilos a menos. Elas respondem com 

frases como “Eu faria as pazes com o espelho” e “Eu faria um desfile de lingerie”. Ao final, a 

peça comunica que existe uma forma de eliminar 30% da gordura dos alimentos ingeridos e 

recomenda, a quem queira perder peso, procurar um medico. O outdoor mostrou imagens 

relacionadas aos filmes (por exemplo, uma mulher frente a um espelho). No título entrava a 

pergunta “O que você faria com alguns quilos a menos?”, seguida do texto “Existe uma forma 
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de eliminar 30% da gordura dos alimentos ingeridos. Fale com seu médico”. Tanto os filmes 

quanto os outdoors querem mostrar como a perda de peso melhora a auto-estima, num apelo 

predominantemente emocional.  

 

Então, para mensurar a atitude do consumidor frente a anúncio com apelos 

predominantemente emocionais, um dos anúncios em revista da campanha acima do Xenical, 

veiculado na Argentina, foi traduzido para o português (reproduzido em tamanho menor ao 

original no Apêndice 2). Tal como explicado na revisão bibliográfica desta Tese, se tratando 

de propaganda em revista, o anúncio constou das seguintes partes: 

 

a) Ilustração – Contém uma paisagem de céu e mar e parte da silhueta de uma 

mulher de maiô com uma canga ao vento. Representa o título do anúncio. 

  

b) Título e subtítulo do anúncio - “Férias na praia sem canga. E você? O que faria 

com alguns quilos a menos?” Utiliza se a forma de pergunta. 

 

c) Ampliação ou corpo do texto - “Existe uma forma de eliminar 30% da gordura 

dos alimentos ingeridos”.  “Menos gordura, mais ânimo”.  

 

d) Prova - Nenhuma. 

 

e) Ação - “Fale com seu médico” “0800-444-7376 (PESO). Ligue, a única coisa 

que você pode perder são quilos”. “Para mais informações acesse 

www.xenicare.com.br ou escreva para brasil.xenicare@roche.com.br”.  

 

O anúncio com apelos predominantemente racionais (reproduzido em tamanho menor ao 

original no Apêndice 3) foi preparado a partir de informações do site brasileiro do 

medicamento Xenical. Abrangeu as seguintes partes. 

 

a) Ilustração - Uma imagem explicativa da forma de ação do medicamento no 

organismo. Mostra-se o processamento da gordura ingerida sem e com a ação 
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do medicamento no aparelho digestivo. A ilustração corresponde à 

representação do produto em uso. 

 

b) Título e subtítulo do anúncio - “Existe uma forma de eliminar 30% da gordura 

dos alimentos ingeridos”. Tem-se a apresentação de um novo benefício. 

 

c) Ampliação ou corpo do texto - “Ele inibe a ação da Lípase, enzima que quebra 

a gordura, e a leva a ser absorvida pelo intestino. Com a ação do medicamento, 

1/3 da gordura não é quebrada nem absorvida, e sim eliminada, contribuindo 

para a perda de peso”. “Menos gordura, mais saúde”. 

 

d) Prova - Nenhuma. 

 

e) Ação - “Fale com seu médico”. “0800-444-7376 (PESO). Ligue, a única coisa 

que você pode perder são quilos”. “Para mais informações acesse 

www.xenicare.com.br ou escreva para brasil.xenicare@roche.com.br”. 

 

Consoante a legislação brasileira sobre propaganda de medicamentos de prescrição, em 

ambos os anúncios o nome do produto não apareceu, mas sim a logomarca do laboratório.  

 

Para mensurar os construtos da atitude frente a anúncio, o esteio foi a escala de atitude frente 

a anúncio de Henthorne et al (1993), citados por Bruner & Hensel (1996, p.794). Os 

resultados do estudo que deu origem a esta escala reportam boa fidedignidade (Alpha de 

Cronbach de 0,77). Já sobre a validade não há informações, mas os resultados da análise 

fatorial evidenciam a unidimensionalidade da escala (BRUNER; HENSEL, 1996). No 

entanto, a escala sofreu aqui duas alterações.  

  

A primeira alteração foi a adição de indicadores. Numa sondagem inicial com os anúncios que 

seriam avaliados, se registraram as opiniões de 10 mulheres. Elas revelaram propriedades dos 

anúncios importantes para elas, que não eram consideradas pela escala original de Henthorne 

et al (1993). Por exemplo, capacidade de convicção do anúncio, confiabilidade e 
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originalidade. O Quadro 21 traz a escala final utilizada para medir a atitude do consumidor 

frente a anúncio, apontando-se a procedência dos indicadores. 

 
 

Quadro 21 – Indicadores da escala do construto da atitude frente a anúncio 
 

Indicadores Procedência 

Bom / Ruim Henthorne et al, 1993 

Interessante / Desinteressante Idem 

Informativo / Não informativo Idem 

Fácil de compreender / Difícil de compreender Idem 

Útil / Inútil Sondagem preliminar nesta Tese 

Convincente / Não convincente Idem 

Divertido / Cansativo Idem 

Desperta curiosidade / Não desperta curiosidade Idem 

Cativante / Sem graça Idem 

Fácil de ser lembrado / Difícil de ser lembrado Idem 

Confiável / Desconfiável Idem 

Diferente / Comum Idem 

 

 

A segunda alteração foi no formato. Na escala de atitude frente a anúncio de Henthorne et al 

(1993), o respondente avalia como cada indicador descreve um anúncio, indo de 1 (não muito 

bem) a 5 (extremamente bem). Mudou-se aqui para uma escala de diferencial semântico de 

sete pontos, tal como a utilizada para medir a estrutura da atitude. Isto para facilitar a análise e 

interpretação da relação entre os construtos atitude sobre o produto e atitude frente a anúncio.  

 

 

3.3.3.2.3 Intenções comportamentais 

Apesar da mensuração do construto intenções comportamentais do consumidor após a 

exposição a um anúncio ser avaliado com freqüência e para ele existirem escalas específicas, 

no caso de medicamentos isto não acontece. Estudos sobre intenções comportamentais frente 

a anúncios de medicamentos tornaram-se freqüentes nos últimos anos nos Estados Unidos, na 
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Nova Zelândia e Austrália, mas (como já discutido) a realidade destes países é bem diferente 

da brasileira. Isto limita que as intenções comportamentais do consumidor brasileiro sejam 

avaliadas considerando-se exatamente os mesmos indicadores utilizados nesses estudos. 

 

Então indicadores foram selecionados procurando-se adaptar a avaliação da intenção 

comportamental à realidade brasileira. No Quadro 22 aparecem os indicadores selecionados e 

suas respectivas procedências. Os dois primeiros, “questionar o médico sobre o medicamento 

anunciado” e “pedir ao médico que receite o medicamento anunciado”, referem-se ao 

principal objetivo da propaganda DC de medicamentos de prescrição. Eles são sempre 

considerados nas avaliações das intenções comportamentais frente a anúncios de 

medicamentos (MEHTA et al, 2003). O terceiro e quarto indicadores, “indagar sobre o 

medicamento anunciado na farmácia” e “comprar o medicamento na farmácia”, refletem uma 

característica brasileira dos medicamentos de prescrição, que é a possibilidade de comprá-los 

sem receita médica (DUAILIBI, 2003). Portanto, é possível que o consumidor opte por essas 

vias após ser exposto a um anúncio deste tipo. Finalmente estão os indicadores “entrar no site 

indicado no anúncio para obter maiores informações” e “ligar para o telefone 0800 indicado 

no anúncio para obter maiores informações”. Isto porque a primeira etapa da pesquisa 

empírica desta Tese mostrou que todos os anúncios de propaganda DC de medicamentos de 

prescrição no Brasil contém um site na Internet e um telefone 0800 para o consumidor obter 

maiores informações sobre o produto. 

 

Na escala, o respondente indica a probabilidade de realizar as ações representadas pelos 

indicadores numa escala de 7 (definitivamente sim) a 1 (definitivamente não), com graus 

entre tais extremos. 
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Quadro 22 – Indicadores da escala do construto intenção comportamental quanto a medicamento 
anunciado 

 
Indicadores Procedência 

Questionar o médico sobre o medicamento MEHTA & PURVIS, 2003 

Pedir ao medico que receite o medicamento MEHTA & PURVIS, 2003 

Indagar sobre o medicamento na farmácia DUAILIBI (2003) 

Comprar o medicamento na farmácia DUAILIBI (2003) 

Entrar no site indicado no anúncio para obter maiores 
informações 

Primeira etapa da pesquisa empírica desta 
Tese 

Ligar para o telefone 0800 indicado no anúncio para obter 
maiores informações 

 
Idem 

 

 

Definidas as escalas da terceira etapa da pesquisa, na seqüência estruturou-se um questionário 

com três partes (Apêndice 4). A questão inicial destinou-se a classificar respondentes que 

tivessem tomado e não tomado medicamento para emagrecer. Perguntou-se ao participante 

sobre isto e, para quem respondeu afirmativamente, se o medicamento fora ou não receitado 

por médico. O nome do medicamento também foi registrado, quando lembrado. Em conexão 

com a categoria de medicamento para emagrecer (em geral), o respondente passava à primeira 

parte do questionário. 

 

A primeira parte do questionário continha as baterias de questões das sub-escalas afetiva, 

cognitiva e geral da atitude. Na primeira bateria, contendo a sub-escala do componente afetivo 

da atitude, o respondente foi solicitado a pensar em medicamento para emagrecer em geral e 

indicar a posição que melhor descrevia seus sentimentos em relação esse tipo de 

medicamento. A frase utilizada foi: com relação a medicamentos para emagrecer, eu me 

sinto... Na segunda bateria, contendo a sub-escala do componente cognitivo da atitude, o 

respondente foi solicitado a indicar a posição que melhor descrevia atributos ou 

características em relação a esse tipo de medicamento. A frase utilizada foi: o medicamento 

para emagrecer é... Na terceira bateria de questões contendo a sub-escala de atitude geral o 

respondente foi solicitado a indicar sua avaliação de medicamentos para emagrecer em geral. 

A frase utilizada foi: na minha avaliação geral, medicamento para emagrecer é... 
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A segunda parte do questionário continha quatro baterias de questões. Pediu-se ao 

respondente para examinar ambos os anúncios por alguns minutos e, depois, responder as 

questões, começando por qualquer um deles. Ele podia rever os anúncios ao responder. A 

primeira bateria era sobre a atitude frente ao primeiro anúncio e a segunda, sobre suas 

intenções comportamentais. A terceira e quarta baterias tinham o mesmo conteúdo, mas sobre 

o segundo anúncio. O respondente devia avaliar os dois anúncios, podendo começar com 

qualquer um deles. Apenas indicava, no início das baterias de questões, o anúncio que estava 

sendo avaliado. Todavia, para metade dos questionários o anúncio “A” foi o 

predominantemente emocional e o anúncio “B”, o predominantemente racional. Para a outra 

metade de questionários, o anúncio “A” foi o predominantemente racional e o “B”, o 

predominantemente emocional. Por último, a quinta bateria de questões indagava sobre o 

perfil do respondente: i) peso relativo, entre abaixo do peso ideal, no peso ideal, um 

pouquinho acima do peso ideal, um pouco acima do peso ideal, acima do peso ideal, muito 

acima do peso ideal; ii) estado de saúde, entre saudável, com doença aguda (passageira), com 

doença em processo de diagnóstico ou com doença crônica (permanente); iii) conhecimento 

sobre medicamentos para emagrecer, entre muito alto, alto, médio, baixo ou muito baixo; iv) 

interesse por medicamentos para emagrecer, entre muito alto, alto, médio, baixo ou muito 

baixo. Era de esperar que diferenças em tais características do consumidor se ligassem a 

diferenças na atitude sobre o medicamento, atitude frente a anúncio e a relação entre esses 

construtos. 

 

 

3.3.3.3 Análise dos dados 

Na análise dos dados recorreu-se ao pacote estatístico SPSS, com distribuições de 

freqüências, tabulações cruzadas, testes Mann-Whitney e coeficientes de correlação de 

Spearman. O Quadro 23 indica a técnica utilizada para cada objetivo específico desta etapa da 

pesquisa. 
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Quadro 23 – Objetivos específicos e técnicas de análise da terceira etapa da pesquisa de campo 
 

 
Objetivo específico 

 
Técnica de análise 

3º Objetivo Específico: analisar os componentes da atitude 
do consumidor sobre medicamentos para emagrecer. 

 

Coeficiente de correlação de Spearman 

4º Objetivo Específico: verificar se há diferença nos 
componentes da atitude sobre medicamentos para 
emagrecer entre pessoas no peso ideal e abaixo dele e 
pessoas acima do peso ideal. 

 

Teste Mann-Whitney 

5º Objetivo Específico: verificar se há diferença nos 
componentes da atitude sobre medicamentos para 
emagrecer entre pessoas que tomaram e não tomaram esse 
tipo de remédio. 

 

Teste Mann-Whitney 

6º Objetivo Específico: analisar a atitude do consumidor 
frente a anúncios de medicamento para emagrecer, com 
apelos predominantemente racionais e predominantemente 
emocionais, e suas intenções comportamentais. 

 

Distribuições de freqüências (comparação de 
escores) 

7º Objetivo Específico: verificar se há diferença na atitude 
do consumidor frente a anúncios de medicamento para 
emagrecer, com apelos predominantemente racionais e 
predominantemente emocionais, e nas suas intenções 
comportamentais entre pessoas no peso ideal ou abaixo 
dele e acima do peso ideal. 

 

Teste Mann-Whitney 

8º Objetivo Específico: Verificar se há diferença na atitude 
do consumidor frente a anúncios de medicamento para 
emagrecer, com apelos predominantemente racionais e 
predominantemente emocionais, e nas suas intenções 
comportamentais entre pessoas que tomaram e não 
tomaram esse tipo de remédio. 

Teste Mann-Whitney 

 
 

A seção a seguir trata das técnicas de análise dos dados utilizadas. 

 

 

3.3.4 Técnicas de análise dos dados 

Compreender a natureza das variáveis utilizadas para medir um construto é o primeiro passo 

para determinar a técnica de análise dos dados mais apropriada. As variáveis não métricas (ou 

qualitativas) são atributos, características ou propriedades categóricas, que identificam ou 
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descrevem o objeto, constituindo as escalas nominal e ordinal. Uma escala nominal designa 

números para rotular ou identificar sujeitos ou objetos (GRIMM; YARNOLD, 2000). Desta 

forma, os números ou símbolos designados aos objetos carecem de significado quantitativo. 

Quanto à escala ordinal, objetos podem ser ordenados de acordo com a quantidade do atributo 

estudado. Neste tipo de escala, os números têm uma relação particular entre eles, pois 

representam uma classificação referente a um atributo (GRIMM; YARNOLD, 2000). Neste 

caso, os números não têm caráter quantitativo, indicando só posições relativas. 

 

No outro tronco, as varáveis métricas (ou quantitativas) descrevem objetos quanto à 

quantidade, grau ou intensidade de uma característica neles presentes (HAIR et. al, 1998), 

abrangendo as escalas intervalar e razão. A escala intervalar, além de possuir as propriedades 

das escalas nominal e ordinal, distingue-se pelo fato de distâncias iguais nela representarem 

distâncias iguais na dimensão subjacente (GRIMM; YARNOLD, 2000), porém com um zero 

arbitrário (não significando ausência do atributo no objeto). A escala intervalar é a primeira 

verdadeiramente quantitativa e com ela todas as estatísticas paramétricas podem ser aplicadas, 

desde que cumpridos os pressupostos de cada técnica (SIEGEL; CASTELAN, 1988). Por fim, 

há a escala razão, como a forma de mensuração mais precisa, incluindo as propriedades das 

escalas anteriores e possuindo zero absoluto. São permitidas, com uma escala razão, todas as 

operações matemáticas (WENTZ, 1972). A natureza das variáveis da pesquisa empírica desta 

tese está resumida no Quadro 24. 

 

Na primeira etapa da pesquisa empírica desta Tese as variáveis são de natureza nominal. 

Números são utilizados para quantificar determinadas características dos anúncios. Na 

segunda e terceira etapas as variáveis são mensuradas com escalas de Likert, com 7 posições, 

que a rigor é apenas ordinal. Mas há quem endosse o tratamento desta escala como intervalar, 

tendo por argumento resultados supostamente próximos de uma tal posição vis-a-vis as 

indicações fornecidas por análises considerando-a como ordinal (MALHOTRA, 1996). 

Prenovost (1999) lembra a importância dessa questão, pois as escalas Likert e tipo Likert são 

predominantes na pesquisa das ciências comportamental e social. Ela lamenta que variáveis 

ordinais sejam tão usadas em análises paramétricas. Tal prática seguiria perpetuando-se pela 

falta de consciência das exigências para os dados nos procedimentos paramétricos e carência 
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de exposição a técnicas estatísticas desenvolvidas para dados ordinais. Por isto, aqui os dados 

das escalas Likert são assumidos como de natureza apenas ordinal. 

 

 
Quadro 24 – Natureza das variáveis da pesquisa de campo da Tese 

 
 

Etapa da pesquisa 
 

Variável 
 

Natureza 

Primeira etapa Apelo racional 

Apelo emocional positivo 

Tipo de apelo emocional positivo 

Apelo emocional negativo 

Tipo de apelo emocional negativo 
 

Nominal 

Segunda etapa Variáveis do componente cognitivo da atitude sobre 
medicamentos 

Variáveis do componente afetivo da atitude sobre 
medicamentos 

Variáveis do da atitude geral sobre medicamentos 
 

Ordinal 

Terceira etapa 

 

Variáveis do componente cognitivo da atitude sobre 
medicamentos para emagrecer 

Variáveis do componente afetivo da atitude sobre 
medicamentos para emagrecer 

Variáveis da atitude geral sobre medicamentos para 
emagrecer 

Variáveis da atitude frente a anúncio com apelos 
predominantemente racionais 

Variáveis da atitude frente a anúncio com apelos 
predominantemente emocionais 

Variáveis das intenções comportamentais quanto ao 
produto do anúncio com apelos predominantemente 
racionais 

Variáveis das intenções comportamentais quanto ao 
produto do anúncio com apelos predominantemente 
emocionais 

Ordinal 
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A estatística mais apropriada para descrever a tendência central de avaliações em escalas 

nominais ou ordinais é a mediana. Relativa à distribuição dos escores, ela não é afetada por 

mudanças nas avaliações que estão acima ou abaixo dela, mantida a quantidade de avaliações. 

Com essas escalas, também hipóteses podem ser testadas com testes estatísticos não 

paramétricos. Estes são baseados num modelo que especifica unicamente condições gerais 

não relacionadas a uma forma específica de distribuição da população da qual a amostra foi 

extraída. Por exemplo, as observações devem ser independentes. 

 

Os testes não paramétricos não requerem que os grupos comparados sejam do mesmo 

tamanho (SIEGEL; CASTELLAN, 1988). Assim como o teste paramétrico “t” compara as 

médias de duas amostras independentes, os testes não paramétricos compararam o centro das 

amostras (CLOGG; SHIHADEH, 1994). A diferença é que os últimos não têm pressupostos 

sobre a distribuição dos dados. Os testes não paramétricos são livres da distribuição e podem 

ser classificados em quatro grupos (SIEGEL; CASTELLAN, 1988). Ao primeiro pertencem 

os testes para determinar se uma única amostra provém de uma população específica. O 

segundo grupo consiste de testes para comparar avaliações de duas amostras relacionadas, por 

exemplo, a mesma amostra antes e depois de um tratamento. O terceiro grupo é de testes para 

comparar duas amostras independentes. Os quarto e quinto grupos de testes comparam mais 

de duas amostras, relacionadas e independentes, respectivamente. Por fim entram as medidas 

de associação. No escopo desta tese, os objetivos indicam testes para comparar duas amostras 

independentes e medidas de associação. 

 

Dentre os diversos testes não paramétricos para diferenças entre dois grupos independentes, 

nesta Tese utilizaram-se os testes: i) Qui-quadrado; ii) Mann-Whitney ou Wilcoxon. Já dentre 

os de medidas de associação adotou-se o coeficiente de correlação Spearman de classificação. 

 

 

3.3.4.1 Teste Qui- quadrado 

O teste Qui-quadrado enseja determinar a significância das diferenças entre dois grupos 

distintos. As variáveis podem ser nominais ou categóricas. A hipótese usualmente testada é 

que os dois grupos diferem em relação a algumas características e, portanto, na freqüência 

com que os membros dos grupos são alocados nas várias categorias. Por exemplo, pode existir 
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um grupo com características similares pela interação de uma variável. Para testar tal 

hipótese, são contados os casos de cada grupo alocados nas várias categorias. Depois 

compara-se a proporção de casos de um grupo nas várias categorias com a proporção de casos 

do outro grupo. Se as proporções são as mesmas, significa que não há interação (hipótese 

nula). Se as proporções são diferentes, há interação (hipótese alternativa). O foco do teste é 

determinar se as diferenças nas proporções excedem àquelas esperadas pelo acaso ou por 

desvios aleatórios da proporcionalidade em cada categoria. 

 

O teste Qui-quadrado requer freqüências esperadas em cada categoria ou célula da matriz (que 

surge do cruzamento dos possíveis valores das variáveis) não muito pequenas. Quando isto 

acontece, o teste não é apropriado. Numa matriz 2 X 2 (duas alternativas por variável ou grau 

de liberdade = 1), há algumas recomendações (COCHRAN, 1954 citado por SIEGEL; 

CASTELLAN, 1988). Se a amostra tem 20 casos ou menos, deve-se utilizar o teste Fisher. Se 

a amostra tem entre 20 e 40 casos, o teste pode ser utilizado com freqüências em todas as 

células de 5 ou mais elementos, caso contrário, o teste de Fisher é mais exato. Para variáveis 

com mais alternativas (grau de liberdade > 1), o teste Qui-quadrado deve ser usado se menos 

de 20% das células têm freqüências esperadas de menos de 5 casos e nenhuma célula tem 

freqüência esperada de menos de um caso. Não sendo estes requisitos cumpridos, deve-se 

combinar categorias adjacentes para incrementar as freqüências esperadas nas células. A 

distribuição da amostra deve ficar próxima da distribuição Qui-quadrado. Quando as 

alternativas de uma ou mais variáveis são mais de duas, o teste não é sensível aos efeitos da 

ordem. Então, quando a ordem das avaliações for considerada, o teste não é a melhor 

alternativa. 

 

O teste Qui-quadrado também pode ser usado para analisar diferenças entre mais de dois 

grupos independentes. O procedimento é bem similar ao explicado acima, em que se trata de 

dois grupos.  

 

Nesta tese, o teste Qui-quadrado foi utilizado na primeira etapa da pesquisa, haja vista as 

variáveis nominais que se tinha. 
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3.3.4.2 Teste Mann-Whitney ou Wilcoxon 

O teste Mann-Whitney, também conhecido como Wilcoxon, é uma alternativa não 

paramétrica para comparar grupos independentes. Com escalas no mínimo ordinais, o teste 

Mann-Withney enseja testar se dois grupos independentes foram extraídos da mesma 

população. Este é um dos mais poderosos testes não paramétricos, sendo até uma alternativa a 

testes paramétricos como o “t” se o pesquisador quiser evitar seus pressupostos ou os dados 

não os cumprem. A hipótese nula é que os dois grupos (X e Y) têm a mesma distribuição ou a 

mesma mediana. Por exemplo, a hipótese alternativa contra a qual se testa Ho é que a mediana 

de X é maior do que a mediana de Y – uma hipótese direcionada, que pode também ser feita 

na direção contrária. Se a evidência suportar a hipótese alternativa, significa que a mediana de 

X é maior do que a mediana de Y. Também se pode testar simplesmente diferenças, sem 

estabelecimento da direção. 

 

Nesta tese o teste Mann-Whitney foi preferido ao teste Kolmogorov-Smirnov, pois é mais 

eficiente em amostras grandes (mais de 25 casos) (SIEGEL; CASTELLAN, 1988). Ele foi 

utilizado na segunda e terceira etapas da pesquisa empírica. 

 

 

3.3.4.3 Coeficiente de correlação Spearman de classificação 

O coeficiente de correlação Spearman de classificação (rs) é uma medida de associação entre 

duas variáveis. Elas devem ser medidas pelo menos em escala ordinal, de modo que os 

objetos e indivíduos sob estudo possam ser classificados em duas séries organizadas. A 

hipótese nula do teste é que as duas variáveis não são associadas, ou seja, são independentes. 

Já a hipótese alternativa pode ser de duas formas: há associação (teste de duas caldas) ou há 

associação positiva (ou negativa) entre as variáveis (teste de uma calda). A eficiência do 

coeficiente Spearman chega a 91% quando comparado com o mais poderoso teste paramétrico 

de associação, o coeficiente Pearson (r) (SIEGEL; CASTELLAN, 1988). Isto é, usando-se rs 

para testar a existência de associação na população para a qual os pressupostos requeridos 

pelo coeficiente Pearson foram cumpridos, a eficiência do rs chega a 91% do r na rejeição da 

hipótese nula. 
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Nesta tese o coeficiente de correlação de Spearman de classificação (rs) foi utilizado na 

segunda e terceira etapas da pesquisa empírica. 

 

 



 

 

202

4 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

 

Este Capítulo, de resultados da pesquisa de campo da Tese, compõe-se das seções: 4.1) 

primeira etapa da pesquisa - apelos utilizados na propaganda de medicamentos; 4.2) segunda 

etapa da pesquisa - componentes da atitude do consumidor sobre medicamentos; 4.3) terceira 

etapa da pesquisa - componentes da atitude, atitude frente a anúncios e intenções 

comportamentais, em medicamentos para emagrecer. 

 

 

4.1 Primeira etapa da pesquisa: apelos utilizados na propaganda de medicamentos 

 

Esta seção, contemplando os resultados da primeira etapa da pesquisa de campo, consta de 

duas sub-seções: 4.1.1) resultados gerais; 4.1.2) resultados do 9º objetivo específico. 

 

 

4.1.1 Resultados gerais 

O levantamento de propagandas da indústria farmacêutica cobriu 355 exemplares dos 15 

títulos indicados no método. Procurou-se acessar todos os exemplares publicados entre janeiro 

e dezembro de 2003, o que não foi sempre possível. Dos exemplares revisados, 23% 

apresentaram propaganda de algum medicamento ou laboratório, com uma média de dois 

anúncios por exemplar. Dos 15 títulos revisados, 28% não apresentaram qualquer anúncio 

deste tipo. As revistas deste grupo são Exame, Época, Você S.A. e Vogue. As revistas com 

maior quantidade de anúncios da indústria farmacêutica foram Cláudia (27%), Nova (14%), 

Estilo e Isto É (10%), Marie Claire (9%), Criativa (7,5%), Capricho e Playboy (6%) e Veja 

(5%). Dos anúncios analisados, 70% foram veiculados em revistas direcionadas ao público 

feminino. Os picos de anúncios da indústria farmacêutica apareceram entre os meses de junho 

e setembro, contendo entre 8% e 17% das propagandas. Este nível fica entre 1 e 6% nos 

períodos de janeiro a abril e de outubro a dezembro.  

 

Entre os grupos de medicamentos OTC mais anunciados estão produtos para pele (24% dos 

anúncios), laxantes (23%) e vitaminas (22%). Com porcentagens menores aparecem os 

fitoterápicos e suplementos dietéticos (8% dos anúncios), anti-sépticos (6%), produtos para 
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emagrecer (3%) e analgésicos (2%). Já os medicamentos de prescrição mais anunciados são 

os anticoncepcionais (36% dos anúncios), terapias de reposição hormonal (19%), reguladores 

intestinais (11%) e medicamentos para calvície (10%). Com porcentagens menores estão 

remédios para prevenção de trombose venosa (8% dos anúncios), controle de diabetes (6,5%) 

e desempenho sexual (5,5%). Cabe lembrar que a propaganda para medicamentos 

relacionados ao desempenho sexual foi proibida no Brasil em julho de 2003. 

 

A amostra final para a análise de conteúdo foi de 153 anúncios, sendo 60% (91) de 

medicamentos OTC e 40% (62) de medicamentos de prescrição. Os resultados do objetivo 

específico formulado para esta etapa da pesquisa são expostos a seguir. 

 

 

4.1.2 Resultados do 9º objetivo específico 

Os resultados correspondentes ao 9º objetivo específico da tese - avaliar o uso de apelos 

racionais e emocionais na propaganda de medicamentos – são doravante apresentados para 

cada questão de pesquisa formulada. 

 

Para responder a 1ª Questão (se a propaganda DC de medicamentos utiliza-se principalmente 

de apelos racionais ou emocionais), em cada anúncio julgou-se, para as três variáveis 

analisadas (só no visual, só no texto e em ambos): i) a presença de informações sobre uso do 

produto, benefícios, riscos, indicações, comparações, notícias ou estatísticas e estudos 

clínicos; ii) a capacidade de o anúncio gerar emoções positivas ou negativas nos 

consumidores. A Tabela 1 traz os resultados dos tipos de apelos utilizados nos anúncios por 

tipo medicamento (OTC, prescrição). Nela observa-se que o apelo racional estava presente só 

no texto em 27,5% dos casos e em ambos (no visual e no texto) em 16,5% deles. Portanto, ele 

não estava presente em 56% das propagandas. O uso de apelos emocionais positivos estava 

presente só no visual em 10% dos casos e, em ambos (no visual e no texto), em 62% deles. Já 

o apelo emocional negativo estava presente só no visual em unicamente 7% dos casos e, só no 

texto, em um anúncio. 
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Tabela 1– Uso de apelos em anúncio de revista por tipo de medicamento 
 

Tipo de Medicamento 

OTC Prescrição Total 

 
 

Tipo de Apelo 

n – (%) n – (%) n – (%) 

    
Apelo Racional    

         Só No visual - - - 

         Só No texto 25 – (27,5%) 17 – (27,5%) 42 – (27,5%) 

        Em ambos 19 – (21%) 6 – (9,5%) 25 – (16,5%) 

    
Apelo Emocional Positivo    

         Só No visual 11 – (12%) 10 – (16%) 15 – (10%) 

         Só No texto - - - 

         Em ambos 61 – (67%) 33 – (53%) 94 – (62%) 

    
Apelo Emocional Negativo    

         Só No visual - 10 – (16%) 10 – (7%) 

         Só No texto - 1 – (2%) 1 – (0,6%) 

         Em ambos - - - 

 
Quantidade total de propagandas 

 
91 

 
62 

 
153 

 
 

Um exemplo de anúncio racional com apelos racionais (no visual e no texto) está no Anexo 1. 

Se trata de uma nova terapia de reposição hormonal do laboratório Novartis. Nele aparece o 

rosto de uma mulher de idade média (entre 45 e 55 anos), bonita e com expressão de bem 

estar. O título do anúncio diz “Vem aí uma grande inovação para o tratamento dos sintomas 

pós-menopausa”. No corpo do texto há algumas informações acerca da nova tecnologia e da 

substituição de alguns produtos da linha anterior, como conseqüência da inovação. Também 

incita as usuárias desse tipo de produto e a mulheres em geral, que sofrem com os transtornos 

decorrentes da menopausa, a procurar um médico para serem orientadas corretamente. 

Também aparecem a logomarca do laboratório farmacêutico, um telefone 0800 e um e-mail. 
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A Tabela 2 traz os resultados consolidados dos apelos emocionais positivos e negativos. O 

uso de apelos emocionais esteve presente só no visual em 20% dos casos e em ambos (no 

visual e no texto) em 62% deles. Logo, alguma forma o apelo emocional esteve presente em 

82% das peças, ficando ausente em unicamente 18% dos anúncios.  

 

 
Tabela 2 – Uso do apelo emocional em anúncio de revista por tipo de medicamento 

 

 

 

Para responder a 2ª Questão (se há uma relação entre o tipo de medicamento - de prescrição 

ou OTC - e a utilização de apelos racionais), a Tabela 3 aponta que 52% dos medicamentos 

OTC e 63% dos medicamentos de prescrição não apresentaram apelos racionais. Os que 

continham apelos racionais no texto foram 27,5%, para ambos os tipos de medicamentos. Só 

21% dos medicamentos OTC traziam apelos racionais no visual e no texto. Esta proporção foi 

de 9,5% nos medicamentos de prescrição. A associação entre tipo de medicamento e uso de 

apelos racionais não foi confirmada pelo teste Qui-quadrado nos anúncios analisados. 

 

 
Tabela 3 – Uso do apelo racional em anúncio de revista por tipo de medicamento 

 
Tipo de Medicamento  

Apelo Racional 
OTC 

n – (%) 
Prescrição 

n – (%) 

 
 

Total 
n – (%) 

Não 47 – 52% 39 – 63% 86 – 56% 

Sim, só no texto 25 – 27,5% 17 – 27,5% 42 – 27,5% 

Sim, em ambos (no visual e no texto) 19 – 21% 6 – 9,5% 25 – 16,5% 

Total 91 – 100% 62 – 100% 153 – 100% 

Qui-quadrado Valor = 3,663 gl = 2 Sig = 0,160 

Tipo de Medicamento  
Apelo Emocional 

OTC 
n – (%) 

Prescrição 
n – (%) 

 
 

Total 
n – (%) 

Não 19 – (21%) 9 – (15%) 27 – (18%) 

Sim, só no visual 11 – (12%) 20 – (32%) 31 – (20%) 

Sim, em ambos (no visual e no texto) 61 – (67%) 34 – (53%) 95 – (62%) 

Total 91 – (100%) 62 – (100%) 153 – (100%) 
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Quanto à 3ª Questão (se a propaganda DC utiliza mais apelos emocionais positivos ou 

negativos), os primeiros são utilizados em 73% dos anúncios (Tabela 4). O cruzamento das 

variáveis “tipo de medicamento” e “apelo emocional positivo” parece indicar maior utilização 

deste tipo de apelo nos anúncios de medicamentos OTC (79%) do que nos de prescrição 

(64%). Na Tabela 4 o teste Qui-quadrado não rejeita a hipótese nula de independência entre as 

variáveis. Ou seja, não há evidências de associação entre as variáveis “tipo de medicamento” 

e “apelo emocional positivo”. 

 

 
Tabela 4 – Uso do apelo emocional positivo em anúncio de revista por tipo de medicamento 

 
Tipo de Medicamento  

Apelo Emocional Positivo 
OTC 

n – (%) 
Prescrição 

n – (%) 

 
 

Total 
n – (%) 

Não 19 – (21%) 22 – (36%) 41 – (27%) 

Sim, só no visual 11 – (12%) 7 – (11%) 18 – (12%) 

Sim, em ambos (no visual e no texto) 61 – (67%) 33 – (53%) 94 – (61%) 

Total 91 – (100%) 62 – (100%) 153 – (100%) 

Qui-quadrado Valor = 4,099 gl = 2 Sig = 0,129 

 

  

Já os apelos emocionais negativos são utilizados unicamente em 11% dos anúncios, segundo a 

Tabela 5. O cruzamento das variáveis “tipo de medicamento” e “apelo emocional negativo” 

parece indicar que apelos emocionais negativos seriam mais utilizados por medicamentos de 

prescrição (27%) do que por medicamentos OTC (0%); somente medicamentos de prescrição 

utilizaram este tipo de apelo. A Tabela 5 mostra que o teste Qui-quadrado rejeita a hipótese 

nula de independência entre as variáveis. Ou seja, haveria associação entre as variáveis “tipo 

de medicamento” e “apelo emocional negativo”, mas a validade do teste é questionável pela 

falta do pressuposto de células com pelo menos de 5 casos. Logo, não se pode afirmar que 

existe associação significativa entre “tipo de medicamento” e “apelo emocional negativo”. 
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Tabela 5 – Uso do apelo emocional negativo em anúncio de revista por tipo de medicamento 
 

Tipo de Medicamento  
Apelo Emocional Negativo 

OTC 
n – (%) 

Prescrição 
n – (%) 

 
 

Total 
n – (%) 

Não 91 – (100%) 45 – (73%) 135 – (89%) 

Sim, só no visual – 10 – (16%) 10 – (6,5%) 

Sim, só no texto – 1 – (1,6%) 1 – (0,6%) 

Sim em ambos (no visual e no texto) - 6 – (9,4%) 6 – (3,9) 

Total 91 – (100%) 62 – (100%) 153 – (100%) 

Qui-quadrado Valor = 28,071 gl = 3 Sig = 0,000 

 

 

Um exemplo de anúncio com apelo emocional negativo é de um medicamento de prescrição 

indicado para o tratamento da Síndrome do Intestino Irritável. No visual são duas imagens: i) 

uma mostra uma mulher sofrendo de dor abdominal; ii) a outra mostra o torso de uma mulher 

rodeado de cadeias. A moldura verbal diz algo como: “não deixe seu intestino tomar conta da 

sua vida”. O texto do anúncio, com um apelo racional, traz informações sobre a doença, os 

sintomas e a sugestão de consultar um especialista. Mas não são fornecidas informações mais 

completas acerca do produto, riscos, forma de ação, efeitos colaterais, tratamentos 

alternativos, etc. 

 

Quanto à 4ª Questão (quais os apelos emocionais mais usados), entre os positivos se 

destacam: bem-estar (em 37% dos anúncios), fantasia (em 18%) e vaidade (em 10%). 

Nostalgia, felicidade e ternura apareceram em menos de 7% dos anúncios. Percebe-se forte 

inclinação ao uso do bem-estar por parte dos medicamentos de prescrição, que abarca 58% 

dos apelos emocionais positivos detectados. O teste Qui-quadrado permite rejeitar a hipótese 

nula de independência entre as variáveis quando desconsiderados os apelos com menos casos, 

que são felicidade e ternura (valor = 43,129, gl = 6, sig = 0,000). Isto é, existe uma 

associação significativa entre o tipo de medicamento e o tipo de apelo emocional positivo 

(bem-estar, fantasia, vaidade e nostalgia) utilizado. Medicamentos de prescrição focariam 

mais o bem-estar do que medicamentos OTC. Estes últimos utilizariam também os apelos 

fantasia, vaidade e nostalgia. Já entre os apelos emocionais negativos, presentes somente em 

11% das propagandas analisadas, os utilizados são o medo (com 76%) e sofrimento (com 

24%). 
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Um exemplo do apelo bem-estar em medicamento de prescrição é o anúncio de um novo 

tratamento anticoncepcional do laboratório Organon. O visual envolve a foto de três jovens 

atrizes brasileiras muito conhecidas. A moldura diz: “Você também quer se preocupar com 

anticoncepção só uma vez por mês?”. No texto sugere-se consultar o médico sobre o novo 

método de contracepção vaginal. Também aparecem o endereço de um site na Internet e um 

telefone 0800, nos quais as mulheres poderiam se cadastrar para receber mais informações 

sobre o novo método. 

 

Um exemplo do apelo fantasia em medicamento OTC é o anúncio do laxante Gluttalax 

(Anexo 2). O visual traz a imagem de uma bela mulher, cuja pele se assemelha ao brilho de 

uma pérola, com muitas pérolas ao redor dela, representado os comprimidos gelatinosos do 

medicamento. A moldura verbal diz: “o bem-estar é uma pérola”. Este anúncio exprime 

principalmente um apelo de fantasia, apesar do apelo bem-estar também estar presente. 

 

Quanto à 5ª Questão (as principais características demográficas - sexo e faixa etária - da 

audiência-alvo da propaganda DC de medicamentos), os resultados foram inferidos a partir do 

público-alvo da revista em que o anúncio foi encontrado e características da própria peça. 

Encontrou-se que 75% dos anúncios são direcionados a mulheres, 17% ao público geral e só 

8% ao público masculino. Cruzando esta variável com o tipo de medicamento, a porcentagem 

de anúncios direcionados a mulheres cai para 65% nos medicamentos de prescrição e sobe 

para 81% nos medicamentos OTC. O teste Qui-quadrado rejeitou a hipótese nula de 

independência das variáveis (valor = 33,054, gl = 2, sig. = 0,000) quando se desconsidera o 

grupo com menos casos (homens). Logo, existe relação entre a variável sexo da audiência-

alvo e tipo de medicamento. Os medicamentos OTC são mais propensos a visar o público 

feminino, enquanto os medicamentos de prescrição, além das mulheres, focam também o 

público geral. 

 

A respeito da faixa etária da audiência-alvo da propaganda DC de medicamentos, 94% são 

para adultos e 6%, para adolescentes. A totalidade dos medicamentos de prescrição visa o 

público adulto. Já dos medicamentos OTC, 81% focam adultos e 19%, adolescentes. A 

independência entre as variáveis faixa etária e tipo de medicamento foi rejeitada (valor = 

21,150, gl = 2, sig. = 0,000), mas a validade do teste é questionável pela falta de um mínimo 

de 5 casos por célula em algumas delas. Logo, não se pode afirmar que existe associação 
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significativa entre o tipo de medicamento e a faixa etária da audiência-alvo, ainda que os 

resultados pareçam indicar o contrário. 

 

Quanto à 6ª Questão (as principais características demográficas dos modelos utilizados na 

propaganda DC de medicamentos), em 58% dos anúncios analisados o modelo é mulher, em 

19% há modelos de ambos os sexos e em só 9% o modelo é homem. Desponta uma maior 

utilização de modelos mulheres nos medicamentos OTC; elas aparecem em 70% dos 

anúncios, os homens em 6% e ambos os sexos, em 14%. Já para os medicamentos de 

prescrição, a utilização de modelos mulheres, homens e de ambos os sexos é mais equilibrada: 

40%, 15% e 26%, respectivamente. Isto sugere uma relação entre as variáveis sexo dos 

modelos e tipo de medicamento. A hipótese nula de independência entre elas é rejeitada, 

quando retirados os poucos casos que utilizam unicamente modelos homens (valor = 29,399, 

gl = 2, sig = 0,000). Ou seja, existe associação significativa entre o tipo de medicamento 

anunciado e a utilização de modelos mulheres ou modelos de ambos os sexos. Nos anúncios 

de medicamentos OTC apareceram mais modelos mulheres do que nos de medicamentos de 

prescrição, em que haviam modelos de ambos os sexos, além de mulheres. 

 

A faixa etária dos modelos da propaganda de medicamentos em revistas é de adultos em 74% 

dos casos, adultos e crianças em 8,5%, adolescentes em 3,5% e crianças em 0,7%. Os 

medicamentos OTC parecem mais inclinados a utilizar adultos e crianças (13%) em seus 

anúncios do que os medicamentos de prescrição (1,5%). A hipótese nula de independência das 

variáveis “faixa etária dos modelos” e “tipo de medicamento” é rejeitada quando retirados os 

poucos casos em que são utilizados unicamente crianças ou adolescentes como modelos 

(valor = 28,983, gl = 2, sig = 0,000). Isto é, existe associação significativa entre o tipo de 

medicamento OTC e a utilização de modelos na faixa etária adulta e de modelos adultos e 

crianças de forma conjunta. Alem disso, para ambos os tipos de medicamento, 100% dos 

modelos utilizados nos anúncios são brancos. 

 

 

 

 



4.2 Segunda etapa da pesquisa: componentes da atitude do consumidor sobre 

medicamentos 

 

Os resultados da segunda etapa da pesquisa de campo são aqui expostos nas sub-seções: 

4.2.1) gerais; 4.2.2) relativos ao 1º objetivo específico; 4.2.3) relativos ao 2º objetivo 

específico. 

 

Nesta etapa da pesquisa empírica foram medidos três construtos: i) componente cognitivo da 

atitude sobre medicamentos; ii) componente afetivo da atitude sobre medicamentos; iii) 

atitude geral. Aplicaram-se 300 questionários. Aqueles com mais de 20% de respostas 

faltantes foram eliminados, que representaram 28% (85 dos 300) dos questionários, deixando 

215 válidos. Dos eliminados, 44% (37) correspondiam ao grupo de respondentes contatados 

na clínica e 56% (48), aos contatados ao ar livre. Uma explicação para o alto índice de 

questionários incompletos é a possibilidade que tinham os respondentes de deixar em branco 

respostas que não se aplicavam ao seu caso ou não faziam sentido para ele. Com isto, pessoas 

que não experimentavam algum dos sentimentos ou atributos que ancoravam o item da escala 

podiam deixar a resposta em branco ou marcar a posição intermédia da escala (4). Isto ficou 

evidente ao detectar-se um certo padrão na distribuição das respostas faltantes. Aquelas 

variáveis com maior quantidade de respostas faltantes foram também as que tiveram as 

maiores concentrações de avaliações 4. Tais variáveis pertenciam à escala do componente 

afetivo da atitude: r03 (encantado / desencantado), r12 (carinho / raiva) e r13 (diversão / 

tédio). Para o restante das respostas faltantes nos questionários eliminados não se conseguiu 

detectar um padrão. Com os 215 questionários válidos prosseguiu-se nas análises. 

 

 

4.2.1 Resultados gerais 

Os resultados gerais compreendem o perfil da amostra e a análise exploratória dos dados. 

 

 

4.2.1.1 Perfil da amostra 

As características demográficas da amostra estão expostas nos Gráficos 1 a 4. No Gráfico 1, 

predominância do sexo feminino entre os respondentes reflete a maior disposição deste 
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gênero para responder o questionário. Depois vem, no Gráfico 2, a faixa etária do grupo de 

respondentes, que está concentrada entre 21 e 30 anos (28%) e de 31 a 40 anos (25%). Segue 

o grupo de respondentes entre 41 e 50 anos (19%) e, em proporções menores, as faixas até 20 

anos (7%), de 51 a 60 (11%) e de mais de 61 anos (10%). O nível de escolaridade da maioria 

dos respondentes corresponde ao 2º grau completo e superior incompleto (53%), seguindo-se 

o superior completo (25%) (Gráfico 3). Por fim, 74% dos respondentes possui plano de saúde 

(Gráfico 4). 

 

 

Feminino, 65%

Masculino, 
35%

 
Gráfico 1 – Sexo dos respondentes na segunda etapa da pesquisa 

 
 

Até 20 anos, 
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De 41 a 50 
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Mais de 61 
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anos, 11%

 
Gráfico 2 – Faixa etária dos respondentes na segunda etapa da pesquisa 
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Gráfico 3 – Nível de escolaridade dos respondentes na segunda etapa da pesquisa 

 

Sim, 74%

Não, 26%

 
Gráfico 4 – Posse de plano de saúde pelos respondentes na segunda etapa da pesquisa 

 

 

As características de saúde da amostra, que servirão posteriormente para comparações, estão 

no Gráfico 5. A proporção de participantes saudáveis foi de 57% e, daqueles com algum 

problema de saúde agudo (temporário e, portanto, o respondente considerado saudável), foi de 

15%. Já a proporção de respondentes com doença em processo de diagnóstico ou doença 

crônica foi de 16% e 12%, respectivamente. Esperava-se maior quantidade de respondentes 

nestas duas últimas categorias, já que a metade da amostra foi contatada numa clínica de 

oncologia. Talvez não haver uma categoria de pessoas “curadas de doença grave” tenha 

elevado a proporção de pessoas saudáveis. De fato, hoje o câncer é curável em grande parte 

dos casos.  
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Saudável, 57%
Com doença 
aguda, 15%

Com doença 
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diagnosticada, 
16%

Com doença 
crônica, 12%

 
Gráfico 5 – Atual estado de saúde dos respondentes na segunda etapa da pesquisa 

 
 

Os resultados das variáveis acerca de “conhecimento sobre medicamentos” e “interesse por 

medicamentos” estão nos Gráficos 6 e 7. O conhecimento sobre medicamentos dos 

respondentes está concentrado no nível médio (64% deles), seguindo-se o conhecimento 

baixo (21%) e muito baixo (3%). Só 10% manifestaram ter alto conhecimento sobre 

medicamentos e 2%, conhecimento muito alto (Gráfico 6). Também no “interesse por 

medicamentos” preponderou o nível médio (45,5% dos respondentes). Depois vem o interesse 

baixo e muito baixo, com 31% e 9,5%, respectivamente. Poucos respondentes manifestaram 

interesse alto (11%) e muito alto (3%) por medicamentos (Gráfico 7). 
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Muito alto, 2%

Alto, 10%

Médio, 64%

Baixo, 21%

Muito baixo, 
3%

 
Gráfico 6 – Conhecimento sobre medicamentos dos respondentes na segunda etapa da pesquisa 
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Gráfico 7 – Interesse por medicamentos dos respondentes na segunda etapa da pesquisa 

 

 

4.2.1.2 Análise exploratória dos dados 

A análise exploratória dos dados propicia um panorama geral e uma visão crítica de suas 

características. Ela compreende análises univariadas e bivariadas em quatro etapas (HAIR et 

al., 1998): i) exame gráfico e estatísticas descritivas; ii) análise e tratamento de dados 

faltantes; iii) observações atípicas; iv) testes de suposições. A análise exploratória dos dados é 

relatada a seguir para a amostra com um todo. 
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4.2.1.2.1 Exame gráfico e estatísticas descritivas 

No exame gráfico contou-se com histogramas, diagramas de ramo-e-fohas e gráficos de 

caixas e whiskers. Todos eles foram analisados junto com estatísticas descritivas, visando o 

entendimento da natureza de cada variável das sub-escalas e a caracterização da forma da 

distribuição respectiva. Para não estender demais esta Tese, a exposição aqui se concentrará 

nas estatísticas descritivas. 

 

As estatísticas descritivas da sub-escala do componente cognitivo da atitude constam da 

Tabela 6, confirmando as particularidades detectadas no exame gráfico dos dados. As 

medidas de tendência central4 (a mediana e a moda) mostram concentração de dados nos 

níveis intermediário e positivo das escalas, que vão de 1 (negativo) a 7 (positivo). A dispersão 

das avaliações é relativamente pequena, pois os intervalos interquartis variam de 4 a 7 para 

todas as variáveis. A mediana mínima é 5 e a máxima, 7, nas sete variáveis, reforçando a 

tendência de avaliações positivas. Nos itens r18, r20, r22, r23 e r25, a moda é a avaliação 

máxima da escala (7). Já para os itens r21 e r24, a moda é a avaliação intermediária (4). 

 

 
Tabela 6 – Estatísticas descritivas das variáveis do componente cognitivo da atitude sobre medicamentos  

 

 

r18: 
Útil / 
Inútil 

r20: 
Confiável 
/ Duvidoso

r21: 
Perfeito 

/Imperfeito

r22: 
Seguro 

/Perigoso 

r23: 
Benéfico 

/Prejudicial

r24: 
Valioso 

/Sem valor 

r25: 
Saudável/ 

Não saudável
N Validos 215 215 213 214 215 211 212

  Faltantes 0 0 2 1 0 4 3
Mediana 7,00 6,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00

Moda 7 7 4 7 7 4 7
 25 6,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00

 Percentis 50 7,00 6,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00
  75 7,00 7,00 6,00 7,00 7,00 6,00 6,75

 

 

As estatísticas descritivas da sub-escala do componente afetivo da atitude constam da Tabela 

7, confirmando as particularidades detectadas no exame gráfico dos dados. As medidas de 

                                                 
4 Média, moda, mediana (=percentil 50). 
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tendência central mostram concentração de dados no nível intermediário das escalas. A 

dispersão das avaliações é relativamente pequena, pois os intervalos interquartis variam de 4 a 

6 para todas as variáveis. No geral, as medidas de tendência central concentraram-se no meio 

da escala. Isto reflete uma certa indiferença dos respondentes nas emoções e nos sentimentos 

em relação a medicamentos. 

 

    
Tabela 7 - Estatísticas descritivas das variáveis do componente afetivo da atitude sobre medicamentos  

 

  

r01: 
Estimul-

ado / 

r02: 
Relaxado 
/ Irritado 

r03: 
Encanta 

do / 

r06: 
Tranqüilo
/ Tenso 

r11: 
Felicida 

de / 

r12: 
Carinho / 

Raiva 

r13: 
Diversão 
/ Tédio 

r15: 
Aceitação
/ Rejeição

N Validos 212 212 202 212 205 200 198 210 
  Faltantes 3 3 13 3 10 15 17 5 

Mediana 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 6,00 
Moda 4 4 4 4 4 4 4 7 

Percentis 25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
  50 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 6,00 
  75 5,00 6,00 4,00 6,00 5,00 4,00 4,00 7,00 

 

 

As estatísticas descritivas da sub-escala da atitude geral sobre medicamentos constam da 

Tabela 8, também confirmando as particularidades detectadas no exame gráfico dos dados. As 

medidas de tendência central das variáveis r36 e r38 concentram-se no lado direito da 

distribuição. Isto é, as avaliações nestas variáveis são predominantemente positivas. Já a 

variável r37 mostra concentração similar nas avaliações intermediárias e positivas, enquanto 

r39 apresenta mais avaliações no meio da escala. A dispersão das avaliações é relativamente 

pequena em todas elas, pois os intervalos interquartis variam de 4 a 7 para todas as variáveis. 

Em r36 e r38 a moda é 7 e a mediana 6, indicando concentração de avaliações positivas. Os 

valores máximos e mínimos em todas as variáveis são 7 e 1. 
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 Tabela 8 - Estatísticas descritivas das variáveis da atitude geral sobre medicamentos 
 

  
r36: 

Positivo/Negativo 
r37: 

Agradável/Desagradável
r38: 

Bom/Ruim 
r39: 

Desejável/Indesejável
N Validos 215 214 215 213 
  Faltantes 0 1 0 2 
Mediana 6,00 5,00 6,00 4,00 
Moda 7 5 7 4 
Percentis 25 5,00 4,00 5,00 4,00 
  50 6,00 5,00 6,00 4,00 
  75 7,00 6,00 7,00 5,00 

 

 

4.2.1.2.2 Dados faltantes 

Acerca da sub-escala do componente cognitivo da atitude, a Tabela 6 indica que na amostra 

de 215 respondentes há dados faltantes em algumas variáveis (r21, r22, r24 e r25). Embora a 

quantidade de dados faltantes seja mínima, em torno de 1% do total de casos, nas variáveis 

que os possuem, os valores da média e da mediana ficam próximos de 5, exceto na variável 

r22 (mediana 6). Todavia, a moda em r21 e r24 é 4, enquanto em r22 e r25 ela é 7. Já na sub-

escala componente afetivo da atitude, note-se na Tabela 7 que a quantidade de dados faltantes 

é bem maior do que na sub-escala cognitiva. As variáveis com mais dados faltantes são r03 

(6%), r11 (5%), r12 (7%) e r13 (8%). Nestas variáveis, os valores da média e da mediana são 

4 ou bem próximos disto, enquanto a moda é sempre 4. Na sub-escala de atitude geral, na 

Tabela 8 a variável r37 apresenta um dado faltante, os valores da média e mediana estão 

próximos de 5 e a moda é 5. Já a variável r39 apresenta dois dados faltantes, os valores da 

média e da mediana estão próximos de 4 e a moda é 4. 

 

Talvez as variáveis com mais dados faltantes tenham sido pouco adequadas para a avaliação 

da atitude sobre medicamentos, pela indiferença de boa parte dos respondentes (avaliações 

concentradas no meio da escala). Outra possibilidade é que o componente afetivo da atitude 

(sub-escala com maior quantidade de dados faltantes) sobre medicamentos seja algo 

inexpressivo para este tipo de produto. Ou seja, os medicamentos não gerariam emoções e 

nem sentimentos (positivos ou negativos). Por fim, pode ser que respondentes que marcaram 

4 e aqueles que não responderam tivessem o mesmo motivo: não sentir em grau algum a lista 

de emoções apresentadas em cada uma dessas variáveis. O exposto sugere certa inclinação 
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cognitiva da atitude do consumidor, mas só as análises posteriores permitirão uma melhor 

interpretação. Até aqui, como a quantidade de respostas faltantes é pequena (entre 1% e 8%), 

todas as variáveis foram mantidas para as análises subseqüentes.  

 

 

4.2.1.2.3 Observações atípicas 

No Gráfico 8, quatro das sete variáveis do componente cognitivo da atitude sobre 

medicamentos (r18,  r20, r22 e r23) possuem outliers5 (º) e valores extremos6 (*), que 

correspondem basicamente a avaliações negativas. Isto reforça a já detectada concentração de 

avaliações positivas no componente cognitivo. Esses valores atípicos são casos em que o 

respondente avalia negativamente sua experiência com o medicamento. Tal evento é 

perfeitamente possível e, portanto, deve estar presente na amostra. Todavia, o interesse é 

verificar a relação dessas avaliações com a atitude geral sobre o medicamento. O Gráfico 8 

inclui as avaliações de todos os casos da amostra (completos ou com algum dado faltante). 

Quando considerados unicamente os casos completos, não ocorreram variações. 

 

                                                 
5 Outliers são casos com avaliações fora do intervalo (Q1 – 1,5 x IQ, Q3 + 1,5 x IQ). QI e Q3 são o primeiro e o 
terceiro quartis, respectivamente. IQ é a distância interquartil, ou seja, a diferença entre Q3 e Q1. 
6 Valores extremos são aqueles a mais de 3 x IQ, seja abaixo de Q1 ou acima de Q3. 
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r25:
Saudável/

Não
saudável

r24:
Valioso/Sem

valor

r23:
Benéfico/Pr

ejudicial

r22:
Seguro/Peri

goso

r21:
Perfeito/Imp

erfeito

r20:
Confiável/D

uvidoso

r18:
Útil/Inútil
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6
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4

3

2

1
8452127
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127
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Gráfico 8 – Caixas e whiskers das variáveis do componente cognitivo da atitude sobre medicamentos (com 

todos os casos) 
 

 

O Gráfico 9, do tipo caixas e whiskers, contempla as variáveis do componente afetivo da 

atitude sobre medicamentos. Há características bem diferentes daquelas do componente 

cognitivo. Como já notado na análise dos gráficos e nas estatísticas descritivas, as variáveis 

r03, r12 e r13 se confirmam especiais. Suas avaliações foram 4 em quase todos os casos, 

tornando outlier qualquer avaliação diferente. Pelas várias indicações de inadequação dessas 

variáveis para medir o componente afetivo da atitude sobre medicamentos, optou-se por 

retirá-las das análises subseqüentes. 
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r15:
Aceitação/
Rejeição

r13:
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Tédio

r12:
Carinho/R
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r11:
Felicidade/

Tristeza

r06:
Tranqüilo/

Tenso

r03:
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/Desencan
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r02:
Relaxado/I

rritado

r01:
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Gráfico 9 – Caixas e whiskers das variáveis do componente afetivo da atitude sobre medicamentos (com 

todos os casos) 
 

 

O Gráfico 10 é o caixas e whiskers das variáveis da atitude geral sobre medicamentos. Há 

outliers em algumas delas. A variável r36 apresenta avaliações concentradas no lado positivo 

da escala, mediana 6 e distribuição simétrica; há uma avaliação negativa como outlier. Na 

variável r38 a distribuição dos dados é bem similar, também tendo uma avaliação negativa 

como outlier. Já em r39, a mediana é 4, há concentração de avaliações positiva e alguns 

outliers do lado negativo. Por fim, r37 não apresenta outliers. Por representarem eventos 

perfeitamente possíveis, acompanhando as avaliações nas sub-escalas dos componentes 

cognitivo e afetivo, os outliers serão mantidos para as análises posteriores. 
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r39:
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Gráfico 10 – Caixas e whiskers das variáveis da atitude geral sobre medicamentos (com todos os casos) 

 

 

4.2.1.2.4 Teste de suposições 

A suposição estatística fundamental radica na normalidade. Esta é a forma da distribuição dos 

dados para uma variável métrica individual, correspondente à distribuição normal, que é o 

padrão de referência para métodos estatísticos (HAIR et al., 2005). Aqui, na análise gráfica 

dos dados algumas variáveis mostraram ligeira assimetria negativa (concentração de 

avaliações positivas), enquanto outras ostentaram curtose elevada (concentração de avaliações 

no meio da escala). Tal diagnóstico inicial foi complementado com a análise das estatísticas 

descritivas de assimetria e curtose e os testes Kolmogorov-Smirnov e Shapiro Wilks. Estes 

calculam o nível de significância para diferenças em relação a uma distribuição normal. 

 

As medidas de normalidade (assimetria e curtose) das variáveis do componente cognitivo da 

atitude estão na Tabela 9. Algumas variáveis apresentam simetria negativa e curtose positiva 

(r18, r20, r22, r23); isto é, dados concentrados no lado direito no histograma e com barras 

cuja altura é superior à curva de distribuição normal. Outras possuem concentração de dados 

no meio da escala e também curtose positiva (r21, r24 e r25). O quociente da medida de 
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assimetria sobre seu erro padrão excede a 2,0 para a maioria das variáveis, exceto para r21, 

em que o histograma fica bem próximo da distribuição normal. Assim sendo, não seria 

possível aceitar a simetria na distribuição dessas variáveis. Já o quociente entre a medida de 

curtose sobre o erro padrão é inferior a 2,0 nas variáveis r21 r24 e r25, indicando curtose 

aceitável. Mas a curtose das variáveis r18, r20, r22 e r23 é excessiva. No entanto, os testes 

Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk rejeitam a normalidade de todas as variáveis do 

componente cognitivo (Tabela 10). 

 

 
Tabela 9 – Estatísticas de normalidade das variáveis do componente cognitivo da atitude sobre 

medicamentos 
 

 

r18: 
Útil / 
Inútil 

r20: 
Confiável 
/ Duvidoso

r21: 
Perfeito 

/Imperfeito

r22: 
Seguro 

/Perigoso 

r23: 
Benéfico 

/Prejudicial

r24: 
Valioso 

/Sem valor 

r25: 
Saudável/ 

Não saudável
N Validos 215 215 213 214 215 211 212 
  Faltantes 0 0 2 1 0 4 3 
Simetria -2,773 -1,139 ,191 -,934 -1,299 -,236 -,420 
EP Assimetria ,166 ,166 ,167 ,166 ,166 ,167 ,167 
Curtose 10,536 ,998 -,239 ,309 1,099 -,132 -,637 
EP Curtose ,330 ,330 ,332 ,331 ,330 ,333 ,333 

 

 
Tabela 10 – Testes de normalidade das variáveis do componente cognitivo da atitude sobre medicamentos 
 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 
r18: Útil  /Inútil ,402 209 ,000 ,578 209 ,000 
r20: Confiável / Duvidoso ,261 209 ,000 ,803 209 ,000 
r21: Perfeito / Imperfeito ,218 209 ,000 ,915 209 ,000 
r22: Seguro / Perigoso ,233 209 ,000 ,835 209 ,000 
r23: Benéfico / Prejudicial ,268 209 ,000 ,781 209 ,000 
r24: Valioso / Sem valor ,189 209 ,000 ,902 209 ,000 

       a  Correção de significância de Lilliefors 
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As medidas de normalidade (simetria e curtose) das variáveis do componente afetivo da 

atitude estão na Tabela 11. Graficamente há grande concentração de avaliações no meio da 

escala para todas as variáveis, exceto r25. O histograma mostra barras cuja altura é bem 

superior à curva de distribuição normal na avaliação 4. O quociente da medida de simetria 

sobre seu erro padrão excede a 2,0 unicamente para r15, indicando que todas as outras 

variáveis tem simetria próxima daquela da distribuição normal. Já o quociente da medida de 

curtose sobre seu erro padrão é inferior a 2,0 nas variáveis r01, r02, r06 e r15, indicando que a 

distribuição dessas variáveis tem curtose aceitável. No entanto, os testes Kolmogorov-

Smirnov e Shapiro-Wilk rejeitaram a normalidade da distribuição para todas as variáveis 

(Tabela 12). 

 

 
Tabela 11 - Estatísticas de normalidade das variáveis do componente afetivo da atitude sobre 

medicamentos 
 

  

r01: 
Estimula

do / 
Desesti 

r02: 
Relaxado / 

Irritado 

r03: 
Encantad

o / 
Desencan

r06: 
Tranqüilo
/ Tenso 

r11: 
Felicidad

e / 
Tristeza 

r12: 
Carinho / 

Raiva 

r13: 
Diversão 
/ Tédio 

r15: 
Aceitação
/ Rejeição

N Validos 212 212 202 212 205 200 198 210
  Faltantes 3 3 13 3 10 15 17 5
Simetria -,149 -,119 -,550 -,099 -,281 -,181 -,256 -,725
EP Assimetria ,167 ,167 ,171 ,167 ,170 ,172 ,173 ,168
Curtose ,325 ,019 1,618 -,611 1,680 2,902 2,315 -,096
EP Curtose ,333 ,333 ,341 ,333 ,338 ,342 ,344 ,334
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Tabela 12 - Testes de normalidade das variáveis do componente afetivo da atitude sobre medicamentos 
 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 

r01:  
Estimulado / Desestimulado ,247 212 ,000 ,886 212 ,000 

r02:  
Relaxado / Irritado ,228 212 ,000 ,893 212 ,000 

r03: 
Encantado / Desencantado ,334 202 ,000 ,819 202 ,000 

r06: Tranqüilo / Tenso ,209 212 ,000 ,894 212 ,000 

r11: Felicidade / Tristeza ,309 205 ,000 ,822 205 ,000 

r12: Carinho / Raiva ,355 200 ,000 ,750 200 ,000 

r13: Diversão / Tédio ,355 198 ,000 ,759 198 ,000 

r15: Aceitação / Rejeição ,200 210 ,000 ,858 210 ,000 

      a  Correção de significância de Lilliefors 
 
 

As medidas de normalidade (simetria e curtose) das variáveis da atitude geral estão na Tabela 

13. As variáveis r36 e r38 apresentam assimetria negativa, com concentração em avaliações 

positivas, distante da distribuição normal. Graficamente aparece grande concentração de 

avaliações no lado positivo da escala para essas variáveis. O quociente da medida de simetria 

sobre seu erro padrão não excede a 2,0 unicamente para r39, variável cuja distribuição pode 

ser considerada simétrica. Já o quociente entre a medida de curtose e seu erro padrão é 

inferior a 2,0 nas variáveis r37 e r39, indicando curtose aceitável. No entanto, os testes 

Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk rejeitaram a normalidade da distribuição para todas as 

variáveis (Tabela 14). 

 
Tabela 13 - Estatísticas de normalidade das variáveis da atitude geral sobre medicamentos 

 

  
r36: 

Positivo/Negativo 
r37: 

Agradável/Desagradável
r38: 

Bom/Ruim 
r39: 

Desejável/Indesejável
N Validos 215 214 215 213 
  Faltantes 0 1 0 2 
Simetria -1,381 -,516 -1,094 -,280 
EP Simetria ,166 ,166 ,166 ,167 
Curtose 2,307 -,107 ,726 -,065 
EP Curtose ,330 ,331 ,330 ,332 
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Tabela 14 - Testes de normalidade das variáveis da atitude geral sobre medicamentos 

 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 

R36: Positivo / Negativo ,245 213 ,000 ,801 213 ,000 
R37: Agradável / 
Desagradável ,138 213 ,000 ,922 213 ,000 

R38: Bom / Ruim ,222 213 ,000 ,839 213 ,000 

R39: Desejável / Indesejável ,182 213 ,000 ,932 213 ,000 

      a  Correção de significância de Lilliefors 
 
 

A análise da normalidade da distribuição dos dados permitiu detectar, no geral, alta 

concentração de avaliações no meio da escala (curtose positiva) em algumas variáveis 

(principalmente da sub-escala afetiva) e concentração de avaliações no lado positivo da escala 

(simetria negativa) em outras (principalmente na sub-escala cognitiva). No entanto, os testes 

estatísticos que serão utilizados para o cumprimento dos objetivos específicos traçados não 

requerem normalidade. Testes não paramétricos são livres de distribuição e não exigem 

cumprimento de suposições (NORUSIS, 1993). Por isso, o teste de pressupostos fica por aqui. 

A análise da normalidade teve como propósito conhecer melhor os dados antes de se 

empreender os procedimentos estatísticos correspondentes a cada objetivo específico da Tese. 

 

 

4.2.2 Resultados do 1º objetivo específico 

Para atingir o 1º objetivo específico da Tese – analisar os componentes da atitude do 

consumidor sobre medicamentos - analisou-se a associação entre os construtos: i) componente 

cognitivo da atitude e atitude geral; ii) componente afetivo da atitude e atitude geral. Para 

cada respondente, as respostas nas variáveis de cada construto foram agregadas, criando-se 

três novas variáveis. Elas foram denominadas coincidentemente componente cognitivo, 

componente afetivo e atitude geral. A essas variáveis aplicou-se a correlação de Spearman.  

 

A Tabela 15 mostra os resultados da correlação de Spearman. A associação é mais forte entre 

o componente cognitivo da atitude e a atitude geral (0,60) do que entre o componente afetivo 

da atitude e a atitude geral (0,44). Isto indica uma atitude do consumidor predominantemente 

cognitiva, mais relacionada às características funcionais do produto do que aos benefícios 
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emocionais. Os gráficos 11 e 12 mostram a dispersão dos dados de “componente cognitivo” 

versus “atitude geral” e “componente afetivo” versus “atitude geral”, respectivamente. 

 
 

Tabela 15 – Correlação de Spearman entre componente cognitivo da atitude e atitude geral e entre 
componente afetivo da atitude e atitude geral sobre medicamentos de todos os respondentes 

 

 Componente 
cognitivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,600** 

Sig. (2 caldas) . ,000 
Componente 
cognitivo 
  

N 215 215 

 Componente  
afetivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,440** 

Sig. (2 caldas) . ,000 
Componente 
afetivo 
  

N 215 215 

                  **  A correlação é significante ao nível de 0.01 (2 caldas). 
 

 

 

 
Gráfico 11 – Dispersão dos dados de componente cognitivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos de todos os respondentes 
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Gráfico 12 – Dispersão dos dados de componente afetivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos de todos os respondentes 
 

 

Adicionalmente, verificou-se se há diferenças nos componentes da atitude do consumidor 

sobre medicamentos OTC e de prescrição. Analisou-se, para cada tipo de medicamento, a 

associação entre os construtos: i) componente cognitivo da atitude e atitude geral; ii) 

componente afetivo da atitude e atitude geral. Aplicou-se a correlação de Spearman. 

 

As respostas à questão sobre o tipo de medicamento sobre o qual o consumidor avaliaria as 

suas atitudes estão no Gráfico 13. Praticamente a metade, 51% dos respondentes, avaliou 

medicamentos de prescrição com tarja vermelha na embalagem. A proporção de 

medicamentos OTC avaliados também é considerável, com 44%. Só 5% dos respondentes 

avaliaram medicamentos de tarja preta. Apesar da maioria dos respondentes ter avaliado 

medicamentos que requerem prescrição médica para serem comprados (tarja vermelha 51% e 

tarja preta 5%), o Gráfico 14 mostra que apenas em 33% dos casos o remédio foi indicado 

pelo médico. Isto reforça uma característica já mencionada da comercialização de 

medicamentos no Brasil, onde quase qualquer remédio de prescrição pode ser comprado sem 

receita. 

 

30,00 25,00 20,0015,0010,005,00 
Atitude geral

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00 

C
om

po
ne

nt
e 

af
et

iv
o 



 

 

228

 
 

Sem tarja na 
embalagem, 

44%

Com tarja 
vermelha na 
embalagem, 

51%

Com tarja preta 
na embalagem, 

5%

Gráfico 13 – Tipos de medicamento avaliados pelos respondentes na segunda etapa da pesquisa 
 
 
 

Sim, 67%

Não, 33%

 
Gráfico 14 – Indicação médica para o uso do medicamento avaliado pelos respondentes na segunda etapa 

da pesquisa
 

 

Para a análise por tipo de medicamento, agruparam-se os casos de medicamentos de tarjas 

vermelha e preta. Desse modo restaram duas categorias: i) medicamentos OTC; ii) 

medicamentos de prescrição. Para medicamentos OTC a associação é mais forte entre o 

componente cognitivo da atitude e a atitude geral (0,60) do que entre o componente afetivo da 
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atitude e a atitude geral (0,314), consoante a Tabela 16. Isto indica uma atitude do consumidor 

sobre medicamentos OTC predominantemente cognitiva. 

 
 

Tabela 16 – Correlação de Spearman entre componente cognitivo da atitude e atitude geral e entre 
componente afetivo da atitude e atitude geral sobre medicamentos OTC 

 

  Componente 
cognitivo 

Atitude 
 geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,666** 

Sig. (2 caldas) . ,000 
Componente 
cognitivo 
  

N 95 95 

  Componente  
afetivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,314** 

Sig. (2 caldas) . ,000 
Componente 
afetivo 
  

N 95 95 

                  **  A correlação é significante ao nível de 0.01 (2 caldas). 
 
 

Nos medicamentos de prescrição, a associação também é mais forte entre o componente 

cognitivo da atitude e a atitude geral (0,635) do que a entre o componente afetivo da atitude e 

a atitude geral (0,533), conforme a Tabela 17. Esta diferença, no entanto, é bem menor. Isto 

indica que a atitude do consumidor sobre medicamentos de prescrição aproxima-se de um 

equilíbrio entre os componentes cognitivo e afetivo da atitude. Os Gráficos 15 e 16 mostram a 

dispersão dos dados de “componente cognitivo” versus “atitude geral” para medicamentos 

OTC e de prescrição, respectivamente. Já os Gráficos 17 e 18 trazem a dispersão dos dados de 

“componente afetivo” versus “atitude geral” para medicamentos OTC e de prescrição, 

respectivamente. 
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Tabela 17 – Correlação de Spearman entre componente cognitivo da atitude e atitude geral e entre 
componente afetivo da atitude e atitude geral sobre medicamentos de prescrição 

 

  Componente 
cognitivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,635** 

Sig. (2 caldas) . ,000 
Componente 
cognitivo 
  

N 120 120 

  Componente  
afetivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,533** 

Sig. (2 caldas) . ,000 
Componente 
afetivo 
  

N 120 120 

                  **  A correlação é significante ao nível de 0.01 (2 caldas). 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 15 – Dispersão dos dados de componente cognitivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos OTC 
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Gráfico 16 – Dispersão dos dados de componente cognitivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos de prescrição 
 
 
 
 
 

 
 Gráfico 17 – Dispersão dos dados de componente afetivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos OTC 
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Gráfico 18 – Dispersão dos dados de componente afetivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos de prescrição 
  
 
 

4.2.3 Resultados do 2º objetivo específico 

Para o 2º objetivo específico - verificar se há diferença nos componentes da atitude do 

consumidor sobre medicamentos entre pessoas saudáveis e não saudáveis - analisou-se, para 

cada tipo de respondente, a associação entre os construtos: i) componente cognitivo da atitude 

e atitude geral; ii) componente afetivo da atitude e atitude geral. Aplicou-se a correlação de 

Spearman. 

 

Os respondentes foram separados em dois grupos: i) pessoas saudáveis, agrupando-se 

respondentes saudáveis ou com algum problema passageiro de saúde (doença aguda); ii) 

pessoas doentes, agrupando-se respondentes com doença sendo diagnosticada e doença 

crônica. Para os consumidores saudáveis, a associação é mais forte entre o componente 

cognitivo da atitude e a atitude geral (0,607) do que entre o componente afetivo da atitude e a 

atitude geral (0,372), conforme a Tabela 18. Isto indica que a atitude deste tipo de consumidor 

é predominantemente cognitiva.  
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Tabela 18 – Correlação de Spearman entre componente cognitivo da atitude e atitude geral e entre 
componente afetivo da atitude e atitude geral sobre medicamentos de respondentes saudáveis 

 

  Componente 
cognitivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,607** 

Sig. (2 caldas) . ,000 
Componente  
cognitivo 
  

N 153 153 

  Componente  
afetivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,372** 

Sig. (2 caldas) . ,000 Componente 
afetivo 

N 153 153 

                   **  A correlação é significante ao nível de 0.01 (2 caldas). 
 
 
 
Já para consumidores com algum problema de saúde, as correlações entre o componente 

cognitivo da atitude e a atitude geral (0,611) e entre o componente afetivo da atitude e a 

atitude geral (0,617), expostas na Tabela 19, são muito próximas e maiores do que as 

correlações entre consumidores saudáveis. A correlação entre o componente afetivo e a 

atitude geral é mais forte do que a correlação entre o componente cognitivo e a atitude geral. 

Isto indica que pessoas com problemas de saúde geram mais emoções com relação a 

medicamentos, apesar do componente cognitivo ser também expressivo. Os Gráficos 19 e 20 

trazem a dispersão dos dados de “componente cognitivo” versus “atitude geral” para 

respondentes saudáveis e com problema de saúde, respectivamente. Já os Gráficos 21 e 22 

trazem a dispersão dos dados de “componente afetivo” versus “atitude geral” para 

respondentes saudáveis e com problemas de saúde, respectivamente. 
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Tabela 19 – Correlação de Spearman entre componente cognitivo da atitude e atitude geral e entre 
componente afetivo da atitude e atitude geral sobre medicamentos de respondentes com problema de 

saúde 
 

  Componente 
cognitivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,611** 

Sig. (2 caldas) . ,000 
Componente 
cognitivo 
  

N 61 61 

  Componente  
afetivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,617** 

Sig. (2 caldas) . ,000 
Componente 
afetivo 
  

N 61 61 

                  **  A correlação é significante ao nível de 0.01 (2 caldas). 
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Gráfico 19 – Dispersão dos dados de componente cognitivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos de respondentes saudáveis 
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Gráfico 20 – Dispersão dos dados de componente cognitivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos de respondentes com problema de saúde 
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Gráfico 21 – Dispersão dos dados de componente afetivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos de respondentes saudáveis 
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Gráfico 22 – Dispersão dos dados de componente afetivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos de respondentes com problema de saúde
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4.3 Terceira etapa da pesquisa: componentes da atitude, atitude frente a anúncios e 

intenção comportamental frente a anúncios em medicamentos para emagrecer 

 

Os resultados da terceira etapa da pesquisa de campo são aqui expostos nas sub-seções 4.3.1) 

gerais; 4.3.2) relativos ao 3º objetivo específico; 4.3.3) relativos ao 4º objetivo específico; 

4.3.4) relativos ao 5º objetivo específico; 4.3.5) relativos ao 6º objetivo específico; 4.3.6) 

relativos ao 7º objetivo específico; 4.3.7) relativos ao 8º objetivo específico. 

 

Nesta etapa da pesquisa empírica da Tese foram medidos cinco construtos: i) componente 

cognitivo da atitude sobre medicamentos para emagrecer; ii) componente afetivo da atitude 

sobre medicamentos para emagrecer; iii) atitude geral sobre medicamentos para emagrecer; 

iv) atitude do consumidor frente a anúncios de medicamento para emagrecer (com apelos 

predominantemente racionais e predominantemente emocionais); v) intenções 

comportamentais como conseqüência da exposição a anúncio.  

 

Aplicaram-se 320 questionários. Aqueles com mais de 20% de respostas faltantes foram 

eliminados, o que representou menos de 5% dos questionários (5 dos 320), deixando 315 

válidos. Os cinco questionários eliminados não foram concluídos, isto é, o preenchimento fora 

interrompido. Uma explicação para o baixo índice de questionários incompletos pode ser a 

retirada da possibilidade, dada ao respondente na segunda etapa da pesquisa, de deixar em 

branco as respostas que não se aplicavam ou não faziam sentido para ele. Em vez disso, os 

entrevistadores foram instruídos a explicar ao participante que a avaliação intermediária da 

escala deveria ser marcada se a questão não se adequasse ao produto sendo avaliado. Com 

isto, pessoas que não experimentavam algum dos sentimentos ou atributos do item das escalas 

marcaram a avaliação intermédia da escala (4), refletindo indiferença. Com os 315 

questionários válidos prosseguiu-se com as análises. 

 

 

4.3.1 Resultados gerais 

Os resultados gerais compreendem as o perfil da amostra e a análise exploratória dos dados. 
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4.3.1.1 Perfil da amostra 

As características demográficas da amostra estão nos Gráficos 23 e 24. Como planejado, a 

totalidade dos participantes é do sexo feminino. A faixa etária, no Gráfico 23, está 

concentrada entre 21 e 30 anos (36%) e de 31 a 40 anos (26%). Segue o grupo de 

respondentes entre 41 e 50 anos (15%). Em proporções menores há as faixas etárias até 20 

anos (14%), de 51 a 60 (7%) e com mais de 61 anos (1%). O nível de escolaridade, no Gráfico 

24, da maioria dos respondentes corresponde ao 2º grau completo e superior incompleto 

(51%), seguindo-se o superior completo (18%). 

 

 

 

De 31 a 40 
anos, 26%

De 41 a 50 
anos, 15%

Até 20 anos, 
14%

De 21 a 30 
anos, 37%

De 51 a 60 
anos, 7%

Mais  de 61 
anos, 1%

 
Gráfico 23 – Faixa etária das respondentes na terceira etapa da pesquisa 
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Até 3 anos, 3%
De 4 a 7 anos, 

5%

De 8 a 10 anos, 
17%

De 2o grau 
completo a 

superior 
incompleto, 

51%

Pós-graduação 
completa, 6%

Superior 
completo, 18%

 
 

Gráfico 24 – Nível de escolaridade das respondentes na terceira etapa da pesquisa 
 

 

Uma característica das respondentes, utilizada posteriormente em comparações entre grupos, 

é se tomaram ou não tomaram algum medicamento para emagrecer. No Gráfico 25 observa-se 

que a amostra, como planejado, tem proporções bem próximas de respondentes em cada caso, 

51% e 48%, respectivamente. Só 1% das respondentes não respondeu a questão. 
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Não, 51%

Não 
respondeu, 1%

 
Gráfico 25 – Respondentes que tomaram e não tomaram medicamento para emagrecer na terceira etapa 

da pesquisa  
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Pelo Gráfico 26, das respondentes que já tomaram algum medicamento para emagrecer, 70% 

o fizeram com indicação médica, enquanto 29% sem ela. 

 

 

Sim
70%

Não
29%

Não respondeu
1%

 
Gráfico 26 – Indicação médica para o uso do medicamento para emagrecer avaliado pelas respondentes 

na terceira etapa da pesquisa 
 

 

Outra característica das respondentes, utilizada posteriormente para comparar grupos, é o peso 

relativo do respondente na ocasião do levantamento. Pelo Gráfico 27 a grande maioria de 

respondentes manifestou estar acima do peso ideal em algum grau (71%). Já pessoas no peso 

ideal ou abaixo dele correspondem a 29% da amostra. 
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ideal, 23%

 
Gráfico 27 – Atual peso relativo das respondentes na terceira etapa da pesquisa 

 

 

Indagou-se também sobre o estado de saúde das respondentes. O Gráfico 28 mostra que 89% 

manifestaram ser pessoas saudáveis ou com algum problema de saúde passageiro. Curada de 

doença grave representou 1,5% da amostra. Já as respondentes com doença em processo de 

diagnóstico e com doença crônica somaram 9,5%. 
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Gráfico 28 – Atual estado de saúde das respondentes na terceira etapa da pesquisa 
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Os resultados das variáveis de conhecimento e interesse sobre regimes e tratamentos para 

emagrecer estão nos Gráficos 29 e 30. No primeiro caso as respostas concentraram-se no nível 

médio (43% dos respondentes). Seguem os níveis baixo (23%) e muito alto (14%). Só 9% 

manifestaram ter conhecimento sobre regimes e medicamentos para emagrecer muito alto e 

11%, muito baixo (Gráfico 29). Também o interesse por regimes e tratamentos para 

emagrecer ficou para a maioria dos respondentes, no nível médio (38%). Seguem os níveis 

interesse baixo e alto, 17% e 16%, respectivamente. Com interesse muito alto e muito baixo 

foram 15% e 13%, respectivamente (Gráfico 30). 

 

 

Muito alto, 9%

Alto, 14%

Médio, 43%

Baixo, 23%

Muito baixo, 
11%

 
Gráfico 29 – Conhecimento sobre regimes e tratamentos para emagrecer das respondentes na terceira 

etapa da pesquisa 
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Muito alto, 
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Alto, 16%
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13%

 
Gráfico 30 – Interesse por regimes e tratamentos para emagrecer das respondentes na terceira etapa da 

pesquisa 
 

 

4.3.1.2 Análise exploratória dos dados 

A análise exploratória dos dados, do mesmo modo que na segunda etapa da pesquisa, 

englobou quatro etapas: i) exame gráfico e estatísticas descritivas; ii) análise e tratamento de 

dados faltantes; iii) observações atípicas; iv) testes de suposições. Essa análise exploratória, a 

seguir, tratou a amostra com um grupo só. 

 

 

4.3.1.2.1 Exame gráfico e estatísticas descritivas 

Os gráficos de histograma, diagrama de ramo-e-folhas e de caixas e whiskers foram 

analisados junto com estatísticas descritivas para o entendimento da natureza de cada variável 

das escalas e a caracterização da forma da distribuição. Os gráficos não foram aqui inseridos 

para não estender demais a Tese. 

 

Já as estatísticas descritivas da sub-escala do componente cognitivo da atitude constam da 

Tabela 20, confirmando as particularidades detectadas no exame gráfico dos dados. As 

medidas de tendência central mostram diferenças entre as variáveis. A mediana 3 na variável 

r07 (saudável / não saudável) indica que 50% das avaliações ficaram do lado mais negativo da 

escala, abaixo de 3. Isto é confirmado pela moda, que foi 1. A grande maioria das 

respondentes avaliou negativamente esse atributo do produto. A variável r08 (confiável / 
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duvidoso) ostenta mediana intermediária (4) e moda também 1, indicando que este atributo foi 

avaliado negativamente pelas respondentes. Para r10 (necessário / desnecessário),  r11 

(conveniente / inconveniente) e r12 (efetivo / inefetivo), a mediana está no lado positivo da 

escala (5) e a moda, para as três variáveis, é 5. Nestas variáveis as avaliações são mais 

positivas. A dispersão das avaliações é relativamente grande, pois os intervalos interquartis 

variam de 1 a 5 e de 2 a 6. Isto indica avaliações divergentes entre as respondentes. 

 

 
Tabela 20 - Estatísticas descritivas das variáveis do componente cognitivo da atitude sobre medicamentos 

para emagrecer 
 

  

r07: 
Saudável / 

Não 
saudável 

r08: 
Confiável / 
Duvidoso 

R09: 
Benéfico / 
Prejudicial 

r10: 
Necessário / 

Desnecessário 

r11: 
Conveniente / 
Inconveniente 

r12: 
Efetivo / 
Inefetivo 

N Validos 315 315 315 315 315 315 
  Faltantes 0 0 0 0 0 0 
Mediana 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
Moda 1 1 5 5 5 5 
Percentis 25 1,00 1,00 2,00 4,00 2,00 3,00 
  50 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
  75 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 

 
 

As estatísticas descritivas da sub-escala do componente afetivo da atitude constam da Tabela 

21. A mediana, 5, indica presença de avaliações nos lados positivo, negativo e intermediário 

das escalas. A moda 4 indica concentração de avaliações no meio da escala, exceto para r05 

(esperançosa / sem esperança), em que a maior quantidade de avaliações é no lado positivo da 

escala (moda 7). Graficamente, também se nota concentração de avaliações no lado positivo, 

ficando bem próxima da quantidade de avaliações no meio da escala. A dispersão das 

avaliações é relativamente pequena, pois os intervalos interquartis variam de 3 a 6 para todas 

as variáveis, confirmando a concentração de avaliações no meio da escala e do lado positivo 

dela. 
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Tabela 21 – Estatísticas descritivas das variáveis do componente afetivo da atitude sobre medicamentos 
para emagrecer 

 

  

r01: 
Animada / 

Desanimada 

R02:  
Contente / 

Descontente 

r03: 
Confiante / 

Desconfiante 

r04: 
Motivada / 

Desmotivada 

r05: 
Esperançosa 

/ Sem 
esperança 

r06: 
Reconheci

da / 
Ignorada 

N Validos 313 313 313 313 313 313 
  Faltantes 2 2 2 2 2 2 
Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Moda 4 4 4 4 7 4 
Percenti
s 

25 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 

  50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
  75 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 6,00 

 
 

As estatísticas descritivas da sub-escala da atitude geral sobre medicamentos para emagrecer 

estão na Tabela 22. A mediana é 4 para r13 (positivo / negativo), r14 (ótimo / péssimo) e r15 

(desejável / indesejável), indicando quantidade considerável de avaliações no lado negativo da 

escala. Isto é confirmado pela moda 1 para r13 e r15. Já a moda 4 para r14 refle indiferença. 

A dispersão dos dados nessas variáveis é grande, com intervalos interquartis indo de 2 a 6. Já 

as estatísticas descritivas das variáveis r16 (favorável / desfavorável) e r17 (útil / inútil) são 

iguais (mediana 5 e moda 4), indicando haver avaliações positivas, negativas e intermediárias. 

A dispersão dos dados nessas variáveis é pequena, com intervalos interquartis indo de 3 a 6.  

 

 
Tabela 22 - Estatísticas descritivas das variáveis da atitude geral sobre medicamentos para emagrecer 

 

  
r13: Positivo / 

Negativo 
r14: Ótimo / 

Péssimo 
r15: Desejável / 

Indesejável 
r16: Favorável / 

Desfavorável 
r17: Útil / 

Inútil 
N Validos 315 315 315 315 314 
  Faltantes 0 0 0 0 1 
Mediana 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 
Moda 1 4 1 4 4 
Percenti
s

25 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 
  50 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 
  75 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 
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As estatísticas descritivas do construto atitude frente a anúncio predominantemente racional 

estão na Tabela 23. Nas variáveis r01 (bom / ruim), r02 (interessante / desinteressante), r04 

(útil / inútil), r05 (fácil de compreender / difícil de compreender), r06 (convincente / não 

convincente), r08 (desperta curiosidade / não desperta curiosidade), r10 (fácil de ser lembrado 

/ difícil de ser lembrado) r12 (diferente / comum), a mediana recai no lado positivo da escala 

(5), indicando quantidade considerável de avaliações positivas. Isto é confirmado pelas modas 

5 e 7 para algumas dessas variáveis. Já a moda 4 indica concentração de respostas no meio da 

escala nessas variáveis. Para as variáveis r07 (divertido/ cansativo), r09 (cativante / sem 

graça) e r11 (confiável / desconfiável), a mediana e a moda 4 indicam pouca dispersão das 

avaliações, com concentração de avaliações no meio da escala e quantidade considerável de 

avaliações no lado negativo. Os intervalos interquartis, variando de 3 a 5 e de 4 a 5, 

confirmam pequena dispersão dos dados. 

 

 
Tabela 23 – Estatísticas descritivas das variáveis da atitude frente a anúncio racional de medicamento 

para emagrecer 
(continua...) 

 

 

R01: Bom 
/ Ruim 

R02: 
Interessante / 

Desintere-
ssante 

R03: 
Informativo / 

Não 
informativo 

R04: 
Útil / 
Inútil 

R05: Fácil de 
compreender 
/ Difícil de 

compreender 

R06: 
Convincente / 

Não 
convincente 

N Validos 315 315 315 315 315 315 
  Faltantes 0 0 0 0 0 0 

Mediana 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 

Moda 5 7 7 7 5 4 

Percentis 25 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 
  50 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 
  75 6,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 
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Tabela 23 – Estatísticas descritivas das variáveis da atitude frente a anúncio racional de medicamento 
para emagrecer (...continuação) 

 

  

R07: 
Divertido / 
Cansativo 

R08: 
Desperta 

curiosidade / 
Não 

desperta 
curiosidade 

R09: 
Cativante / 
Sem graça 

R10: Fácil 
de ser 

lembrado / 
Difícil de 

ser 
lembrado 

R11: 
Confiável / 
Desconfiá-

vel 

R12: 
Diferente / 

Comum 

N Validos 315 315 315 315 315 315 
  Faltantes 0 0 0 0 0 0 

Mediana 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 

Moda 4 4 4 5 4 7 

Percentis 25 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 
  50 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 
  75 5,00 6,00 5,00 6,00 5,00 7,00 

 

 

As estatísticas descritivas do construto intenção comportamental frente a anúncio racional 

estão na Tabela 24. O mais provável para a maioria dos respondentes está na variável IR01 

(perguntar ao médico), com mediana 6 e moda 7. Seguem as variáveis IR02 (pedir a receita ao 

médico), IR03 (pedir informações na farmácia) e IR05 (ligar para o 0800 para mais 

informações), com mediana 4 e moda 1, indicando considerável quantidade de avaliações no 

lado mais negativo da escala. A variável IR04 (entrar no site para mais informações) também 

tem mediana 4, mas a moda é 4, ou seja, há menor dispersão das avaliações, que se 

concentram no meio da escala. Finalmente, as variáveis IR06 (pedir informações por e-mail) e 

IR07 (comprar o medicamento na farmácia) têm medianas 3 e 2, respectivamente, e moda 1. 

Logo, estes possíveis comportamentos foram avaliados negativamente. 
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Tabela 24 – Estatísticas descritivas das variáveis da intenção comportamental frente a anúncio racional de 
medicamento para emagrecer  

(continua...) 
 

  
IR01: Perguntar ao 

médico 
IR02: Pedir receita ao 

médico 
IR03: Pedir informações 

na farmácia 

N Validos 315 315 315 
  Faltantes 0 0 0 

Mediana 6,00 4,00 4,00 

Moda 7 1 1 

Percentis 25 4,00 2,00 2,00 
  50 6,00 4,00 4,00 
  75 7,00 6,00 6,00 

 
 
Tabela 24 – Estatísticas descritivas das variáveis da intenção comportamental frente a anúncio racional de 

medicamento para emagrecer (...continuação) 
 

  

IR04: Entrar no 
site para mais 
informações 

IR05: Ligar ao 0800 
para mais 

informações

IR06: Pedir 
informações por e-

mail

IR07: Comprar o 
medicamento 

N Validos 315 315 315 315 
  Faltantes 0 0 0 0 

Mediana 4,00 4,00 3,00 2,00 

Moda 4 1 1 1 

Percentis 25 3,00 1,00 1,00 1,00 
  50 4,00 4,00 3,00 2,00 
  75 6,00 5,00 5,00 4,00 

 

 

As estatísticas descritivas do construto atitude frente a anúncio emocional compões a Tabela 

25. Há medianas no meio das escalas para as variáveis E03 (informativo / não informativo), 

E04 (útil / inútil), E06 (convincente / não convincente), E07 (divertido / cansativo) e E11 

(confiável / desconfiável), demonstrando considerável quantidade de avaliações negativas. 

Em todas elas a moda é 4, indicando concentração de avaliações no meio da escala. As 

variáveis E01 (bom / ruim), E02 (interessante / desinteressante) e E10 (fácil de ser lembrado / 

difícil de ser lembrado) têm mediana 6, revelando quantidade considerável de avaliações 

positivas. A moda dessas variáveis é 7, apontando concentração de avaliações do lado mais 

positivo da escala. Já as variáveis E05 (fácil de compreender / difícil de compreender), E08 
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(desperta curiosidade / não desperta curiosidade) e E09 (cativante / sem graça) tem moda 5, 

assinalando concentração de avaliações no lado positivo da escala. A moda dessas variáveis 

confirma a positividade das avaliações com moda 7. A maioria das variáveis mostra pouca 

dispersão na distribuição dos dados, com medianas e modas muito próximas.  

 
Tabela 25 – Estatísticas descritivas das variáveis da atitude frente a anúncio emocional de medicamento 

para emagrecer  
(continua...) 

 

 

E01: 
Bom / 
Ruim 

E02: 
Interessante / 

Desintere-
ssante

E03: 
Informativo / 

Não 
informativo

E04: Útil / 
Inútil 

E05: Fácil de 
compreender 
/ Difícil de 

compreender 

E06: 
Convincente / 

Não 
convincente

N Validos 315 315 315 315 315 315 
  Faltantes 0 0 0 0 0 0 

Mediana 6,00 6,00 4,00 4,00 5,00 4,00 

Moda 7 7 4 4 7 4 

Percentis 25 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 
  50 6,00 6,00 4,00 4,00 5,00 4,00 
  75 7,00 7,00 6,00 6,00 7,00 6,00 

 
 

Tabela 25 – Estatísticas descritivas das variáveis da atitude frente a anúncio emocional de medicamento 
para emagrecer (...continuação) 

 

 

E07: 
Divertido / 
Cansativo 

E08: 
Desperta 

curiosidade / 
Não desperta 
curiosidade 

E09: 
Cativante / 
Sem graça 

E10: Fácil 
de ser 

lembrado / 
Difícil de ser 

lembrado 

E11: 
Confiável / 

Desconfiável 

E12: 
Diferente / 

Comum 

N Validos 315 315 315 315 315 315 
  Faltantes 0 0 0 0 0 0 

Mediana 4,00 5,00 5,00 6,00 4,00 4,00 

Moda 4 7 7 7 4 7 

Percentis 25 3,00 4,00 4,00 5,00 3,00 2,00 
  50 4,00 5,00 5,00 6,00 4,00 4,00 
  75 6,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 

 

 

A Tabela 26 traz as estatísticas descritivas do construto intenções comportamentais quanto a 

anúncio emocional. Do mesmo modo que para o anúncio racional, a variável IR01 (perguntar 
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ao médico) é a única com mediana acima do nível intermediário da escala (5). Para as 

variáveis IE02 (pedir receita ao médico), IE03 (pedir informações na farmácia) e IE04 (entrar 

no site para mais informações) a mediana é 4, assinalando quantidade considerável de 

avaliações no lado negativo da escala. A moda para as duas primeiras variáveis é 1, 

confirmando concentração de avaliações no lado negativo da escala. Já para IE04, a moda 4 

aponta concentração de avaliações no meio da escala. Para as variáveis IE05 (ligar ao 0800 

para mais informações) e IE06 (pedir informações por e-mail) a mediana é 3, apontando 

desfavorabilidade quanto a estes comportamentos, o que é confirmado pela moda 1 para 

ambas as variáveis. Por fim, a variável IE07 (comprar o medicamento) tem mediana 2, 

exprimindo avaliações desfavoráveis quanto à adoção desse comportamento. A moda 1 

confirma a concentração das avaliações no lado mais negativo da escala. 

 

 
Tabela 26 - Estatísticas descritivas das variáveis da intenção comportamental frente a anúncio emocional 

de medicamento para emagrecer  
(continua...)  

 

  
IE01: Perguntar ao 

médico 
IE02: Pedir receita ao 

médico 
IE03: Pedir informações na 

farmácia 

N Validos 315 315 315 

  Faltantes 0 0 0 

Mediana 5,00 4,00 4,00 

Moda 7 1 1 

Percentis 25 4,00 2,00 1,00 

  50 5,00 4,00 4,00 

  75 7,00 5,00 5,00 
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Tabela 26 - Estatísticas descritivas das variáveis da intenção comportamental frente a anúncio emocional 
de medicamento para emagrecer (...continuação) 

 

  

IE04: Entrar no site 
para mais 

informações 

IE05: Ligar ao 0800 
para mais 

informações 

IE06: Pedir 
informações por e-

mail 

IE07: Comprar o 
medicamento 

N Validos 315 315 315 315 
  Faltantes 0 0 0 0 

Mediana 4,00 3,00 3,00 2,00 

Moda 4 1 1 1 

Percentis 25 3,00 1,00 1,00 1,00 
  50 4,00 3,00 3,00 2,00 
  75 6,00 5,00 5,00 4,00 

 
 
 

4.3.1.2.2 Dados faltantes 

Sobre a sub-escala do componente cognitivo da atitude, a Tabela 20 mostra não haver dados 

faltantes. Já na sub escala do componente afetivo (Tabela 21), há dois casos em que o 

respondente deixou em branco todas as respostas. Não sendo estes casos suficientes para se 

identificar um padrão de dados faltantes, assume-se que a falta de respostas tenha acontecido 

por mau entendimento das instruções de preenchimento. Em ambos os casos, o respondente 

não tinha tomado medicamento para emagrecer, portanto a instrução era passar para a 

primeira parte, que pode ter sido confundida. Na sub-escala da atitude geral há um único dado 

faltante. As escalas da atitude frente a anúncio e intenções comportamentais não os 

apresentaram. Sendo a quantidade de dados faltantes ao todo inexpressiva, todas as variáveis 

foram mantidas nas análises subseqüentes.  

 

 

4.3.1.2.3 Observações atípicas 

Nas variáveis dos componentes cognitivo e afetivo e da atitude geral sobre medicamentos 

para emagrecer não houve outliers e nem valores extremos, como mostram os Gráficos de 

caixas e whiskers 31, 32 e 33, respectivamente.  
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r12: Efetivo /
Inefetivo

r11:
Conveniente /
Inconveniente

r10:
Necessário /

Desnecessário

r09: Benéfico /
Prejudicial

r08: Confiável
/ Duvidoso

r07: Saudável /
Não saudável

7

6

5

4

3

2

1

 
Gráfico 31 – Caixas e whiskers das variáveis do componente cognitivo da atitude sobre medicamentos para 

emagrecer (com todos os casos) 
 
 
 
 
 

r06:
Reconhecida /

Ignorada

r05:
Esperançosa /

Sem
esperança

r04: Motivada
/ Desmotivada

r03: Confiante
/ Desconfiante

r02: Contente /
Descontente

r01: Animada /
Desanimada
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6

5

4
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Gráfico 32 – Caixas e whiskers das variáveis do componente afetivo da atitude sobre medicamentos para 

emagrecer (com todos os casos) 
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r17: Útil / Unútilr16: Favorável /
Desfavorável

r15: Desejável /
Indesejável

r14: Ótimo /
Péssimo

r13: Positivo /
Negativo

7

6

5

4

3

2

1

 
Gráfico 33 – Caixas e whiskers das variáveis da atitude geral sobre medicamentos para emagrecer (com 

todos os casos) 
 
 
Nas avaliações de atitude frente a anúncio racional há um outlier na variável R03 

(informativo / não informativo) e três na variável R11 (confiável / desconfiável) (Gráfico 34). 

Nesses casos não se constatou inconsistência nas respostas, sugerindo reflexão das 

participantes. Portanto, os casos foram mantidos nas análises seguintes. Nas avaliações da 

intenção comportamental frente a anúncio racional não há outliers e nem valores extremos 

(Gráfico 35). 
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R06:
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Gráfico 34 – Caixas e whiskers das variáveis da atitude frente a anúncio racional de medicamento para 

emagrecer (com todos os casos) (continua...) 
 
 
 
 
 

R12: Diferente
/ Comum

R11: Confiável
/ Desconfiável

R10: Fácil de
ser lembrado /
Difícil de ser

lembrado

R09: Cativante
/ Sem graça

R08: Desperta
curiosidade /
Não desperta
curiosidade

R07: Divertido
/ Cansativo
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7
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4

3
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Gráfico 34 – Caixas e whiskers das variáveis da atitude frente a anúncio racional de medicamento para 

emagrecer (com todos os casos) (...continuação) 
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Gráfico 35 - Caixas e whiskers das variáveis da intenção comportamental frente a anúncio racional de 

medicamento para emagrecer (com todos os casos) 
 
 

Nas avaliações da atitude frente a anúncio emocional há um outlier na variável E01 (bom / 

ruim) (Gráfico 36). Também neste caso havia consistência nas respostas do participante, 

permitindo que o caso fosse mantido para as análises subseqüentes. Já nas variáveis da 

intenção comportamental não se encontraram outliers e nem valores extremos (Gráfico 37). 
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Gráfico 36 - Caixas e whiskers das variáveis da atitude frente a anúncio emocional de medicamento para 

emagrecer (com todos os casos) (continua...) 
 
 
 
 
 

E12: Diferente
/ Comum

E11: Confiável
/ Desconfiável

E10: Fácil de
ser lembrado /
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Gráfico 36 - Caixas e whiskers das variáveis da atitude frente a anúncio emocional de medicamento para 

emagrecer (com todos os casos) (...continuação) 
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Gráfico 37 - Caixas e whiskers das variáveis da intenção comportamental frente a anúncio emocional de 

medicamento para emagrecer (com todos os casos) 
 

 
 
 
4.3.1.2.4 Teste de suposições 

No teste de suposições, o propósito aqui é dar uma idéia geral da forma da distribuição dos 

dados, uma vez que as técnicas estatísticas que serão utilizadas não têm pressupostos. 

Previamente, na análise gráfica, percebeu-se não se tratar de dados com distribuição próxima 

da normal. As distribuições são em sua maioria assimétricas, havendo algumas variáveis com 

concentração de dados no lado positivo da escala e outras, no lado negativo. Também há 

variáveis com curtose elevada no meio da escala e em alguns extremos. 

 

A Tabela 27 expõe as estatísticas de normalidade das variáveis do componente cognitivo da 

atitude sobre medicamentos para emagrecer. Nas variáveis r07 (saudável / não saudável), r09 

(confiável / duvidoso) e r09 (benéfico / prejudicial), o valor da simetria sobre o erro padrão 

não excede a 2, exprimindo uma distribuição próxima da normal. Para as variáveis r10 

(necessário / desnecessário), r11 (conveniente/ inconveniente) e r12 (efetivo / inefetivo), o 

valor da simetria sobre o erro padrão excede a 2, indicando que a distribuição é assimétrica. O 

valor da curtose sobre o erro padrão excede a 2 em todas as variáveis, apontando curtoses 
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elevadas. Graficamente observou-se concentração de avaliações no lado negativo da escala. 

Os resultados dos testes, na Tabela 28, rejeitam a normalidade de todas as variáveis. 

 
 

Tabela 27 - Estatísticas de normalidade das variáveis do componente cognitivo da atitude sobre 
medicamentos para emagrecer 

 

  

r07: 
Saudável / 

Não 
saudável 

r08: 
Confiável / 
Duvidoso 

r09: 
Benéfico / 
Prejudicial 

r10: 
Necessário / 

Desnecessário

r11: 
Conveniente / 
Inconveniente 

r12: Efetivo 
/ Inefetivo 

N Validos 315 315 315 315 315 315 
  Faltantes 0 0 0 0 0 0 

Simetria ,232 ,048 -,197 -,559 -,317 -,412 

EP Simetria ,137 ,137 ,137 ,137 ,137 ,137 

Curtose -1,290 -1,378 -1,153 -,785 -1,140 -1,014 

EP Curtose ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 

 
 
 

 Tabela 28 Testes de normalidade das variáveis do componente cognitivo da atitude sobre 
medicamentos para emagrecer 

 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

r07: Saudável / Não 
saudável ,219 315 ,000 ,869 315 ,000 

r08: Confiável / 
Duvidoso ,174 315 ,000 ,883 315 ,000 

r09: Benéfico / 
Prejudicial ,160 315 ,000 ,904 315 ,000 

r10: Necessário / 
Desnecessário ,180 315 ,000 ,877 315 ,000 

r11: Conveniente / 
Inconveniente ,169 315 ,000 ,885 315 ,000 

r12: Efetivo / 
Inefetivo ,159 315 ,000 ,889 315 ,000 

              a  Correção de significância de Lilliefors 
 

 

A Tabela 29 traz as estatísticas de normalidade das variáveis da sub-ecala do componente 

afetivo da atitude sobre medicamentos para emagrecer. O valor da simetria sobre o erro 

padrão excede a 2 em todas as variáveis, sinalizando assimetria na distribuição. Como já 

observado nas estatísticas descritivas, há concentração de avaliações no lado positivo e no 

meio da escala. A curtose é menos evidente, sendo que a única variável cujo valor dividido 
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pelo erro padrão excede a 2 é a r03 (confiante / desconfiante). Os testes de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk rejeitaram a normalidade da distribuição para todas as 

variáveis (Tabela 30). 

 

 
Tabela 29 – Estatísticas de normalidade das variáveis do componente afetivo da atitude sobre 

medicamentos para emagrecer 
 

  

r01: 
Animada / 

Desanimada 

r02: 
Contente / 

Descontente 

r03: 
Confiante / 

Desconfiante

r04: 
Motivada / 

Desmotivada

r05: 
Esperançosa 

/ Sem 
esperança 

r06: 
Reconhecida 

/ Ignorada 

N Validos 313 313 313 313 313 313 
  Faltantes 2 2 2 2 2 2 

Simetria -,679 -,631 -,497 -,726 -,764 -,556 

EP Simetria ,138 ,138 ,138 ,138 ,138 ,138 

Curtose -,224 -,101 -,701 -,015 ,007 -,132 

EP Curtose ,275 ,275 ,275 ,275 ,275 ,275 

 
 
 

Tabela 30 - Testes de normalidade das variáveis do componente afetivo da atitude sobre medicamentos 
para emagrecer 

 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 

r01: Animada / 
Desanimada ,177 313 ,000 ,888 313 ,000 

r02: Contente / 
Descontente ,201 313 ,000 ,891 313 ,000 

r03: Confiante / 
Desconfiante ,146 313 ,000 ,904 313 ,000 

r04: Motivada / 
Desmotivada ,166 313 ,000 ,890 313 ,000 

r05: Esperançosa / 
Sem esperança ,164 313 ,000 ,883 313 ,000 

r06: Reconhecida / 
Ignorada ,191 313 ,000 ,901 313 ,000 

          a  Correção de significância de Lilliefors 
 

 

A Tabela 31 traz as estatísticas de normalidade das variáveis da sub-escala atitude geral. Os 

valores da assimetria divididos pelo erro padrão ficam em torno de 2 em todas as variáveis, 

exceto em r17 (útil / inútil). Os valores da curtose são elevados em relação à distribuição 
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normal em todas as variáveis. Graficamente observa-se concentração de respostas no lado 

negativo da escala. Os testes, na Tabela 32, rejeitam a normalidade de todas as variáveis. 

 

 
Tabela 31 – Estatísticas de normalidade das variáveis da atitude geral sobre medicamentos para 

emagrecer 
 

  

r13: Positivo / 
Negativo 

r14: Ótimo / 
Péssimo 

R15: 
Desejável / 
Indesejável 

r16: Favorável 
/ Desfavorável 

r17: Útil / 
Unútil 

N Validos 315 315 315 315 314 
  Faltantes 0 0 0 0 1 

Simetria -,296 -,318 -,233 -,369 -,422 

EP Simetria ,137 ,137 ,137 ,137 ,138 

Curtose -1,159 -,988 -1,216 -1,046 -,858 

EP Curtose ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 

 
 
 

 Tabela 32 Testes de normalidade das variáveis da atitude geral sobre medicamentos para 
emagrecer 

 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk

  Estatística gl Sig. Estatística gl Sig.

r13: Positivo / 
Negativo ,163 314 ,000 ,889 314 ,000

r14: Ótimo / 
Péssimo ,195 314 ,000 ,898 314 ,000

r15: Desejável / 
Indesejável ,137 314 ,000 ,897 314 ,000

r16: Favorável / 
Desfavorável ,156 314 ,000 ,896 314 ,000

r17: Útil / Unútil ,153 314 ,000 ,903 314 ,000

           a  Correção de significância de Lilliefors 
 

 

A Tabela 33 expõe as estatísticas de normalidade das variáveis da atitude frente a anúncio 

racional. Os valores de simetria dividida pelo erro padrão ficam dentro do intervalo aceitável 

de -2 e 2 para as variáveis R01 (bom / ruim), R02 (interessante / dessinteressante), R04 (útil / 

inútil), R05 (fácil de compreender / difícil de compreender), R06 (convincente / não 

convincente), R07 (divertido / cansativo) e R09 (cativante / sem graça). Já as variáveis R03 

(informativo / não informativo), R08 (desperta curiosidade / não desperta curiosidade), R10 
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(fácil de ser lembrado / difícil de ser lembrado), R11 (confiável / desconfiável) e R12 

(diferente / comum) mostram assimetria, ficando longe da distribuição normal. Os valores da 

curtose aproximam-se mais dos da distribuição normal em todas as variáveis. No entanto, os 

testes rejeitam a normalidade de todas as variáveis (Tabela 34). 

 

 
Tabela 33 – Estatísticas de normalidade das variáveis da atitude frente a anúncio racional de 

medicamento para emagrecer  
(continua...) 

 

  

R01: 
Bom / 
Ruim 

R02: 
Interessante / 

Desinteressante 

R03: 
Informativo 

/ Não 
informativo 

R04: Útil 
/ Inútil 

R05: Fácil de 
compreender / 

Difícil de 
compreender 

R06: 
Convincent

e / Não 
convincente

N Validos 315 315 315 315 315 315 
  Faltantes 0 0 0 0 0 0 

Simetria -,757 -,809 -1,327 -,991 -,711 -,424 

EP Simetria ,137 ,137 ,137 ,137 ,137 ,137 

Curtose -,004 -,130 1,717 ,385 -,132 -,435 

EP Curtose ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 

 
 
 
Tabela 33 - Estatísticas de normalidade das variáveis da atitude frente a anúncio racional de medicamento 

para emagrecer (...continuação) 
 

 

R07: 
Divertido / 
Cansativo 

R08: Desperta 
curiosidade / 
Não desperta 
curiosidade 

R09: 
Cativante / 
Sem graça 

R10: Fácil de 
ser lembrado / 
Difícil de ser 

lembrado 

R11: 
Confiável / 
Desconfiá

vel 

R12: 
Diferente / 

Comum 

N Validos 315 315 315 315 315 315 
  Faltantes 0 0 0 0 0 0 

Simetria ,012 -,434 -,034 -,600 -,365 -,887 

EP Simetria ,137 ,137 ,137 ,137 ,137 ,137 

Curtose -,772 -,540 -,861 -,281 -,581 ,039 

EP Curtose ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 
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Tabela 34 - Testes de normalidade das variáveis da atitude frente a anúncio racional de medicamento 
para emagrecer 

 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 

R01: Bom / Ruim ,167 315 ,000 ,881 315 ,000 
R02: Interessante / 
Desinteressante ,167 315 ,000 ,870 315 ,000 

R03: Informativo / Não 
informativo ,237 315 ,000 ,800 315 ,000 

R04: Útil / Inútil ,182 315 ,000 ,859 315 ,000 
R05: Fácil de compreender / 
Difícil de compreender ,165 315 ,000 ,888 315 ,000 

R06: Convincente / Não 
convincente ,175 315 ,000 ,902 315 ,000 

R07: Divertido / Cansativo ,152 315 ,000 ,919 315 ,000 
R08: Desperta curiosidade / 
Não desperta curiosidade ,142 315 ,000 ,910 315 ,000 

R09: Cativante / Sem graça ,160 315 ,000 ,909 315 ,000 
R10: Fácil de ser lembrado / 
Difícil de ser lembrado ,171 315 ,000 ,893 315 ,000 

R11: Confiável / 
Desconfiável ,185 315 ,000 ,903 315 ,000 

R12: Diferente / Comum ,183 315 ,000 ,851 315 ,000 

           a  Correlação de significância de Lilliefors 
 

 

As estatísticas de normalidade das variáveis da intenção comportamental frente a anúncio 

racional estão na Tabela 35. A assimetria das variáveis IR03 (pedir informações na farmácia), 

IR04 (entrar no site para mais informações), IR05 (ligar ao 0800 para mais informações) e 

IR06 (pedir informações por e-mail) é aceitável. A curtose também é aceitável para algumas 

delas. Mas os testes rejeitam a normalidade de todas as variáveis (Tabela 36). 
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Tabela 35 – Estatísticas de normalidade das variáveis da intenção comportamental frente a anúncio 
racional de medicamento para emagrecer 

 

  

IR01: 
Pergun-
tar ao 

médico 

IR02: 
Pedir 

receita ao 
médico 

IR03: 
Pedir 

informa-
ções na 

farmácia 

IR04: Entrar 
no site para 

mais 
informações 

IR05: Ligar 
ao 0800 

para mais 
informa-

ções 

IR06: 
Pedir 

informa-
ções por 
e-mail 

IR07: 
Comprar 

o 
medica-
mento 

N Validos 315 315 315 315 315 315 315 
  Faltantes 0 0 0 0 0 0 0 

Simetria -,850 -,320 -,152 -,263 ,213 ,288 ,656 

EP Simetria ,137 ,137 ,137 ,137 ,137 ,137 ,137 

Curtose -,447 -1,240 -1,239 -,981 -1,175 -1,160 -,824 

EP Curtose ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 

 
 
 
Tabela 36 - Testes de normalidade das variáveis da intenção comportamental frente a anúncio racional de 

medicamento para emagrecer 
 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 

IR01: Perguntar ao médico ,202 315 ,000 ,842 315 ,000 
IR02: Pedir receita ao 
médico ,177 315 ,000 ,872 315 ,000 

IR03: Pedir informações na 
farmácia ,162 315 ,000 ,891 315 ,000 

IR04: Entrar no site para 
mais informações ,139 315 ,000 ,909 315 ,000 

IR05: Ligar ao 0800 para 
mais informações ,168 315 ,000 ,893 315 ,000 

IR06: Pedir informações por 
e-mail ,152 315 ,000 ,896 315 ,000 

IR07: Comprar o 
medicamento ,240 315 ,000 ,835 315 ,000 

         a  Correção de significância de Lilliefors 
 

 

As estatísticas de normalidade das variáveis da atitude frente a anúncio emocional estão na 

Tabela 37 e seus testes de normalidade, na Tabela 38. Apesar de algumas variáveis terem 

simetria e curtose aceitáveis, os testes rejeitam a normalidade de todas elas. O mesmo 

acontece com as variáveis da intenção comportamental frente a anúncio emocional, cujas 

estatísticas de normalidade estão na Tabela 39 e os resultados dos testes de normalidade, na 

Tabela 40. 
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Tabela 37 - Estatísticas de normalidade das variáveis da atitude frente a anúncio emocional de 

medicamento para emagrecer  
(continua...) 

 

 

E01: 
Bom / 
Ruim 

E02: 
Interessante / 

Desinteressante

E03: 
Informativo / 

Não 
informativo 

E04: Útil 
/ Inútil 

E05: Fácil de 
compreender / 

Difícil de 
compreender 

E06: 
Convincente 

/ Não 
convincente 

N Validos 315 315 315 315 315 315 
  Faltantes 0 0 0 0 0 0 

Simetria -,967 -,781 -,280 -,337 -,929 -,367 

EP Simetria ,137 ,137 ,137 ,137 ,137 ,137 

Curtose ,641 -,009 -,877 -,739 ,549 -,708 

EP Curtose ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 

 
 
 
 
 

Tabela 37 - Estatísticas de normalidade das variáveis da atitude frente a anúncio emocional de 
medicamento para emagrecer (...continuação) 

 

  

E07: 
Divertido / 
Cansativo 

E08: Desperta 
curiosidade / 
Não desperta 
curiosidade 

E09: 
Cativante / 
Sem graça 

E10: Fácil de 
ser lembrado / 
Difícil de ser 

lembrado 

E11: 
Confiável / 

Desconfiável 

E12: 
Diferen-

te / 
Comum 

N Validos 315 315 315 315 315 315 
  Faltantes 0 0 0 0 0 0 

Simetria -,153 -,635 -,397 -1,066 -,309 -,138 

EP Simetria ,137 ,137 ,137 ,137 ,137 ,137 

Curtose -,849 -,558 -,791 ,569 -,829 -1,290 

EP Cuertose ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 
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Tabela 38 - Testes normalidade das variáveis da atitude frente a anúncio emocional de medicamento para 
emagrecer 

 

   Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 

E01: Bom / Ruim ,188 315 ,000 ,856 315 ,000 
E02: Interessante / 
Desinteressante ,183 315 ,000 ,871 315 ,000 

E03: Informativo / Não 
informativo ,120 315 ,000 ,917 315 ,000 

E04: Útil / Inútil ,151 315 ,000 ,913 315 ,000 
E05: Fácil de compreender / 
Difícil de compreender ,177 315 ,000 ,861 315 ,000 

E06: Convincente / Não 
convincente ,167 315 ,000 ,902 315 ,000 

E07: Divertido / Cansativo ,169 315 ,000 ,910 315 ,000 
E08: Desperta curiosidade / 
Não desperta curiosidade ,194 315 ,000 ,869 315 ,000 

E09: Cativante / Sem graça ,148 315 ,000 ,905 315 ,000 
E10: Fácil de ser lembrado / 
Difícil de ser lembrado ,196 315 ,000 ,833 315 ,000 

E11: Confiável / Desconfiável ,147 315 ,000 ,911 315 ,000 

E12: Diferente / Comum ,128 315 ,000 ,892 315 ,000 

       a  Lilliefors Significance Correction 
 
 

Tabela 39 - Estatísticas de normalidade das variáveis da intenção comportamental frente a anúncio 
emocional de medicamento para emagrecer 

 

  

IE01: 
Perguntar 
ao médico 

IE02: Pedir 
receita ao 
médico 

IE03: Pedir 
informa-
ções na 

farmácia 

IE04: Entrar 
no site para 

mais 
informações 

IE05: 
Ligar ao 

0800 para 
mais 

informaçõe
s 

IE06: Pedir 
informa-

ções por e-
mail 

IE07: 
Comprar 

o 
medica-
mento 

N Validos 315 315 315 315 315 315 315 
  Faltantes 0 0 0 0 0 0 0 

Simetria -,744 -,173 -,115 -,182 ,331 ,475 ,677 

EP Simetria ,137 ,137 ,137 ,137 ,137 ,137 ,137 

Curtose -,612 -1,161 -1,175 -1,016 -1,062 -1,102 -,854 

EP Curtose ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 ,274 
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Tabela 40 - Testes de normalidade das variáveis da intenção comportamental frente a anúncio emocional 
de medicamento para emagrecer 

 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 

IE01: Perguntar ao médico ,194 315 ,000 ,861 315 ,000 

IE02: Pedir receita ao médico ,165 315 ,000 ,897 315 ,000 
IE03: Pedir informações na 
farmácia ,169 315 ,000 ,894 315 ,000 

IE04: Entrar no site para mais 
informações ,141 315 ,000 ,916 315 ,000 

IE05: Ligar ao 0800 para mais 
informações ,149 315 ,000 ,897 315 ,000 

IE06: Pedir informações por e-
mail ,172 315 ,000 ,871 315 ,000 

IE07: Comprar o medicamento ,255 315 ,000 ,823 315 ,000 

         a  Correção de significância de Lilliefors 
 
 
 

4.3.2 Resultados do 3º objetivo específico 

 
Para o terceiro objetivo específico da pesquisa de campo da tese – analisar os componentes da 

atitude do consumidor sobre medicamentos para emagrecer - repetiu-se o procedimento 

seguido na segunda etapa da pesquisa. As respostas das variáveis de cada sub-escala foram 

agregadas, criando-se três novas variáveis correspondentes aos construtos: i) componente 

cognitivo da atitude; ii) componente afetivo da atitude; iii) atitude geral. A essas variáveis 

aplicou-se a correlação de Spearman. 

 

A Tabela 41 traz os resultados do teste da correlação entre os construtos. A associação é 

marcadamente mais forte entre o componente cognitivo e a atitude geral (0,697) do que entre 

o componente afetivo e a atitude geral (0,38). Isto sugere que a atitude do consumidor sobre 

medicamentos para emagrecer é predominantemente cognitiva, estando mais relacionada aos 

atributos funcionais do produto do que aos benefícios emocionais. Os Gráficos 38 e 39 

mostram a dispersão dos dados de “componente cognitivo” versus “atitude geral” e 

“componente afetivo” versus “atitude geral”, respectivamente, da atitude do consumidor sobre 

medicamentos para emagrecer. 
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Tabela 41 – Correlação de Spearman entre componente cognitivo da atitude e atitude geral e entre 
componente afetivo da atitude e atitude geral sobre medicamentos para emagrecer de todos os 

respondentes 
 

  Componente 
cognitivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,697** 

Sig. (2 caldas) . ,000 Componente 
cognitivo 

N 315 315 

Coeficiente de correlação 0,697** 1,000 

Sig. (2 caldas) ,000 - 
Atitude  
geral 
 

N 315 315 

  Componente 
afetivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,380** 

Sig. (2 caldas) . ,000 Componente 
afetivo 

N 313 313 

Coeficiente de correlação ,380** 1,000 

Sig. (2 caldas) ,000 - 
Atitude 
geral 
  

N 313 315 

             **  A correlação é significante ao nível de 0.01 (2 caldas). 
 

 
Gráfico 38 – Dispersão dos dados de componente cognitivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos para emagrecer de todas as respondentes 
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Gráfico 39 – Dispersão dos dados de componente afetivo da atitude versus atitude geral  sobre 

medicamentos para emagrecer de todas as respondentes 
 

 

4.3.3 Resultados do 4º objetivo específico 

Para o objetivo específico 4 - verificar se há diferença nos componentes da atitude do 

consumidor sobre medicamentos para emagrecer entre pessoas no peso ideal ou abaixo dele e 

pessoas acima do peso ideal - formaram-se duas categorias: i) pessoas no peso ideal e abaixo 

dele, ii) pessoas acima do peso ideal. Analisou-se, para cada grupo, a associação entre: i) 

componente cognitivo da atitude e atitude geral; ii) componente afetivo da atitude e atitude 

geral. Aplicou-se a correlação de Spearman. 

 

A Tabela 42 traz os resultados da correlação de Spearman entre os construtos para o grupo de 

respondentes no peso ideal ou abaixo dele. A associação é mais forte entre o componente 

cognitivo e a atitude geral (0,800) do que a entre o componente afetivo e a atitude geral 

(0,557). Isto aponta que a atitude deste grupo de consumidores sobre medicamentos para 

emagrecer é predominantemente cognitiva, estando mais relacionada a atributos do produto 

do que a benefícios emocionais. 
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Tabela 42 - Correlação de Spearman entre componente cognitivo da atitude e atitude geral  e entre 
componente afetivo da atitude e atitude geral sobre medicamentos para emagrecer de respondentes no 

peso ideal e abaixo dele 
 

  Componente 
cognitivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,800** 

Sig. (2 caldas) . ,000 
Componente 
cognitivo 
  

N 93 93 

Coeficiente de correlação ,800** 1,000 

Sig. (2 caldas) ,000 - 
Atitude 
geral 
  

N 93 93 

  Componente 
afetivo 

Atitude 
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,557** 

Sig. (2 caldas) . ,000 
Componente 
afetivo 
  

N 92 92 

Coeficiente de correlação ,557** 1,000 

Sig. (2 caldas) ,000 - 
Atitude 
geral 
  

N 92 93 

                **  A correlação é significante ao nível de 0.01 (2 caldas). 
 

 

A Tabela 43 traz os resultados da correlação de Spearman para o grupo de respondentes que 

manifestaram estar acima do peso ideal. Nele a associação também é mais forte entre o 

componente cognitivo e atitude geral (0,656) do que entre o componente afetivo e atitude 

geral (0,297). Isto aponta que a atitude deste grupo de consumidores sobre medicamentos para 

emagrecer também é predominantemente cognitiva. Os Gráficos 40 e 41 mostram a dispersão 

dos dados de “componente cognitivo” versus “atitude geral” para respondentes no peso ideal 

ou abaixo dele e respondentes acima do peso ideal, respectivamente. Já os Gráficos 42 e 43 

trazem a dispersão dos dados de “componente afetivo” versus “atitude geral” para os dois 

grupos de respondentes. 
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Tabela 43 - Correlação Spearman entre componente cognitivo da atitude e atitude geral e entre 
componente afetivo da atitude e atitude geral  sobre medicamentos para emagrecer de respondentes acima 

do peso ideal 
 

  Componente 
cognitivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,656** 

Sig. (2-caldas) . ,000 
Componente 
cognitivo 
  

N 222 222 

Coeficiente de correlação ,656** 1,000 

Sig. (2-caldas) ,000 - 
Atitude 
geral 
  

N 222 222 

  Componente  
afetivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,297** 

Sig. (2-caldas) . ,000 
Componente 
afetivo 
  

N 221 221 

Coeficiente de correlação ,297** 1,000 

Sig. (2-caldas) ,000 - 
Atitude 
geral 
  

N 221 222 

                **  A correlação é significante ao nível de 0.01 (2 caldas). 
 

 
Gráfico 40 – Dispersão dos dados de componente cognitivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos para emagrecer de respondentes no peso ideal ou abaixo dele 
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Gráfico 41 – Dispersão dos dados de componente cognitivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos para emagrecer de respondentes acima do peso ideal 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 42 – Dispersão dos dados de componente afetivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos para emagrecer de respondentes no peso ideal ou abaixo dele 
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Gráfico 43 – Dispersão dos dados de componente afetivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos para emagrecer de respondentes acima do peso ideal 
 

 

No geral, as correlações entre “componente cognitivo” e “atitude geral” e “entre componente 

afetivo” e “atitude geral” exprimem diferenças entre respondentes no peso ideal ou abaixo 

dele (Tabela 42) e respondentes acima do peso ideal (Tabela 43), sendo ambas as correlações 

maiores para o primeiro grupo. Para verificar a significância estatística da diferença nas 

avaliações entre os grupos usou-se o teste Mann-Whitney em dois níveis: i) de forma 

individual em todas as variáveis dos componentes cognitivo e afetivo da atitude e atitude 

geral; ii) de forma agregada nos componentes cognitivo e afetivo da atitude e na atitude geral.  

 

No primeiro nível, os resultados do teste rejeitaram (Sig < 0,05) a hipótese nula de que as 

avaliações são iguais para respondentes no peso ideal ou abaixo dele e respondentes acima do 

peso ideal, em todas as variáveis do componente afetivo. Logo, há evidências de que as 

avaliações entre os grupos são diferentes nas variáveis: r01 (estimulado / desestimulado), r02 

(contente / descontente), r03 (confiante / desconfiante), r04 (motivada / desmotivada), r05 

(esperançosa / sem esperança) e r06 (reconhecida / ignorada). No componente cognitivo, 

apenas para uma variável foi rejeitada a hipótese nula de igualdade entre os grupos - r12: 

efetivo/inefetivo.  
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Dentre as variáveis do componente afetivo, respondentes acima do peso ideal avaliaram 

positivamente os benefícios emocionais do produto; enquanto para respondentes no peso ideal 

ou abaixo dele, foram indiferentes aos benefícios emocionais. Dentre as variáveis do 

componente cognitivo, a diferença no item efetividade reflete a falta de experiência com 

medicamentos para emagrecer das pessoas que não precisam dele (no peso ideal ou abaixo 

dele). Estas pessoas são indiferentes em comparação à avaliação positiva de efetividade dos 

respondentes acima do peso ideal. 

 

Do mesmo modo, no nível agregado, o teste para o componente afetivo rejeitou a hipótese 

nula de igualdade entre pessoas no peso ideal ou abaixo dele e pessoas acima do peso ideal 

(Sig = 0,000). Ou seja, há evidências de diferença entre os grupos de respondentes nos 

componentes afetivos da atitude sobre medicamentos para emagrecer. Já os testes para o 

componente cognitivo e a atitude geral (Sig = 0,052 e Sig = 0,063, respectivamente) não 

rejeitaram a hipótese nula de igualdade entre os grupos (Sig > 0,05), desse modo não havendo 

evidência de diferenças entre eles (Tabela 44). 

 

 
Tabela 44 - Testes Mann-Whitney e Wilcoxon dos componentes cognitivo e afetivo da atitude e atitude 

geral sobre medicamentos para emagrecer entre pessoas de pesos relativos diferentes 
 

  
Componente 

cognitivo 
Componente 

afetivo 
Atitude 
geral 

Mann-Whitney U 8893,000 7261,000 8954,000 

Wilcoxon W 13264,000 11539,000 13325,000 

Z -1,941 -3,991 -1,858 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,052 ,000 ,063 

               a  Variável de agrupamento: Peso do respondente 
 
 

 

4.3.4 Resultados do 5º objetivo específico 

 

Para cumprir-se o 5º objetivo específico - verificar se há diferença nos componentes da atitude 

do consumidor sobre medicamentos para emagrecer entre pessoas que tomaram e não 

tomaram esse tipo de medicamento - foi analisada, para cada grupo, a associação entre: i) 
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componente cognitivo da atitude e atitude geral; ii) componente afetivo da atitude e atitude 

geral. A correlação de Spearman foi novamente adotada. 

 

A Tabela 45 traz os resultados da correlação de Spearman entre “componente cognitivo” e 

“atitude geral” e entre “componente afetivo” e “atitude geral” para o grupo de respondentes 

que já tomaram medicamento para emagrecer. A associação é mais forte entre o componente 

cognitivo e a atitude geral (0,502) do que a entre o componente afetivo e atitude geral (0,212). 

Então, a atitude deste grupo de consumidores sobre medicamentos para emagrecer é 

predominantemente cognitiva. 

 

 
Tabela 45 - Correlação de Spearman entre componente cognitivo da atitude e atitude geral e entre 

componente afetivo da atitude e atitude geral sobre medicamentos para emagrecer de respondentes que 
tomaram esse tipo de remédio 

 

  Componente 
cognitivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,502** 

Sig. (2 caldas) . ,000 
Componente 
cognitivo 
  

N 150 150 

Coeficiente de correlação ,502** 1,000 

Sig. (2 caldas) ,000 - 
Atitude 
geral 
  

N 150 150 

  Componente  
afetivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,212** 

Sig. (2 caldas) . ,000 
Componente 
afetivo 
  

N 150 150 

Coeficiente de correlação ,212** 1,000 

Sig. (2 caldas) ,000 - 
Atitude 
geral 
  

N 150 150 
              **  A correlação é significante ao nível de 0.01 (2 caldas). 
 

 

A Tabela 46 traz os resultados da correlação de Spearman entre “componente cognitivo” e 

“atitude geral” e entre “componente afetivo” e “atitude geral” para o grupo de respondentes 

que nunca tomaram medicamento para emagrecer. Também a associação é mais forte entre o 
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componente cognitivo da atitude e a atitude geral (0,712) do que a entre o componente afetivo 

da atitude e a atitude geral (0,347). Isto aponta que a atitude deste grupo de consumidores 

sobre medicamentos para emagrecer também é predominantemente cognitiva. Os Gráficos 44 

e 45 trazem a dispersão dos dados de “componente cognitivo” versus “atitude geral” para 

respondentes que tomaram e não tomaram medicamento para emagrecer, respectivamente. Já 

os Gráficos 46 e 47 trazem a dispersão dos dados de “componente afetivo” versus “atitude 

geral” para os dois grupos de respondentes. 

 

 
Tabela 46 - Correlação de Spearman entre componente cognitivo da atitude e atitude geral e entre 

componente afetivo da atitude e atitude geral sobre medicamentos para emagrecer de respondentes que 
não tomaram esse tipo de remédio 

 

  Componente 
cognitivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,712** 

Sig. (2 caldas) . ,000 
Componente 
cognitivo 
  

N 163 163 

Coeficiente de correlação ,712** 1,000 

Sig. (2 caldas) ,000 - 
Atitude 
geral 
  

N 161 161 

  Componente  
afetivo 

Atitude  
geral 

Coeficiente de correlação 1,000 ,347** 

Sig. (2 caldas) . ,000 
Componente 
afetivo 
  

N 161 163 

Coeficiente de correlação ,347** 1,000 

Sig. (2 caldas) ,000 - 
Atitude 
geral 
  

N 161 163 

                **  A correlação é significante ao nível de 0.01 (2 caldas). 
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Gráfico 44 – Dispersão dos dados de componente cognitivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos para emagrecer de respondentes que tomaram esse tipo de remédio 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 45 – Dispersão dos dados de componente cognitivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos para emagrecer de respondentes que não tomaram esse tipo de remédio 
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Gráfico 46 – Dispersão dos dados de componente afetivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos para emagrecer de respondentes que tomaram esse tipo de remédio 
 
 
 
 

 
Gráfico 47 – Dispersão dos dados de componente afetivo da atitude versus atitude geral sobre 

medicamentos para emagrecer de respondentes que não tomaram esse tipo de remédio 
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No geral, os resultados das correlações mostram diferenças nos componentes da atitude do 

consumidor entre respondentes que tomaram e não tomaram medicamento para emagrecer 

(Tabelas 45 e 46, respectivamente). Para ambos grupos a atitude sobre medicamentos para 

emagrecer é predominantemente cognitiva. No entanto, para as respondentes que já haviam 

tomado algum remédio desse tipo, o coeficiente da associação entre o componente cognitivo e 

a atitude geral é menor. O mesmo acontece com a correlação entre o componente afetivo e a 

atitude geral.  

 

As associações entre “componente cognitivo” e “atitude geral” e entre “componente afetivo” 

e “atitude geral” parecem diferir entre respondentes que tomaram e não tomaram 

medicamento para emagrecer. Para verificar a significância estatística da diferença nas 

avaliações entre os grupos foi aplicado o teste Mann-Whitney em dois níveis: i) de forma 

individual em todas as variáveis dos componentes cognitivo e afetivo da atitude e da atitude 

geral; ii) de forma agregada nos componentes cognitivo e afetivo da atitude e na atitude geral.  

 

No primeiro nível, os resultados do teste rejeitaram a hipótese nula de que as avaliações são 

iguais para respondentes que tomaram e não tomaram medicamento para emagrecer, em todas 

as variáveis. Ou seja, há evidências de diferenças significativas entre os grupos. Do mesmo 

modo, no nível agregado, os resultados do teste para os componentes cognitivo e afetivo da 

atitude e atitude geral rejeitaram a hipótese nula de igualdade entre os grupos com Sig =0,000, 

conforme a Tabela 47. 

 

 
Tabela 47 – Testes Mann-Whitney e Wilcoxon dos componentes cognitivo e afetivo da atitude e atitude 

geral sobre medicamentos para emagrecer entre pessoas que tomaram e não tomaram esse tipo de 
remédio 

 

  
Componente 

cognitivo 
Componente 

afetivo 
Atitude 
geral 

Mann-Whitney U 5213,000 6542,000 5585,000 

Wilcoxon W 18579,000 19583,000 18951,000 

Z -8,774 -6,998 -8,309 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

              a  Variável de agrupamento: Tomou ou não tomou medicamento para emagrecer 
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4.3.5 Resultados do 6º objetivo específico 

 

Para o 6º objetivo específico da pesquisa de campo desta Tese – analisar a atitude do 

consumidor frente a anúncios de medicamento para emagrecer, com apelos 

predominantemente racionais e predominantemente emocionais, e suas intenções 

comportamentais – as avaliações de cada anúncio foram agregadas criando-se quatro novas 

variáveis correspondentes aos construtos: i) atitude frente a anúncio racional / emocional; ii) 

intenção comportamental frente a anúncio racional / emocional. 

 

 A Tabela 48 mostra as estatísticas descritivas de “atitude frente a anúncio racional” e atitude 

frente a anúncio emocional”. A mediana e a moda são a mesma para os dois anúncios. Os 

percentis indicam que a dispersão dos dados é maior nas avaliações do anúncio emocional. 

 

 
Tabela 48 – Estatísticas descritivas da atitude frente a anúncios racional e emocional de medicamento 

para emagrecer 
 

  Anúncio racional Anúncio emocional 

N Validos 315 315 
  Faltantes 0 0 

Mediana 58,0000 58,0000 

Moda 54,00 54,00(a) 

Percentis 25 50,0000 48,0000 
  50 58,0000 58,0000 
  75 66,0000 69,0000 

            a  Existem múltiplas modas. O menor valor é mostrado. 
 
 

Embora as estatísticas descritivas da atitude frente a anúncios não mostrem diferenças entre 

eles (Tabela 48), não significa que elas não existam. Para saber qual dos anúncios obteve 

atitude mais favorável, os construtos “atitude frente a anúncio racional” e “atitude frente a 

anúncio emocional” foram comparadas. Sendo a “atitude frente a anúncio emocional” menor 

do que a “atitude frente a anúncio racional”, a atitude é mais favorável frente ao anúncio 
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racional, e vice-versa. Já se a atitude frente a ambos os anúncios é igual, não há atitude mais 

favorável frente a algum deles. 

 

A Tabela 49 mostra que em 53% dos casos houve atitude mais favorável frente a anúncio 

racional do que frente a anúncio emocional. Já a atitude frente ao anúncio emocional foi mais 

favorável para 43% das respondentes. Só para 4% dos casos não houve diferença na atitude 

frente aos dois anúncios. 

 

 
Tabela 49 – Freqüências da atitude mais favorável frente a anúncios racional e emocional de medicamento 

para emagrecer 
 

 
Freqüência Porcentagem Porcentagem 

acumulada 

Anúncio racional 168 53 53 

Anúncio emocional 135 43 96 

Nenhum 12 4 100,0 

Total 315 100,0  

 
 

O questionamento direto dos respondentes sobre o anúncio que mais agradou confirma a 

atitude mais favorável dos respondentes frente ao anúncio racional. A Tabela 50 mostra que 

42% dos respondentes gostaram mais dele, enquanto 32% gostaram mais do anúncio 

emocional. Para o restante de respondentes, 26%, não houve preferência por nenhum dos 

anúncios. 

 

 
Tabela 50 – Freqüências do anúncio de medicamento para emagrecer que mais agradou 

 
Freqüência Porcentagem Porcentagem 

acumulada 

Gostei mais do anúncio racional 132 42 42 

Gostei mais do anúncio emocional 101 32 74,0 

Gostei de ambos anúncios 82 26 100,0 

Total 315 100,0  
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A Tabela 52 mostra as estatísticas descritivas de “intenção comportamental frente a anúncio 

racional” e “intenção comportamental frente a anúncio emocional”. Há leve diferença na 

mediana dos dois tipos de anúncio, enquanto a moda é a mesma. 

 

 
Tabela 51 – Intenção comportamental frente a anúncios racional e emocional de medicamento para 

emagrecer 
 

  
Intenção comportamental 

(anúncio racional) 
Intenção comportamental 

(anúncio emocional) 

N Validos 315 315 
  Faltantes 0 0 

Mediana 28,0000 27,0000 

Moda 7,00 7,00 

Percentis 25 19,0000 18,0000 
  50 28,0000 27,0000 
  75 35,0000 35,0000 

 
 

 

Para saber diante de qual dos anúncios os respondentes manifestaram intenções 

comportamentais mais favoráveis, a “intenção comportamental frente a anúncio racional” e a 

“intenção comportamental frente a anúncio emocional” foram comparadas. Sendo a intenção 

comportamental do anúncio emocional menor do que a intenção comportamental do anúncio 

racional, a intenção comportamental é mais favorável frente a anúncio racional, e vice-versa. 

Já´se a intenção comportamental de ambos os anúncios é igual, não há intenção 

comportamental mais favorável frente a algum deles.  

 

A Tabela 52 mostra que 48% dos casos tiveram intenção comportamental mais favorável 

frente ao anúncio racional do que frente ao anúncio emocional. Já a intenção comportamental 

frente ao anúncio emocional foi mais favorável para 33% das respondentes. Para 19% dos 

casos não houve diferença na intenção comportamental frente aos dois anúncios. 
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Tabela 52 – Freqüências das intenção comportamental mais favorável frente a anúncios racional e 
emocional de medicamento para emagrecer 

 

 
Freqüência Porcentagem Porcentagem 

acumulada 

Intenção comportamental mais 
favorável frente ao anúncio racional 149 48 48 

Intenção comportamental mais 
favorável frente ao anúncio 
emocional 

105 33 81 

Intenção comportamental igual 
frente aos dois anúncios 61 19 100,0 

Total 315 100,0  

 

 

A Tabela 53 traz os resultados da correlação de Spearman entre “atitude frente a anúncio 

racional / emocional” e “intenção comportamental frente a anúncio racional / emocional” da 

amostra inteira. As correlações são significativas para ambos os anúncios, sendo maior para o 

anúncio emocional (,288) do que para o anúncio racional (,153). Os Gráficos 48 e 49 mostram 

a dispersão dos dados de “atitude frente a anúncio racional” e “intenção comportamental 

frente a anúncio racional” e entre “atitude frente a anúncio emocional” e “intenção 

comportamental frente a anúncio emocional”. 
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Tabela 53 – Correlação de Spearman entre atitude e intenção comportamental frente a anúncios racional 
e emocional de medicamento para emagrecer 

 

  Atitude frente a 
anúncio racional 

Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

racional 

Coeficiente de correlação 1,000 ,153** 

Sig. (2 caldas) . ,006 Atitude frente a 
anúncio racional 

N 315 315 

Coeficiente de correlação ,153** 1,000 

Sig. (2 caldas) ,006 - 

Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 
racional N 315 315 

  Atitude frente a 
anúncio emocional 

Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

emocional 

Coeficiente de correlação 1,000 ,288** 

Sig. (2 caldas) . ,000 
Atitude frente a 
anúncio 
emocional 

N 315 315 

Coeficiente de correlação ,288** 1,000 

Sig. (2 caldas) ,000 - 

Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 
emocional N 315 315 

                **  A correlação é significante ao nível de 0.01 (2 caldas). 
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Gráfico 48 – Dispersão dos dados de atitude versus intenção comportamental frente a anúncio racional de 

medicamento para emagrecer de todos os respondentes 
 
 
 

 

 
Gráfico 49 – Dispersão dos dados de atitude versus intenção comportamental frente a anúncio emocional 

de medicamento para emagrecer de todos os respondentes 
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4.3.6 Resultados do 7º objetivo específico 

Para o objetivo 7º objetivo específico - verificar se há diferença na atitude do consumidor 

frente a anúncios de medicamento para emagrecer, com apelos predominantemente racionais 

e predominantemente emocionais, e nas suas intenções comportamentais entre pessoas no 

peso ideal ou abaixo dele e pessoas acima do peso ideal - formaram-se duas categorias: i) 

pessoas no peso ideal e abaixo dele; ii) pessoas acima do peso ideal. Depois se realizou a 

tabulação cruzada de “atitude mais favorável frente a anúncio racional / emocional” 

(calculada para o 6º objetivo específico) e “peso do respondente”; assim como a tabulação 

cruzada de “intenção comportamental mais favorável frente a anúncio racional / emocional” 

(também calculada para o 6º objetivo específico) e “peso do respondente”. 

 

O cruzamento de “atitude mais favorável frente a anúncio” e “peso do respondente” está na 

Tabela 54. Dentro de “peso do respondente” (sombreado cinza claro), entre aquelas no peso 

ideal ou abaixo dele, 55,9% tiveram atitude mais favorável frente a anúncio com apelos 

predominantemente racionais, 39,8% tiveram atitude mais favorável frente ao anúncio com 

apelos predominantemente emocionas e 4,3% não tiveram atitude mais favorável a qualquer 

dos anúncios. Já entre as que estavam acima do peso ideal, 53,3% tiveram atitude mais 

favorável frente ao anúncio racional, 42,9% frente ao anúncio emocional e 3,8% não tiveram 

atitude mais favorável a qualquer dos anúncios. 

 

Ainda na Tabela 54, dentro de “atitude mais favorável frente a anúncio” (sombreado cinza 

obscuro), a atitude frente a anúncio racional foi mais favorável entre as respondentes acima do 

peso ideal (69%). Também a atitude frente a anúncio emocional foi mais favorável para as 

respondentes acima do peso ideal (72,6%). Finalmente, a atitude com a mesma favorabilidade 

para ambos os anúncios foi, em sua maioria, também entre respondentes acima do peso ideal 

(66,7%). 
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Tabela 54 – Freqüências da atitude mais favorável frente a anúncios racional e emocional entre 
respondentes de pesos relativos diferentes 

 

  

Atitude mais favorável frente a 
anúncio 

  Racional Emocional Nenhum 
Total 

Freqüência 52 37 4 93 
% dentro de peso do 
respondente 55,9% 39,8% 4,3% 100,0% 

% dentro de atitude mais 
favorável frente a anúncio 31,0% 27,4% 33,3% 29,5% 

No 
peso 
ideal 
ou 
abaixo % do total 16,5% 11,7% 1,3% 29,5% 

Freqüência 116 98 8 222 
% dentro de peso do 
respondente 52,3% 44,1% 3,6% 100,0% 

% dentro de atitude mais 
favorável frente a anúncio 69,0% 72,6% 66,7% 70,5% 

Peso 
do 
respon
dente 

Acima 
do peso 
ideal 

% do total 36,8% 31,1% 2,5% 70,5% 

Freqüência 168 135 12 315 
% dentro de peso do 
respondente 53,3% 42,9% 3,8% 100,0% 

% dentro de atitude mais 
favorável frente a anúncio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Total 

  
  
  

% do total 53,3% 42,9% 3,8% 100,0% 

 
 

Os dados da Tabela 54 são melhor visualizados no Gráfico 50. Nele percebe-se que as 

freqüências de favorabilidade frente a anúncios racional, emocional e nenhum é bem parecida 

em ambos os tipos de respondente (aqueles no peso ideal e abaixo dele e aqueles acima do 

peso ideal).  
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Gráfico 50 - Atitude mais favorável frente a anúncios de medicamento para emagrecer versus peso 

relativo do respondente 
 
 
A favorabilidade da atitude frente a anúncios entre respondentes no peso ideal e abaixo dele e 

respondentes acima do peso ideal parece ser igual. Para comprovar isto, aplicaram-se os testes 

Mann Whitney e Wilcoxon. A Tabela 55 traz os resultados, que testam a hipótese nula de que 

as favorabilidades da atitude frente a anúncios entre ambos os tipos de respondentes são 

iguais ou que as amostras pertencem à mesma população. O Sig = 0,510 (> 0,05) não rejeita a 

hipótese nula. Então, não há evidências de diferenças significativas na favorabilidade da 

atitude frente a anúncios entre respondentes de pesos relativos diferentes. 

 
Tabela 55 - Testes Mann-Whitney e Wilcoxon da atitude mais favorável frente a anúncios racional e 

emocional entre respondentes de pesos relativos diferentes 
 

  Atitude mais favorável frente a anúncio 
Mann-Whitney U 9897,000 
Wilcoxon W 34650,000 
Z -,659 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,510 

              a  Variável de agrupamento: Peso relativo do respondente 
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A questão que indagou diretamente das respondentes sobre o anúncio que mais agradou (p03: 

de qual anúncio você gostou mais?) confirma os resultados obtidos sobre a atitude frente a 

anúncios entre respondentes no peso ideal e abaixo dele e respondentes acima do peso ideal. 

A tabulação cruzada de “anúncio que mais agradou” e “peso do respondente está na Tabela 

56. Dentro de “peso do respondente” (sombreado cinza claro), entre as respondentes no peso 

ideal ou acima dele, 41,9% tiveram atitude mais favorável frente ao anúncio com apelos 

predominantemente racionais, 30,1% tiveram atitude mais favorável frente ao anúncio com 

apelos predominantemente emocionas e 28% não tiveram atitude mais favorável a qualquer 

dos anúncios. Já entre as que estavam acima do peso ideal, 41,9% tiveram atitude mais 

favorável frente ao anúncio racional, 32,9% frente ao anúncio emocional e 25,2% não tiveram 

atitude mais favorável a qualquer dos anúncios. 

 

Ainda na Tabela 56, dentro de “anúncio que mais agradou” (sombreado cinza obscuro), a 

atitude frente a anúncio racional foi mais favorável entre as respondentes acima do peso ideal 

(70,5%). Também a atitude frente a anúncio emocional foi mais favorável para as 

respondentes acima do peso ideal (72,3%). Finalmente, a atitude com igual favorabilidade a 

ambos os anúncios foi, em sua maioria, também entre respondentes acima do peso ideal 

(68,3%). 
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Tabela 56 - Freqüências da variável p03: anúncio que mais agradou entre pessoas de pesos relativos 
diferentes 

 

 P03: Anúncio que mais agradou 

  Racional Emocional Ambos Total 

Freqüência 39 28 26 93 
% dentro de peso do 
respondente 41,9% 30,1% 28,0% 100,0% 

% dentro de anúncio que 
mais agradou 29,5% 27,7% 31,7% 29,5% 

 
No 
peso 
ideal 
ou 
abaixo 
  % do total 12,4% 8,9% 8,3% 29,5% 

Freqüência 93 73 56 222 
% dentro de peso do 
respondente 41,9% 32,9% 25,2% 100,0% 

% dentro de anúncio que 
mais agradou 70,5% 72,3% 68,3% 70,5% 

 
 
 
 
 
Peso 
do 
respon
dente  
  
  
  
  
  

 
Acima 
do 
peso 
ideal 

% do total 29,5% 23,2% 17,8% 70,5% 
Freqüência 132 101 82 315 
% dentro de peso do 
respondente 41,9% 32,1% 26,0% 100,0% 

% dentro de anúncio que 
mais agradou 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 

Total 
  

% do total 41,9% 32,1% 26,0% 100,0% 

 

 

Os dados da Tabela 56 são melhor visualizados no Gráfico 51. Nele, as freqüências da 

variável p03: anúncio que mais agradou (racional, emocional ou ambos) são bem parecidas 

em ambos os tipos de respondentes (no peso ideal e abaixo dele e acima do peso ideal). 
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Gráfico 51 - Anúncio de medicamento para emagrecer que mais agradou versus peso relativo do 

respondente 
 
 

O anúncio que mais agradou entre respondentes no peso ideal e abaixo dele e respondentes 

acima do peso ideal parece ser o mesmo. Para comprovar isto, aplicaram-se os testes Mann 

Whitney e Wilcoxon. A Tabela 57 traz os resultados que testam a hipótese nula de que o 

anúncio que mais agradou entre respondentes de pesos diferentes é o mesmo ou que as 

amostras pertencem à mesma população. O Sig = 0,816 (> 0,05) não rejeita a hipótese nula. 

Então, admite-se não haver diferenças significativas entre os grupos de respondentes de pesos 

relativos diferentes quanto ao anúncio que mais agradou, sendo ele o racional. 

 
 

Tabela 57 - Testes Mann-Whitney e Wilcoxon de anúncio de medicamento para emagrecer que mais 
agradou entre respondentes de pesos relativos diferentes 

 

  p03: Anúncio que mais agradou 
Mann-Whitney U 10162,500 
Wilcoxon W 34915,500 
Z -,233 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,816 

             a  Variável de agrupamento: Peso do respondente 
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Sobre as intenções comportamentais, a Tabela 58 traz o cruzamento de “peso do respondente” 

e “intenção comportamental mais favorável frente a anúncio”. Nela, dentro de “peso do 

respondente” (sombreado cinza claro), entre as respondentes no peso ideal ou acima dele, 

51,6% tiveram intenção comportamental mais favorável frente ao anúncio com apelos 

predominantemente racionais, 24,7% frente ao anúncio com apelos predominantemente 

emocionas e 23,7% não tiveram intenção comportamental mais favorável a qualquer dos 

anúncios. Já entre as que estavam acima do peso ideal, 45,5% tiveram intenção 

comportamental mais favorável frente ao anúncio racional, 36,9% frente ao anúncio 

emocional e 17,6% não tiveram intenção comportamental mais favorável a qualquer dos 

anúncios. 

 

Ainda na Tabela 58, dentro de “intenção comportamental mais favorável frente a anúncio” 

(sombreado cinza obscuro), a intenção comportamental frente a anúncio racional foi mais 

favorável entre as respondentes acima do peso ideal (67,8%). Também a intenção 

comportamental frente a anúncio emocional foi mais favorável para as respondentes acima do 

peso ideal (78,1%). Finalmente, a intenção comportamental com a mesma favorabilidade para 

ambos os anúncios foi, em sua maioria, também entre respondentes acima do peso ideal 

(63,9%). 
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Tabela 58 - Freqüências da intenção comportamental mais favorável frente a anúncios racional e 
emocional de medicamento para emagrecer entre pessoas de pesos relativos diferentes 

 

 
Intenção comportamental mais 

favorável frente a anúncio 

  Racional Emocional Nenhum Total 

Freqüência 48 23 22 93 
% dentro de peso do 
respondente 51,6% 24,7% 23,7% 100,0% 

% dentro de intenção 
comportamental 32,2% 21,9% 36,1% 29,5% 

 
No 
peso 
ideal 
ou 
abaixo 
  
  

% do total 
15,2% 7,3% 7,0% 29,5% 

Freqüência 101 82 39 222 
% dentro de peso do 
respondente 45,5% 36,9% 17,6% 100,0% 

% dentro de intenção 
comportamental 67,8% 78,1% 63,9% 70,5% 

 
 
 
 
 
 
Peso 
do 
respon
dente  
  
  
  
  

 
Acima 
do 
peso 
ideal 
  
  % do total 32,1% 26,0% 12,4% 70,5% 

Freqüência 149 105 61 315 
% dentro de peso do 
respondente 47,3% 33,3% 19,4% 100,0% 

% dentro de intenção 
comportamental 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Total 
  
  
  

% do total 47,3% 33,3% 19,4% 100,0% 

 

 

Os dados da Tabela 58 são melhor visualizados no Gráfico 52. As intenções comportamentais 

frente a anúncio racional e emocional são bem parecidas em ambos os tipos de respondente 

(aqueles no peso ideal e abaixo dele e aqueles acima do peso ideal).  
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Gráfico 52 – Intenção comportamental mais favorável frente a anúncios de medicamento para emagrecer 

versus peso relativo do respondente 
 

 

A intenção comportamental frente a anúncios entre respondentes no peso ideal e abaixo dele e 

respondentes acima do peso ideal parece ser a mesma. Para comprovar isto, aplicaram-se os 

testes Mann Whitney e Wilcoxon. A Tabela 59 traz os resultados que testam a hipótese nula 

de que a intenção comportamental frente a anúncios entre os dois tipos respondentes é igual 

ou que as amostras pertencem à mesma população. O Sig = 0,793 (> 0,05) não rejeita a 

hipótese nula. Então, admite-se não haver diferenças significativas entre os grupos de 

respondentes de pesos relativos distintos quanto às suas intenções comportamentais frente a 

anúncios racional e emocional. 
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Tabela 59 - Testes Mann-Whitney e Wilcoxon de intenção comportamental mais favorável frente a 
anúncios racional e emocional de medicamento para emagrecer entre respondentes de pesos relativos 

diferentes 
 

 
Intenção comportamental mais favorável frente a 

anúncio 
Mann-Whitney U 10145,000 
Wilcoxon W 14516,000 
Z -,262 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,793 

              a  Variável de agrupamento: Peso relativo do respondente 
 

 

Não tendo sido encontradas diferenças na “atitude do consumidor frente a anúncios” nem nas 

“intenções comportamentais” entre respondentes no peso ideal ou abaixo dele e respondentes 

acima do peso ideal, foi analisada a correlação de Spearman entre essas construtos para cada 

grupo de respondentes. A Tabela 60 traz os resultados da correlação entre “atitude frente a 

anúncio racional” e “intenção comportamental frente a anúncio racional” entre respondentes 

com pesos relativos diferentes. A correlação entre as variáveis é significativa para os 

respondentes no peso ideal ou abaixo dele (0,342), enquanto para respondentes acima do peso 

ideal não há correlação significativa. Os Gráficos 53 e 54 trazem a dispersão dos dados de 

“atitude frente a anúncio racional” versus “intenção comportamental frente a anúncio 

racional” para respondentes no peso ideal ou abaixo dele e respondentes acima do peso ideal, 

respectivamente. 
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Tabela 60 – Correlação de Spearman entre atitude e intenção comportamental frente a anúncio racional 
de medicamento para emagrecer entre respondentes de pesos relativos diferentes 

 

Respondentes 
no peso ideal ou 

abaixo 
 Atitude frente a 

anúncio 

Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

Coeficiente de correlação 1,000 ,342** 

Sig. (2 caldas) . ,001 Atitude frente a 
anúncio 

N 93 93 

Coeficiente de correlação ,342** 1,000 

Sig. (2 caldas) ,001 - 
Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

N 93 93 

Respondentes 
acima do peso 

ideal 
 Atitude frente a 

anúncio 

Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

Coeficiente de correlação 1,000 ,086 

Sig. (2 caldas) . ,204 Atitude frente a 
anúncio 

N 222 222 

Coeficiente de correlação ,086 1,000 

Sig. (2 caldas) ,204 - 
Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

N 222 222 

              **  A correlação é significante ao nível de 0.01 (2 caldas). 
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Gráfico 53 – Dispersão dos dados de atitude versus intenção comportamental frente a anúncio racional de 

medicamento para emagrecer de respondentes no peso ideal ou abaixo dele 
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Gráfico 54 – Dispersão dos dados de atitude versus intenção comportamental frente a anúncio racional de 

medicamento para emagrecer de respondentes acima do peso ideal 
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A Tabela 61 traz os resultados da correlação de Spearman entre “atitude frente a anúncio 

emocional” e “intenção comportamental frente a anúncio emocional” entre respondentes com 

pesos diferentes. A correlação entre os construtos é significativa para ambos os grupos de 

respondentes, sendo maior para aqueles no peso ideal ou abaixo dele (0,328) do que para 

aqueles acima do peso ideal (0,256). Os Gráficos 55 e 56 trazem a distribuição de “atitude 

frente a anúncio emocional” versus “intenção comportamental frente a anúncio emocional” 

para respondentes no peso ideal ou abaixo dele e respondentes acima do peso ideal. 

 

 
Tabela 61 – Correlação de Spearman entre atitude e intenção comportamental frente a anúncio emocional 

entre respondentes de pesos relativos diferentes 
 

Respondentes 
no peso ideal ou 

abaixo 
 Atitude frente a 

anúncio 

Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

Coeficiente de correlação 1,000 ,328** 

Sig. (2 caldas) . ,001 Atitude frente a 
anúncio 

N 93 93 

Coeficiente de correlação ,328** 1,000 

Sig. (2 caldas) ,001 - 
Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

N 93 93 

Respondentes 
acima do peso 

ideal 
 Atitude frente a 

anúncio 

Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

Coeficiente de correlação 1,000 ,256** 

Sig. (2 caldas) . ,000 Atitude frente a 
anúncio 

N 222 222 

Coeficiente de correlação ,256** 1,000 

Sig. (2 caldas) ,000 - 
Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

N 222 222 

             **  A correlação é significante ao nível de 0.01 (2 caldas). 
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Gráfico 55  - Dispersão dos dados de atitude versus intenção comportamental frente a anúncio emocional 

de respondentes no peso ideal ou abaixo dele 
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Gráfico 56 – Dispersão dos dados de atitude versus intenção comportamental frente a anúncio emocional 

de respondentes acima do peso ideal 
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4.3.7 Resultados do 8º objetivo específico 

Para cumprir-se o 8º objetivo específico - verificar se há diferenças na atitude do consumidor 

frente a anúncios de medicamento para emagrecer, com apelos predominantemente racionais 

e emocionais, e nas suas intenções comportamentais entre pessoas que tomaram ou não algum 

medicamento para esse fim – realizou-se a tabulação cruzada de: i) atitude mais favorável 

frente a anúncio (calculada para o 6º objetivo específico); ii) respondentes que tomaram e não 

medicamento para emagrecer. O total foi de 313 casos, pois duas participantes não 

responderam essa última questão.  

 

O cruzamento de “atitude mais favorável frente a anúncio” e “tomou e não tomou 

medicamento para emagrecer” está na Tabela 62. Dentre quem tomou e não tomou 

medicamento para emagrecer (sombreado cinza claro), entre as respondentes que já haviam 

tomado medicamento para emagrecer, 49,3% tiveram atitude mais favorável frente ao anúncio 

com apelos predominantemente racionais, 48% tiveram atitude mais favorável frente ao 

anúncio com apelos predominantemente emocionas e 2,7% não tiveram atitude mais 

favorável a qualquer dos anúncios. Já dentre as que não tinham tomado medicamento para 

emagrecer, 56,4% tiveram atitude mais favorável frente ao anúncio racional, 38,7% frente ao 

anúncio emocional e 4,9% não tiveram atitude mais favorável a qualquer dos anúncios. 

 

Ainda na Tabela 62, dentro de atitude mais favorável frente a anúncio (sombreado cinza 

obscuro), a atitude frente ao anúncio racional foi mais favorável entre as respondentes que não 

tinham tomado medicamento para emagrecer (55,4%). Já a atitude frente a anúncio emocional 

foi mais favorável para as respondentes que já tinham tomado esse tipo de remédio (53,3%). 

Finalmente, a atitude com a mesma favorabilidade para ambos os anúncios foi, em sua 

maioria, de respondentes que não tinham tomado medicamentos para emagrecer (66,7%). 
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Tabela 62 – Freqüências da atitude mais favorável frente a anúncios racional e emocional de medicamento 
para emagrecer entre quem tomou e não tomou esse tipo de remédio 

 

  
Atitude mais favorável frente a 

anúncio 

  Racional Emocional Nenhum 
Total 

 

Freqüência 74 72 4 150 
% dentro de tomou 
medicamento para emagrecer 49,3% 48,0% 2,7% 100,0% 

% dentro de atitude mais 
favorável frente a anúncio 44,6% 53,3% 33,3% 47,9% 

Sim 
  
  
  

% do total 23,6% 23,0% 1,3% 47,9% 
Freqüência 92 63 8 163 
% dentro de tomou 
medicamento para emagrecer 56,4% 38,7% 4,9% 100,0% 

% dentro de atitude mais 
favorável frente a anúncio 55,4% 46,7% 66,7% 52,1% 

 
 
 
 
Tomou 
medicamento 
para 
emagrecer 
  
  
  
  

Não 
  
  
  

% do total 29,4% 20,1% 2,6% 52,1% 
Freqüência 166 135 12 313 
% dentro de tomou 
medicamento para emagrecer 53,0% 43,1% 3,8% 100,0% 

% dentro de atitude mais 
favorável frente a anúncio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Total 
  
  
  % do total 53% 43,1% 3,8% 100,0% 

 

 

 

Os dados da Tabela 62 são melhor visualizados no Gráfico 57. Nele as freqüências de 

favorabilidade da atitude frente a anúncios racional, emocional e nenhum parecem diferentes 

para os grupos de respondentes (aqueles que tomaram e não tomaram medicamento para 

emagrecer). Para os que tomaram, parece pequena a diferença na favorabilidade da atitude 

entre o anúncio racional e o emocional. Já para o grupo que não tomou antes remédio para 

emagrecer, a diferença na favorabilidade da atitude é maior. Em ambos os grupos, o anúncio 

cuja atitude dos respondentes é mais favorável é o racional. 
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Gráfico 57 – Atitude mais favorável frente a anúncios de medicamento para emagrecer versus tomou e 

não tomou medicamento para emagrecer  
 

 
 

Para avaliar a significância estatística das diferenças encontradas entre os grupos aplicaram-se 

os testes Mann-Whitney e Wilcoxon. A Tabela 63 traz os resultados que testam a hipótese 

nula de que a favorabilidade da atitude frente a anúncios entre ambos os tipos de respondentes 

são iguais ou que as amostras pertencem à mesma população. O Sig = 0,142 (> 0,05) não 

rejeita a hipótese nula. Então, admite-se não haver diferenças significativas na favorabilidade 

da atitude frente a anúncios entre respondentes que tomaram e não tomaram medicamento 

para emagrecer. 
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Tabela 63 - Testes Mann-Whitney e Wilcoxon da atitude mais favorável frente a anúncios racional e 
emocional de medicamento para emagrecer entre respondentes que tomaram e não tomaram esse tipo de 

remédio 
 

 
Atitude mais favorável frente a anúncio racional, 

emocional e nenhum 

Mann-Whitney U 11194,000 

Wilcoxon W 22519,000 

Z -1,468 

Asymp. Sig. (2 caldas) ,142 

              a  Variável de agrupamento: Tomou e não tomou medicamento para emagrecer 
 

 

Sobre as intenções comportamentais, a Tabela 64 traz o cruzamento das variáveis “tomou e 

não tomou medicamento para emagrecer” e “intenção comportamental mais favorável frente a 

anúncio”. Dentro de “peso do respondente” (sombreado cinza claro), entre as respondentes no 

peso ideal ou abaixo dele, 43,3% tiveram intenção comportamental mais favorável frente ao 

anúncio com apelos predominantemente racionais, 40% frente ao anúncio com apelos 

predominantemente emocionas e 14,7% não tiveram intenção comportamental mais favorável 

a qualquer dos anúncios. Já entre as que estavam acima do peso ideal, 48,5% tiveram intenção 

comportamental mais favorável frente ao anúncio racional, 23,9% frente ao anúncio 

emocional e 17,6% não tiveram intenção comportamental mais favorável a qualquer dos 

anúncios. 

 

Ainda na Tabela 64, dentro de “intenção comportamental mais favorável frente a anúncio” 

(sombreado cinza obscuro), a intenção comportamental frente a anúncio racional foi mais 

favorável entre as respondentes acima do peso ideal (53,7%). Já a intenção comportamental 

frente a anúncio emocional foi mais favorável para as respondentes no peso ideal ou abaixo 

dele (57,1%). Finalmente, a intenção comportamental com a mesma favorabilidade para 

ambos os anúncios foi entre respondentes acima do peso ideal (63,9%). 
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Tabela 64 - Freqüências da intenção comportamental mais favorável frente a anúncios racional e 
emocional de medicamento para emagrecer entre pessoas que tomaram e não tomaram esse tipo de 

remédio 
 

 
Intenção comportamental mais 

favorável frente a anúncio 

  Racional Emocional Nenhum Total 

Freqüência 68 60 22 150 
% dentro de tomou ou não 
medicamento para emagrecer 45,3% 40,0% 14,7% 100,0% 

% dentro de intenção 
comportamental 46,3% 57,1% 36,1% 47,9% 

 
 
 
Sim 
  
  
  % do total 21,7% 19,2% 7,0% 47,9% 

Freqüência 79 45 39 163 
% dentro de tomou ou não 
medicamento para emagrecer 48,5% 27,6% 23,9% 100,0% 

% dentro de intenção 
comportamental 53,7% 42,9% 63,9% 52,1% 

 
 
 
 
 
 
Tomou e não 
tomou 
medicamento 
para 
emagrecer 
  
  
  
  
  

 
 
 
Não 
  
  
  % do total 

25,2% 14,4% 12,5% 52,1% 

Freqüência 147 105 61 313 
% dentro de tomou ou não 
medicamento para emagrecer 47,0% 33,5% 19,5% 100,0% 

% dentro de intenção 
comportamental 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 

Total 
  
  
  % do total 47,0% 33,5% 19,5% 100,0% 

 

 

Os dados da Tabela 64 são melhor visualizados no Gráfico 58. As intenções comportamentais 

mais favoráveis frente a anúncios racional e emocional diferem um pouco entre os grupos de 

respondentes (aqueles que tomaram e não tomaram medicamento para emagrecer). Para o 

primeiro grupo, a diferença entre as intenções comportamentais frente a anúncios racional e 

emocional é menor do que no outro. Para ambos os grupos a intenção comportamental é mais 

favorável frente a anúncio racional. 
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Gráfico 58 - Intenção comportamental mais favorável frente a anúncios de medicamento para emagrecer 

versus tomou e não tomou esse tipo de remédio 
 
 
Para avaliar a significância estatística da sutil diferença encontrada entre os grupos aplicaram-

se os testes Mann-Whitney e Wilcoxon. A Tabela 65 traz os resultados, que testam a hipótese 

nula de que a favorabilidade da intenção comportamental frente a anúncios entre ambos os 

tipos de respondentes são iguais ou que as amostras pertencem à mesma população. O Sig = 

0,692 (> 0,05) não rejeita a hipótese nula. Então, admite-se não haver diferenças significativas 

na favorabilidade da intenção comportamental frente a anúncios entre respondentes que 

tomaram e não tomaram medicamento para emagrecer. 

 
 

Tabela 65 - Testes Mann-Whitney e Wilcoxon de intenções comportamentais mais favoráveis frente a 
anúncios racional e emocional de medicamento para emagrecer entre respondentes que tomaram e não 

tomaram esse tipo de remédio 
 

  
Intenção comportamental mais favorável frente a 

anúncio 
Mann-Whitney U 11933,000 
Wilcoxon W 23258,000 
Z -,396 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,692 

              a  Variável de agrupamento: Tomou ou não tomou  medicamento para emagrecer 
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Não tendo sido encontradas diferenças na “atitude do consumidor frente a anúncios” nem nas 

“intenções comportamentais” entre respondentes que tomaram e não tomaram medicamento 

para emagrecer, foi analisada a correlação de Spearman entre esses construtos para cada 

grupo de respondentes. A Tabela 66 traz os resultados da correlação entre “atitude frente a 

anúncio racional” e “intenção comportamental frente a anúncio racional” entre respondentes 

que tomaram e não tomaram medicamento para emagrecer. A correlação entre os construtos é 

significativa para os respondentes que não tomaram medicamento para emagrecer (0,258), 

enquanto para respondentes que tomaram esse tipo de remédio não há correlação significativa. 

Os Gráficos 59 e 60 trazem a dispersão dos dados de “atitude frente a anúncio racional” 

versus “intenção comportamental frente a anúncio racional” para respondentes que tomaram e 

não tomaram medicamento para emagrecer, respectivamente. 

 

 
Tabela 66 – Correlação de Spearman entre atitude e intenção comportamental frente a anúncio racional 

de medicamento para emagrecer de respondentes que tomaram e não tomaram esse tipo de remédio 
 

Respondentes 
que tomaram 
medicamento 

para emagrecer 

 Atitude frente a 
anúncio 

Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

Coeficiente de correlação 1,000 ,001 

Sig. (2 caldas) . ,991 Atitude frente a 
anúncio 

N 150 150 

Coeficiente de correlação ,001 1,000 

Sig. (2 caldas) ,991 - 
Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

N 150 150 

Respondentes 
que não 

tomaram 
medicamento 

para emagrecer 

 Atitude frente a 
anúncio 

Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

Coeficiente de correlação 1,000 ,258** 

Sig. (2 caldas) . ,001 Atitude frente a 
anúncio 

N 163 163 

Coeficiente de correlação ,258** 1,000 

Sig. (2 caldas) ,001 - 
Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

N 163 163 

             **  A correlação é significante ao nível de 0.01 (2 caldas). 
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Gráfico 59 – Dispersão dos dados de atitude versus intenção comportamental frente a anúncio racional de 

medicamento para emagrecer de respondentes que não tomaram esse tipo de remédio 
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Gráfico 60 – Dispersão dos dados de atitude versus intenção comportamental frente a anúncio racional de 

medicamento para emagrecer de respondentes que tomaram esse tipo de remédio 
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A Tabela 67 traz os resultados da correlação de Spearman entre o “atitude frente a anúncio 

emocional” e o “intenção comportamental frente a anúncio emocional” entre respondentes 

que tomaram e não tomaram medicamento para emagrecer. A correlação entre os construtos é 

significativa para ambos os grupos de respondentes, sendo levemente maior para aqueles que 

tomaram remédio para emagrecer (0,255) do que para aqueles que não o fizeram (0,222). Os 

Gráficos 61 e 62 trazem a dispersão dos dados de “atitude frente a anúncio emocional” versus 

“intenção comportamental frente a anúncio emocional” para respondentes que tomaram e não 

tomaram medicamento para emagrecer, respectivamente. 

 

 
Tabela 67 – Correlação de Spearman entre atitude e intenção comportamental frente a anúncio emocional 

de medicamento para emagrecer de respondentes que tomaram não tomaram esse tipo de remédio 
 

Respondentes 
que tomaram 
medicamento 

para emagrecer 

 Atitude frente a 
anúncio 

Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

Coeficiente de correlação 1,000 ,255** 

Sig. (2 caldas) . ,002 Atitude frente a 
anúncio 

N 150 150 

Coeficiente de correlação ,255** 1,000 

Sig. (2 caldas) ,002 - 
Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

N 150 150 

Respondentes 
que não 

tomaram 
medicamento 

para emagrecer 

 Atitude frente a 
anúncio 

Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

Coeficiente de correlação 1,000 ,222** 

Sig. (2 caldas) . ,004 Atitude frente a 
anúncio 

N 163 163 

Coeficiente de correlação ,222** 1,000 

Sig. (2 caldas) ,004 - 
Intenção 
comportamental 
frente a anúncio 

N 163 163 

             **  A correlação é significante ao nível de 0.01 (2 caldas). 
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Gráfico 61 – Dispersão dos dados de atitude versus intenção comportamental frente a anúncio emocional 

de medicamento para emagrecer de respondentes que tomaram esse tipo de remédio 
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Gráfico 62 – Dispersão dos dados de atitude versus intenção comportamental frente a anúncio emocional 

de medicamento para emagrecer de respondentes que não tomaram esse tipo de remédio 
 



5 CONCLUSÕES 

 

 

O objetivo geral da Tese foi avaliar a recomendação de alguns modelos de propaganda de se 

emparelhar os apelos à atitude do consumidor sobre o produto. Isto é, para um produto com 

atitude do consumidor predominantemente cognitiva, apelos racionais seriam mais efetivos. 

Já para um produto com atitude do consumidor predominantemente afetiva, apelos 

emocionais seriam mais efetivos. Dentre esses modelos estão os de Probabilidade de 

Elaboração (PETTY; CACCIOPPO, 1981), Foote, Cone & Belding Grid (VAUGHN, 1980), e 

Rossiter-Percy (ROSSITER et al, 1991).  

 

Todavia, a revisão bibliográfica aqui empreendida evidenciou discrepâncias quanto a esse 

emparelhamento. Há resultados ora concordando (EDWARDS, 1990; RUIZ; SICILIA, 2004), 

ora discordando dele (MILLAR; MILLAR, 1990). Adicionalmente, a revisão bibliográfica 

detectou algumas lacunas teóricas. 

 

A primeira lacuna refere-se à generalização indevida de resultados de estudos sobre formatos 

de propaganda numa categoria de produto para outras categorias (MAZIS et al, 1992). Sobre 

isto, a recomendação de alguns autores é considerar as particularidades das distintas 

categorias de produtos e até sub-categorias, pois diferenças poderiam existir entre elas 

(LEPKOWSKA-WHITE et al, 2003). Daí a propaganda da indústria farmacêutica dirigida ao 

consumidor final surgiu como um interessante campo de pesquisa. Pelas implicações que o 

consumo de remédios de forma imprópria ou sem orientação médica pode acarretar às pessoas 

e à sociedade em geral, a propaganda de medicamentos reclama maior atenção. Ademais, nos 

medicamentos de prescrição, tem-se de um tipo de propaganda que aos poucos começa 

aparecer no Brasil (ZUNIGA; URDAN, 2004), às vezes disfarçada de reportagens em revistas 

conceituadas, de interesse geral e grande circulação (JESUS, 2004). Nos Estados Unidos, a 

propaganda de medicamentos, ainda que com restrições, alcançou níveis alarmantes, o que 

deve servir de alerta para o Brasil. 

 

A segunda e terceira lacunas teóricas estão relacionadas à conceitualização da atitude pelos 

modelos de propaganda. A segunda está no fato de que esses modelos consideram que a 

atitude do consumidor sobre o produto, de maneira geral, é determinada pelo tipo de 
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necessidade que ele satisfaz e pelo envolvimento do consumidor. Porém a revisão 

bibliográfica apontou que a atitude sobre um produto consiste de julgamentos de avaliação 

que podem ser derivados de tipos qualitativamente diferentes de informações (ENGEL et al, 

2005), cognitivas e afetivas (EAGLY; CHAIKEN, 1993; PETTY; CACIOPPO, 1986). Já 

sobre o envolvimento, considerado pelos modelos de propaganda um determinante da atitude, 

pela revisão bibliográfica este seria apenas uma das características do consumidor a 

influenciar a sua atitude sobre produtos (METHA et al, 1996). No caso de medicamentos, o 

estado de saúde do indivíduo é uma das características que mais influenciariam a atitude sobre 

produtos e propaganda (PERRI; DICKSON, 1998), desse modo constituindo-se a terceira 

lacuna teórica. Ademais, o envolvimento seria de dois tipos (cognitivo e afetivo) (BUCK et 

al, 1995) e determinado pela profundidade das respostas cognitivas e afetivas frente a objetos 

de atitude. Logo, medindo-se os componentes cognitivo e afetivo da atitude, estar-se-ia se 

avaliando o envolvimento do consumidor (BUCK et al, 2004).  

 

A quarta lacuna teórica surgida da revisão bibliográfica é sobre a atitude do consumidor frente 

a anúncio, considerada um indicador da efetividade da propaganda (MACKENZIE; LUTZ, 

1989). Não se localizou estudo relacionando a atitude do consumidor sobre o produto à 

atitude dele sobre o anúncio. O modelo estrutural dos antecedentes cognitivo e afetivo da 

atitude frente a anúncio (LUTZ et al, 1989) não considera a atitude sobre o produto dentre os 

antecedentes da atitude frente a anúncio. 

 

Nesse contexto foi proposta pesquisa de campo contemplando: a) a categoria de produto 

medicamentos, em geral, e medicamentos para emagrecer, específicamente; b) a mensuração 

direta dos componentes cognitivo e afetivo da atitude; c) a avaliação de outras características 

do consumidor que determinariam a sua atitude sobre medicamentos em geral (estado de 

saúde) e sobre medicamentos para emagrecer (peso corporal e experiência com esse tipo de 

remédio); d) a atitude do consumidor sobre o produto como possível antecedente da atitude 

frente a anúncio.  

 

Os resultados da Tese trazem algumas contribuições relacionadas às lacunas detectadas na 

teoria. Primeira, subsídios sobre um domínio com características bem particulares e ainda 

pouco estudado no Brasil, que é o da propaganda de medicamentos. Segunda, mensuração 

direta dos componentes cognitivo e afetivo da atitude, obtendo-se uma representação mais 

exata da atitude do consumidor sobre o produto e seu envolvimento do que aquela concebida 
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pelos modelos de propaganda. Terceira, a avaliação da influência de outras características do 

consumidor na formação da atitude sobre o produto. Por fim, a quarta contribuição está na 

constatação da importância de se considerar a atitude do consumidor sobre o produto, com 

seus componentes cognitivo e afetivo, como antecedente da atitude sobre o anúncio e as 

intenções comportamentais do consumidor. 

 

As conclusões são expostas a seguir nas seções: 5.1) apelos utilizados na propaganda de 

medicamentos; 5.2) componentes da atitude do consumidor sobre medicamentos; 5.3) 

componentes da atitude, atitude frente a anúncios e intenção comportamental em 

medicamentos para emagrecer; 5.4) implicações gerenciais; 5.5) limitações e direções para 

futuras pesquisas. 

 

 

5.1 Apelos utilizados na propaganda de medicamentos 

 

A primeira etapa da pesquisa de campo desta Tese teve como objetivo específico estudar o 

uso de apelos racionais e emocionais na propaganda de medicamentos (9º objetivo 

específico). Os resultados mostraram que a propaganda de medicamentos em revistas no 

Brasil ainda está restrita a algumas poucas categorias de produtos. Isto é visto por 

especialistas em propaganda como uma grande oportunidade, já que haveria no mercado 

pouco preparo dos laboratórios e distribuidores para o foco no consumidor (SINA, 2005). A 

propaganda de medicamentos no Brasil ainda estaria centrada no conteúdo técnico e 

científico, mais voltada para o profissional que receita, o médico. Por este ângulo, a 

propaganda teria um grande potencial de crescimento no ramo farmacêutico. 

 

Entre os OTC destacaram-se medicamentos para pele, laxantes e vitaminas. Entre os de 

prescrição, sobressaíram os anticoncepcionais, terapias de reposição hormonal e reguladores 

intestinais. Os analgésicos não constituírem uma categoria importante nos anúncios 

analisados, é possível que para eles se tenha utilizado mais a televisão como mídia, já que 

possuem um mercado potencial provavelmente mais amplo. 

 

A proporção de apelos racionais na propaganda de medicamentos em revista no Brasil foi 

maior do que a encontrada por Main et al (2004). Estes autores detectaram que pouco mais de 
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30% dos anúncios de medicamentos de prescrição e OTC usavam apelos racionais, o que 

estaria ligado ao grande poder de persuasão dos apelos emocionais. Já no Brasil esta 

proporção foi de 44%. Dos medicamentos OTC, 48% usaram apelos racionais frente a 37% 

nos medicamentos de prescrição. Este resultado leva a refletir sobre a afirmação de SHIMP 

(2002) de que em produtos em que as diferenças entre as marcas são poucas ou literalmente 

inexistentes, o uso de apelos emocionais seria mais adequado. Este pode ser o caso dos 

medicamentos OTC da amostra aqui analisada, mas certamente não seria o dos medicamentos 

de prescrição. Com estes ocorreria o contrário, pois sendo diferenciados e com menos 

concorrentes, mais apropriado seria o uso de apelos racionais. No entanto, isto não foi 

constatado nos resultados (63% dos anúncios de medicamentos de prescrição não apresentam 

apelo racional). Ademais, os apelos racionais apresentados no texto dos anúncios analisados 

são em sua maioria limitados à exposição de características do produto, não oferecendo 

informações relacionadas a uso, riscos, estatísticas, estudos clínicos, etc. Um exemplo de 

anúncio de medicamento com apelos racionais está no Anexo 1.  

 

Quanto ao uso de apelos racionais nos anúncios de medicamentos de prescrição, sobressaiu o 

fato de a proporção deles (37%) ser menor ainda do que aquela dos medicamentos OTC 

(48%). A associação entre as variáveis “apelo racional” e “tipo de medicamento” não se 

mostrou significante. No entanto, esperava-se que medicamentos de prescrição utilizassem 

mais apelos racionais em suas mensagens. 

  

Dadas as rigorosas restrições legais da propaganda de medicamentos de prescrição no Brasil, 

supunha-se maior uso de apelos racionais na propagandas dos de prescrição do que nas de 

medicamentos OTC. Mas ROTH (1996) já alertava que a regulamentação da propaganda não 

impede que laboratórios farmacêuticos contemplem, em ambos os tipos de medicamentos, 

muitas informações sobre benefícios e omitam informações sobre riscos, indicações sobre o 

uso correto do medicamento, interações com outros tratamentos ou dose excessiva. Assim 

sendo, é possível que a atual regulamentação da propaganda deixe brechas para que os 

laboratórios persuadam os consumidores, por meio de apelos emocionais, a questionar os 

médicos sobre seus produtos em vez de fornecerem informações mais detalhadas sobre eles. 

Em acréscimo, no programa de monitoramento da propaganda da ANVISA, 60% das peças 

cometem infrações pela falta de informações exigidas por lei. 
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Também nos Estados Unidos, Roth (1996) e Bell et al (2000) criticaram a propaganda DC por 

fornecer informações inadequadas aos consumidores. Ela proveria informações acerca do 

nome de marca do medicamento e dos sintomas do problema para o qual é indicada. Mas 

poucos oferecem informações acerca do sucesso da medicação, tempo de uso necessário ou 

tratamentos alternativos, como mudanças no comportamento ou hábitos que também possam 

tratar um problema. Este é um aspecto relevante a ser considerado em futuras alterações da 

regulamentação da propaganda de medicamentos no Brasil. 

 

Viu-se aqui na pesquisa que os apelos emocionais mais utilizados são os positivos (em 79% 

dos anúncios). Apelos emocionais negativos só foram utilizados em 11% das propagandas e 

apenas para medicamentos de prescrição. No entanto, a associação entre os pares de variáveis 

“apelo emocional positivo” “tipo de medicamento”, de uma parte, e “apelo emocional 

negativo” e “tipo de medicamento”, de outra parte, não foram significantes. De forma similar, 

no estudo de Main et al (2004) os apelos emocionais aparecem em quase 70% dos anúncios 

analisados e, destes, quase 75% são apelos emocionais positivos (sexo e fantasia); só o 

restante utiliza apelos emocionais negativos. Uma explicação fundamental para o uso de 

apelos emocionais positivos é apontada por Morris et al (2002): as emoções positivas são 

mais efetivas do que as negativas. 

 

Nos apelos emocionais positivos, bem-estar, fantasia e vaidade surgiram como os mais 

utilizados em medicamentos OTC (um exemplo de anúncio com apelo fabtasia está no Anexo 

2). Não foi constatado o uso do humor nem de apelos sexuais. Em medicamentos de 

prescrição se utilizava somente o apelo de bem-estar. Por sua vez, Main et al (2004) 

assinalam fantasia e sexo como os apelos emocionais positivos mais utilizados em 

propagandas de medicamentos de prescrição nos Estados Unidos. A explicação para esta 

diferença pode estar na regulamentação da propaganda deste tipo de medicamento no Brasil e 

nas particularidades do consumidor deste país. 

 

Quanto aos apelos emocionais negativos, confirmou-se aqui maior uso de medo e sofrimento 

em propagandas de medicamentos de prescrição, numa concordância com os resultados de 

Main et al (2004) e de Mayer et al (2000). Este último, realizado no Brasil, mostra a 

importância da persuasão do framing negativo. Humann e Brotherton (1997) atribuem o poder 

dos apelos emocionais negativos à habilidade para criar sentimentos de ansiedade, que podem 

ser amenizados acatando-se as recomendações da propaganda. Pode ser esta a razão pela qual 
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os medicamentos de prescrição, destinados ao alivio dos sintomas de doenças mais 

complicadas, utilizem apelos emocionais negativos. Porém não foi detectado o uso dos apelos 

negativos culpa, vergonha, remorso, tristeza e raiva nas propagandas analisadas. 

 

A audiência visada pela propaganda de medicamentos em revistas no Brasil fica evidente ao 

se determinar a audiência-alvo das publicações com maior quantidade de anúncios. A 

audiência feminina adulta foi a mais focada. Adicionalmente, o tipo de medicamento 

influencia o sexo da audiência-alvo. Os medicamentos OTC são mais direcionados ao público 

feminino, enquanto os medicamentos de prescrição, além das mulheres, focam também o 

público geral. O estudo de Main et al (2004) teve resultados similares, mas a diferença é mais 

tênue entre as abordagens às audiências feminina e masculina. Eles encontraram mais 

anúncios orientados para homens. Uma razão para esta diferença pode ser a ausência de 

restrições nos Estados Unidos a propagandas de medicamentos destinados ao desempenho 

sexual masculino, que vieram a ser proibidas no Brasil. 

 

As associações das variáveis “tipo de medicamento” com “faixa etária” e “sexo” dos modelos 

nas propagandas foram aqui significantes. A propaganda de medicamentos OTC emprega 

principalmente modelos: i) adultos do sexo feminino; ii) adultos e crianças juntos. Já a 

propaganda de medicamentos de prescrição usa de forma equilibrada modelos adultos 

masculinos, femininos e ambos juntos. Estas diferenças podem ser explicadas pelas 

características intrínsecas e propósitos de cada tipo de medicamento. Em ambos os casos a 

raça é branca em 100% dos anúncios analisados. Este resultado reflete uma característica da 

propaganda brasileira, que pouco expõe as demais raças. Outra explicação pode ser o fato de 

as raças parda e negra serem ainda menos favorecidas economicamente no País, podendo ser 

menos atraentes como mercado-alvo. 

 

Os resultados desta primeira etapa da pesquisa de campo são válidos para os casos estudados, 

não sendo possível fazer inferências para o todo da propaganda DC de medicamentos no 

Brasil. Daí a necessidade de mais pesquisas abarcando outros tipos de propaganda e amostras 

representativas. Mas esta Tese constitui um primeiro esforço científico num assunto com 

grandes implicações sociais, profissionais e acadêmicas, buscando-se iluminar as discussões 

entre críticos e defensores da propaganda DC de medicamentos no Brasil. 
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5.2 Componentes da atitude do consumidor sobre medicamentos 

 

A segunda etapa da pesquisa de campo desta Tese cuidou dos dois primeiros objetivos 

específicos. Para o 1º objetivo específico, a atitude do consumidor sobre medicamentos é 

predominantemente cognitiva (Tabela 15), formada principalmente por julgamentos sobre 

seus atributos. Os benefícios funcionais do produto influenciariam mais a atitude do que os 

benefícios emocionais. Então, na tipologia de produtos de Vaughn (1980), medicamentos 

estariam entre os informativos, caracterizados como importantes para os consumidores e que 

satisfazem necessidades utilitárias.  

 

Na escolha de produtos informativos prevalecem raciocínio e considerações econômicas, 

portanto uma estratégia de propaganda informativa (com apelos racionais) seria mais 

adequada, abordando motivações que evitam ou reduzem problemas e fornecendo informação 

acerca do produto ou marca (PERCY, 1991). De fato, a indústria farmacêutica reconhece a 

importância da informação e não somente da persuasão na propagada DC de medicamentos 

(INGRAM, 1999), embora nem sempre a ofereça (MENON et al, 2004). O consumidor no 

mercado farmacêutico evoluiu nos últimos anos. Ele tem maior controle sobre sua saúde e 

está mais informado sobre terapias médicas que afetam seu bem-estar (SMITH et al, 2002). 

Isto se refleteu nos resultados da pesquisa de campo desta Tese sobre os componentes da 

atitude sobre medicamentos. 

 

A atitude do consumidor sobre medicamentos mostrou-se aqui predominantemente cognitiva. 

Logo, de acordo com a recomendação de se emparelhar os apelos à atitude sobre o produto, a 

propaganda de medicamentos deveria ser predominantemente cognitiva. Porém, a primeira 

etapa da pesquisa de campo desta Tese revelou que a preferência pelo uso de apelos 

emocionais parece ser uma prática comum no Brasil. Logo, talvez se esteja subestimando a 

sofisticação do consumidor. O anunciante que não oferece informações à audiência 

considerando que os consumidores são incapazes de compreendê-las ou não utilizá-las 

corretamente, pode não estar sendo realista. Nos dias de hoje, em que o acesso à informação 

não é problema, o consumidor está constantemente exposto a informações médicas em 

jornais, revistas, televisão, Internet, etc.; ávido por conhecimento que afete direta ou 

indiretamente seu bem-estar e seu estado de saúde (INGRAM, 1999).  
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O médico, como alvo das comunicações da indústria farmacêutica, é considerado um tomador 

de decisão. Algo como um comprador industrial. Por isto, com ele a propaganda de 

medicamentos utiliza mais apelos racionais, embora apelos emocionais também sejam 

freqüentes (SMITH et al, 2002). Em geral os apelos racionais seriam mais adequados para 

estimular a demanda primária (da categoria de produto) e os emocionais, para estimular a 

demanda seletiva (de um determinado produto). Esse fenômeno parece ter influenciado 

também o uso de apelos emocionais na propaganda DC de medicamentos. 

 

Todavia, Mazis et al (1992) já alertavam para a necessidade de considerar as particularidades 

das distintas categorias de produtos ao se tratar de atitude. Por isto, a atitude frente às sub-

categorias medicamentos OTC e medicamentos de prescrição foram aqui analisadas. Os 

resultados indicaram que ela é predominantemente cognitiva para o primeiro tipo de remédio 

(Tabela 16). Medicamentos OTC são mais utilizados por pessoas saudáveis ou com problemas 

de saúde passageiros, interessadas no benefício funcional do remédio (por exemplo, aliviar 

algum mal-estar momentâneo, como uma dor de cabeça). De igual modo, pesquisas anteriores 

apontavam que medicamentos OTC são considerados produtos formadores de hábitos, que 

satisfazem necessidades utilitárias e têm pouca importância para o consumidor (VAUGHN, 

1980). Sendo os benefícios emocionais bem menos importantes na formação da atitude sobre 

o produto do que os benefícios funcionais, a propaganda com um formato simples de solução 

de problema seria uma boa alternativa (ROSSITER et al, 1991). Mais especificamente, a 

recomendação é incluir um único benefício ou um grupo deles. Contrariamente, os resultados 

da primeira etapa da pesquisa de campo da Tese mostraram maior uso de apelos emocionais. 

Mas aqui se avaliaram só anúncios de revista e estiveram ausentes peças de medicamentos 

OTC como analgésicos e antigripais. Tais produtos seriam mais anunciados em televisão e 

utilizariam principalmente apelos racionais. Isto leva a pensar que, mesmo dentro da sub-

categoria medicamentos OTC, possa haver tipos diferentes, como constatado por Dubé et al 

(1996) com alimentos. 

 

Para os medicamentos de prescrição, apesar da associação entre o componente cognitivo e a 

atitude geral ser maior, a associação do componente afetivo está muito próxima (Tabela 17). 

Ou seja, para medicamentos de prescrição o componente afetivo é mais importante na 

formação da atitude. Esses remédios seriam utilizados por pessoas com problemas de saúde 

mais sérios, em que o lado emocional seria afetado. O medicamento representaria mais do que 

apenas a solução de um problema. Sentimentos como alegria de ter a possibilidade de cura ou 
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a aceitação da necessidade do remédio influenciariam a atitude do consumidor sobre 

medicamentos de prescrição. Então, a atitude do consumidor sobre este tipo de medicamento 

não pode ser tida como predominantemente cognitiva. Nessa direção, os resultados da 

primeira etapa da pesquisa constataram maior uso de apelos emocionais na propaganda de 

medicamentos de prescrição do que na dos medicamentos OTC. São indícios de que os 

laboratórios farmacêuticos podem estar seguindo a recomendação de emparelhar os apelos à 

atitude nos medicamentos de prescrição. A indústria farmacêutica considera que 

medicamentos de prescrição atendem necessidades como reconhecimento, exibicionismo e 

estimulação (SMITH et al, 2002). Logo, a atitude sobre esses medicamentos seria 

predominantemente afetiva. 

 

Para o 2º objetivo específico os resultados confirmam o que foi sugerido pela análise da 

diferença entre medicamentos OTC e de prescrição. A estrutura da atitude de consumidores 

saudáveis seria predominantemente cognitiva (Tabela 18). O consumidor quase não 

experimenta emoções em relação ao medicamento, estando só interessado em resolver um 

problema passageiro (como uma cólica ou os sintomas de uma gripe). Por outro lado, na 

atitude do consumidor com problema de saúde, o componente afetivo ganha importância, 

ligeramente ultrapassando o componente cognitivo (Tabela 19). Pessoas doentes podem estar 

fragilizadas emocionalmente, não vendo o remédio apenas como um produto funcional, mas 

como gerador de bem–estar, emoções e sentimentos. 

 

É aceitável intuir que a formação da atitude do consumidor sobre medicamentos é mais 

influenciada pelo estado de saúde da pessoa do que pelo tipo de medicamento. Esta é uma 

descoberta importante porque medicamentos em geral são tidos como produtos informativos 

(Main et al, 2004). Os OTC seriam de baixo envolvimento e os de prescrição, de alto 

envolvimento. Mas pelos resultados aqui encontrados - atitude do consumidor sobre o 

medicamento predominantemente cognitiva para pessoas saudáveis e medicamentos OTC e 

cognitiva-afetiva para pessoas com problema de saúde e medicamentos de prescrição - mais 

do que o tipo de medicamento, o estado de saúde do consumidor determina os componentes 

de sua atitude.  

 

Em síntese, a atitude do consumidor saudável é formada principalmente pela capacidade do 

remédio resolver pequenos problemas (atitude cognitiva). Já a atitude do consumidor com 
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problema de saúde é formada pelos atributos funcionais emocionais que o produto 

proporciona (atitude cognitiva-afetiva). 

 

 

5.3 Componentes da atitude, atitude frente a anúncios e intenção comportamental 

frente a anúncios em medicamentos para emagrecer 

 

A terceira etapa da pesquisa de campo tratou dos seis últimos objetivos específicos da Tese. 

Para o 3º objetivo específico, os resultados mostraram que a atitude do consumidor sobre 

medicamentos para emagrecer é predominantemente cognitiva (Tabela 41). Antes, a segunda 

etapa da pesquisa de campo indicara que a atitude sobre medicamentos de prescrição seria 

formada tanto pelo componente cognitivo quanto pelo afetivo. Logo, se a atitude do 

consumidor sobre o produto fosse influenciada pelo tipo de medicamento (OTC ou 

prescrição), a atitude sobre medicamentos para emagrecer seria tanto cognitiva quanto afetiva. 

Mas isto, na terceira etapa, não se confirmou com estes medicamentos. Desta forma, reforça-

se a perspectiva, aduzida na segunda etapa, de que não há influência do tipo de medicamento 

(OTC e prescrição) na formação da atitude do consumidor sobre o produto. A preponderância 

de um componente cognitivo ou afetivo dependeria, portanto, de características do 

consumidor (como seu estado de saúde, na segunda etapa da pesquisa de campo). 

 

Além disso, sendo o medicamento para emagrecer voltado para o estilo (aparência) e a 

qualidade de vida das pessoas, esperava-se maior influência do componente afetivo na atitude 

do consumidor. Mas ocorreu o contrário, tendo-se o componente cognitivo como o principal 

na atitude sobre esse tipo de remédio. Nesta cognição, medicamentos para emagrecer foram 

considerados não saudáveis, duvidosos e prejudiciais, embora necessários, convenientes e 

efetivos. Seus benefícios emocionais foram avaliados positivamente, fazendo com que as 

mulheres se sintam animadas, confiantes, motivadas, esperançosas e reconhecidas. Porém a 

atitude geral sobre medicamentos para emagrecer é predominantemente negativa.  

 

Para o 4º objetivo específico houve tênue diferença entre respondentes de pesos relativos 

diferentes, corroborando a importância dessa característica do consumidor na composição de 

sua atitude sobre medicamentos para emagrecer. Para os dois grupos de respondentes (no peso 

ideal ou abaixo dele e acima do peso ideal), a atitude sobre medicamentos para emagrecer foi 
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predominantemente cognitiva (Tabela 42 e 43). Entretanto, no primeiro grupo os 

componentes cognitivo e afetivo da atitude foram mais associados à atitude geral. 

 

Dentre os respondentes no peso ideal ou abaixo dele, as avaliações do componente cognitivo 

foram predominantemente negativas. Já as do componente afetivo foram predominantemente 

indiferentes. Por sua vez, a atitude geral mostrou-se como predominantemente negativa. 

Mulheres no peso ideal ou abaixo dele consideram medicamentos para emagrecer não 

saudáveis, prejudiciais, desnecessários e inconvenientes; não experimentando emoções em 

relação a eles. 

 

Dentre as respondentes acima do peso ideal, as avaliações do componente cognitivo ficaram 

divididas: metade com predominância negativa, metade com predominância positiva. As do 

componente afetivo foram predominantemente positivas. As avaliações da atitude geral 

mostraram-se indiferentes e negativas, em proporções próximas. Mulheres acima do peso 

ideal consideram medicamentos para emagrecer não saudáveis e prejudiciais, mas 

necessários, convenientes e efetivos, além de geradores de emoções e sentimentos positivos. 

 

Mais uma vez, os resultados da terceira etapa da pesquisa de campo reforçam a concepção de 

que, em medicamentos, os atributos funcionais do produto estão mais associadas à atitude. 

Todavia, se esperava que, para respondentes acima do peso ideal, a influência do componente 

afetivo na atitude fosse maior, tal como acontecera com a atitude sobre medicamentos entre 

respondentes com problemas de saúde na segunda etapa da pesquisa de campo desta Tese. A 

causa provável disto não ter acontecido é a cognição negativa sobre medicamentos para 

emagrecer entre as respondentes, fazendo com que os benefícios emocionais do produto 

percam relevância na formação da atitude. Talvez por isto a associação entre o componente 

afetivo e a atitude geral das respondentes acima do peso ideal foi tão reduzida (Tabela 43). 

Elas reconhecem os benefícios emocionais do medicamento para emagrecer, mas a atitude 

geral não é muito favorável. 

 

Para o 5º objetivo específico, os resultados indicaram diferenças entre respondentes que 

tomaram e não tomaram medicamento para emagrecer, confirmando a importância da 

experiência do consumidor com o produto na composição de sua atitude. Para respondentes 

que já tinham tomado medicamento para emagrecer, a atitude foi predominantemente 

cognitiva (Tabela 45). Já para respondentes que não tinham tomado esse tipo de remédio, 
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embora a atitude também fosse predominantemente cognitiva (Tabela 46), ambos os 

componentes tiveram associações mais fortes com a atitude geral entre respondentes sem 

experiência com esse tipo de remédio. 

 

Dentre as respondentes que tinham tomado medicamento para emagrecer, as avaliações do 

componente cognitivo foram marcadamente negativas. No geral, as avaliações do componente 

afetivo foram positivas. Já a atitude geral foi predominantemente negativa. Então, 

respondentes que tomaram medicamento para emagrecer o consideraram necessário, 

conveniente, efetivo, não saudável, pouco confiável e prejudicial, embora gerando ânimo, 

esperança e reconhecimento, numa atitude geral negativa. 

 

Dentre as respondentes que não tinham tomado medicamento para emagrecer, as avaliações 

do componente cognitivo foram predominantemente negativas; as do componente afetivo 

foram no geral indiferentes; e as de atitude geral, marcadamente negativas. Respondentes que 

nunca tomaram medicamento para emagrecer o consideraram não saudável, desconfiável, 

prejudicial, desnecessário, inconveniente e inefetivo, não gerador de emoções. E uma atitude 

geral predominantemente negativa. Esta cognição negativa sobre medicamentos para 

emagrecer pode ser a causa de pessoas acima do peso deste grupo de respondentes não terem 

usado esse tipo de remédio. 

 

Para o 6º objetivo específico, os resultados mostraram atitudes e intenções comportamentais 

mais favoráveis frente a anúncio racional. Neste a atitude foi mais favorável para 53% das 

respondentes (Tabela 49), sendo a intenção comportamental mais favorável para 48% delas 

(Tabela 52). Já frente a anúncio emocional, a atitude foi mais favorável para 43% das 

respondentes (Tabela 49) e a intenção comportamental, para 33% delas (Tabela 52). Isto, 

junto com os resultados dos componentes da atitude sobre medicamentos para emagrecer 

(predominantemente cognitiva), conduz a uma constatação relevante. Tal como sugerido 

pelos modelos de propaganda (de Probabilidade de Elaboração; Foote, Cone & Belding; 

Rossiter-Percy; Emoção-Razão-Envolviemnto), quando a atitude do consumidor frente ao 

produto é cognitiva, um anúncio com apelos racionais seria mais efetivo (atitude e intenções 

comportamentais mais favoráveis frente ao anúncio). Entretanto, aqui, a diferença na 

favorabilidade da atitude e na intenção comportamental frente a anúncio racional e emocional 

não foi tão expressiva. Boa parte das respondentes foi mais favorável ao anúncio emocional. 

 



 

 

321

Por outro lado, a associação entre atitude frente a anúncio e intenção comportamental foi mais 

forte para o anúncio emocional do que para o racional (Tabela 53). Isto é indício de que o 

anúncio emocional pode ser mais efetivo na geração de intenção comportamental. Reforça-se 

a preocupação de consumidores estarem demandando e recebendo marcas de medicamentos 

de prescrição que utilizam apelos emocionais na sua propaganda (MINTZES, 2002; WOLFE, 

2002). 

 

Para o 7º objetivo específico, os resultados não apontaram diferenças entre respondentes de 

pesos relativos diferentes quanto à atitude frente a anúncios e intenção comportamental. As 

atitudes e as intenções comportamentais dos dois grupos de respondentes (no peso ideal ou 

abaixo dele e acima do peso ideal) foram iguais frente aos anúncios racional e emocional. Isto 

indica que essa característica do consumidor, peso do respondente, não deve influenciar a 

atitude frente a anúncios de medicamentos para emagrecer. 

 

Diante do anúncio racional, a associação entre atitude frente a anúncio e intenção 

comportamental foi significante entre as respondentes no peso ideal ou abaixo dele, não 

havendo associação entre os construtos para as respondentes acima do peso ideal (Tabela 60). 

Já diante do anúncio emocional, a associação entre atitude frente a anúncio e intenção 

comportamental foi significante entre as respondentes no peso ideal ou abaixo dele e entre 

aquelas acima do peso ideal (Tabela 61). Mais uma vez, a atitude frente ao anúncio com 

apelos predominantemente emocionais apareceu mais associada às intenções 

comportamentais das respondentes. 

 

Para o 8º objetivo específico, não se detectaram diferenças na atitude frente a anúncios e 

intenção comportamental entre respondentes com e sem experiência com medicamentos para 

emagrecer. De modo similar ao objetivo específico anterior, a atitude frente a anúncios não 

parece ser influenciada pela característica do consumidor de experiência com o produto. 

 

Diante do anúncio racional, a associação entre atitude frente a anúncio e intenção 

comportamental foi significante entre as respondentes que não tinham tomado medicamento 

para emagrecer, não havendo associação entre os construtos para as respondentes que haviam 

tomado esse tipo de remédio (Tabela 66). Já diante do anúncio emocional, a associação entre 

atitude frente a anúncio e intenção comportamental foi significante nos dois grupos de 
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respondentes (Tabela 61). De novo, o anúncio emocional mostra mais consistência entre 

atitude e intenção. 

 

 

5.4 Implicações gerenciais 

 

Os resultados da Tese geraram implicações gerenciais nas perspectivas do anunciante e do 

consumidor. Na atualidade, mercados cada vez mais competitivos, anunciantes estão 

constantemente buscando maneiras de incrementar a efetividade de seus esforços de 

persuasão. Mas os achados da pesquisa de campo desta Tese não confirmaram que a 

recomendação dos modelos de propaganda, de emparelhar os apelos à atitude do consumidor 

sobre o produto, esteja sendo seguida pelos laboratórios farmacêuticos. De modo geral, a 

propaganda de medicamentos se mostrou carregada de apelos emocionais, enquanto a atitude 

sobre medicamentos foi predominantemente cognitiva. Logo, os apelos utilizados pela 

propaganda de medicamentos no Brasil podem não ser os mais adequados. 

 

Nos medicamentos de prescrição, apareceram indícios de que a recomendação de igualar os 

apelos da propaganda à atitude do consumidor esteja, de algum modo, sendo considerada 

pelos anunciantes. A propaganda desses medicamentos apresentou mais apelos emocionais do 

que a propaganda de medicamentos OTC. No entanto, a atitude sobre medicamentos não 

dependeria do tipo de produto e sim das características do consumidor. Desse modo, em 

produtos para pessoas com problemas de saúde mais sérios, e portando mais provavelmente 

usuárias de medicamentos de prescrição, a recomendação é usar apelos racionais ou uma 

combinação de apelos racionais e emocionais. 

 

Na perspectiva do consumidor, a recomendação dos modelos de propaganda de emparelhar os 

apelos à atitude do consumidor sobre o produto foi confirmada. A atitude do consumidor 

sobre medicamentos para emagrecer foi predominantemente cognitiva, enquanto a atitude e 

intenção comportamental foram mais favoráveis frente ao anúncio racional. De modo geral, 

os resultados mostraram que, quando indivíduos são expostos a anúncios congruentes com o 

componente predominante na sua atitude (cognitivo / afetivo), a propaganda é mais efetiva 

(atitude e intenção comportamental mais favoráveis). 
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Sendo assim, utilizar apelos emocionais na propaganda de medicamentos para emagrecer não 

influenciaria positivamente a atitude do consumidor, pois sua cognição negativa é 

predominante na formação da atitude, até quando a talvez há interesse no produto (pessoas 

acima do peso ideal). A efetividade dos apelos de uma propaganda, havendo atitude 

predominantemente cognitiva do consumidor sobre o produto, depende do grau em que eles 

atinjam cognições específicas altamente associadas ao produto ou marca (DROLET; AAKER, 

2002). Todavia, utilizar apelos de propaganda que não atingem as cognições associadas ao 

produto formaria ou reforçaria atitudes negativas. 

 

Uma possibilidade para anunciantes de medicamentos para emagrecer é mudar as cognições 

negativas sobre o produto, utilizando anúncios com apelos predominantemente racionais. Só 

assim benefícios emocionais poderiam ser explorados com possibilidade de efeitos positivos. 

No lado oposto, as autoridades podem educar à população sobre os riscos e potenciais efeitos 

negativos dos medicamentos para emagrecer e desta uma forma de neutralizar o efeito de 

propaganda, que tenta persuadir o consumidor com apelos predominantemente emocionais. 

No entanto, cabe um alerta, pois apesar da atitude e a intenção comportamental frente a 

anúncio racional ter sido mais favorável, é possível que anúncios com apelos emocionais 

sejam mais efetivos na persuasão. Pois a atitude frente a anúncio foi mais associada à intenção 

comportamental no anúncio emocional. 

 

Em síntese, essas implicações gerenciais oferecem, de um lado, insights para uma maior 

efetividade da propaganda e o alinhamento dela com as exigências éticas e legais.  

 

Por outro lado, a Tese pode auxiliar a ANVISA no seu propósito de modernizar e atualizar o 

regulamento da propaganda de medicamentos, bem como na implementação de políticas de 

educação e conscientização da população sobre os perigos da auto-medicação. Na realidade 

norte-americana, críticos da propaganda de medicamentos preferem apelos racionais quando 

se trata de medicamentos. Alegam que o consumidor deve receber informação e não 

simplesmente tentativas de persuasão com apelos emocionais (MENON et al, 2004). 

Contudo, esta Tese verificou que consumidores são mais favoráveis a apelos racionais e, 

portanto, podem ser mais persuasivos quando se trata de medicamentos.  

 

O uso de apelos racionais na propaganda de medicamentos é visto como aceitável pelos 

críticos deste tipo de propaganda e caminho mais adequado para controlar os esforços de 
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persuasão de fabricantes de medicamentos (METHA et al, 2003). Mas oferecer informações 

também acarreta riscos. Consumidores podem crer que conhecem muito bem um 

medicamento e pressionar para que o médico o receite. Também podem se sentir tão 

preparados quanto um médico e optar pela auto-medicação. Então o uso de apelos racionais 

tampouco garante o controle dos efeitos negativos da propaganda deste tipo de produto. Mais 

uma vez, a saída parece ser a educação da população. Os consumidores deveriam ser capazes 

de compreender, interpretar e usar corretamente as informações sobre medicamentos. Embora 

seja uma tarefa difícil. 

 

As autoridades brasileiras parecem estar preocupadas com a propaganda de medicamentos. 

Mostra disto são a proibição de propaganda de medicamentos para disfunção erétil 

(PROPAGANDA, 2003) e a constante fiscalização de peças promocionais de medicamentos 

num programa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (JIMENEZ, 2004). Mais 

recentemente se proibiu toda propaganda de medicamentos em farmácias. Na lista de 

vedações estão símbolos, desenhos, logomarcas, slogans, nomes de fabricantes e qualquer 

outro argumento publicitário sobre medicamentos. Quer-se evitar a auto-medicação, pois o 

consumidor pode se influenciar com a exposição exagerada a mensagens sobre medicamentos 

(ANVISA, 2004). 

 

Não obstante, a proibição de propaganda de medicamentos não parece ser efetiva no longo 

prazo. Para enfrentá-la, os laboratórios criam novas formas de aproximar seus produtos dos 

consumidores. Por exemplo, o laboratório BAYER criou o Projeto Sexualidade do Instituto de 

Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo (Prosex) (BAYER, 2005). A pretensão do 

Prosex foi chamar a atenção da sociedade, por meio de palestras e distribuição de folhetos 

explicativos, sobre o problema da disfunção erétil e seu produto Levitra. Também fabricantes 

de medicamentos utilizam informes publicitários e reportagens em revistas conceituadas e de 

alta circulação para promover seus produtos (JESUS, 2004). De novo, mais do que proibir 

propaganda de medicamentos, as autoridades deveriam educar à população sobre os 

potenciais efeitos negativos do uso de medicamentos, buscando neutralizar tentativas de 

sejam elas racionais e / ou emocionais. 

 

Para alguns especialistas de propaganda, a estratégia da indústria farmacêutica deve ser 

mostrar ao consumidor final o papel positivo do ramo farmacêutico (SINA, 2005). Eles têm 

claro que toda ação deve ser feita sem desafiar os limites da ética e com amparo na legislação 
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para evitar apelos à auto-medicação ou auto-prescrição, embora a prática nem sempre seja 

esta. 

 

 

5.5 Limitações e direções para pesquisa futura 

 

A primeira limitação da Tese está relacionada ao procedimento de amostragem seguido na 

pesquisa de campo. Não tendo havido uma amostragem probabilística da população, os 

resultados não podem ser generalizados. Pesquisas futuras devem considerar esse requisito, o 

que exigirá mais recursos do que aqueles disponíveis para esta Tese. 

 

Outra limitação desta Tese esteve na acurácia das mensurações realizadas na pesquisa de 

campo. Não foram examinadas as propriedades psicométricas das escalas utilizadas. 

Variedade de fatores pode causar erros de mensuração, o que leva o escore observado a ser 

diferente do verdadeiro escore da característica sendo mensurada (CHURCHILL, 1991). 

Logo, verificar a validade, fidedignidade e dimensionalidade das escalas é fundamental em 

pesquisas posteriores; assim como também testar os instrumentos com outros tipos de 

medicamentos. Melhor ainda seria a construção e validação de uma escala específica para 

atitude sobre medicamentos. 

 

Também pode ter incidido um viés de desejabilidade social (ERFFMEYER et al, 1999) nos 

respondentes da pesquisa de campo. Tal viés resulta de respostas que não são baseadas 

naquilo que a pessoa realmente acredita e sente, mas sim no que percebe como sendo 

socialmente apropriado. No tocante às atitudes das respondentes sobre medicamentos para 

emagrecer é possível que o componente cognitivo tenha pesado mais na atitude geral pela 

incidência deste tipo de viés. Também na atitude sobre anúncios, nas avaliações favoráveis 

frente ao anúncio racional, é provável que algum viés de desejabilidade social tenha 

interferido. 

 

Nesta Tese, a pesquisa de campo sobre as particularidades da propaganda de medicamentos 

no Brasil, tratou-se unicamente de anúncios veiculados em revista. No entanto há outras 

ferramentas promocionais (como publibidade e relações públicas) e mídias de propaganda 
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(como televisão e rádio) utilizadas pela indústria farmacêutica. Suas formas e seus efeitos de 

persuasão reclamam pesquisas. 

 

A atitude frente à propaganda em geral é um dos antecedentes da atitude do consumidor frente 

a anúncios (LUTZ et al, 1989). Porém nada se sabe sobre a atitude dos consumidores frente à 

propaganda de medicamentos em geral no Brasil. Pesquisa neste sentido pode trazer 

implicações gerenciais importantes (MILLER; WALLER, 2004). 

 

Nesta Tese a atitude sobre medicamentos foi estudada numa perspectiva bidimensional. Mas é 

possível que seus componentes cognitivo e afetivo agrupem outros tipos de informações, num 

modelo hierárquico de atitude. Um modelo deste tipo, sugerido por Dubé et al (2003), 

considera que os componentes da atitude abrangem informações inmediata e delibertartiva. 

Tal modelo, proposto para alimentos, pode um passo seguinte no estudo da atitude sobre 

medicamentos. 
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