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Introdução 

 

Os consumidores têm vindo a dar mais importância aos produtos alimentares. Hoje, a 

saúde é uma das questões que os consumidores mais valorizam e, consequentemente, é 

grande a importância dada à qualidade dos alimentos. 

 

Recentes desenvolvimentos têm aumentado a concorrência em todos os campos, 

nomeadamente na área dos produtos alimentares. Esta concorrência tem originado o 

surgimento de uma diversidade destes bens no mercado e provocou o aparecimento de 

uma área específica de pesquisa com estudos focados nos produtos alimentares (Boone 

e Kurtz, 1998).  

 

A comunicação é uma forma das marcas serem mais competitivas. Esse é um fenómeno 

que se verifica, naturalmente, no sector dos produtos alimentares. No contexto da 

comunicação, a publicidade, é um elemento omnipresente na vida moderna. Os 

consumidores são diariamente inundados por anúncios numa variedade de meios de 

comunicação (Shavitt, Lowrey & Haefner, 1998). Por este motivo, é importante o 

estudo das atitudes dos consumidores face à publicidade, bem como perceber os apelos 

publicitários usados no sentido de compreender de que forma os anúncios podem ser 

melhorados. 

 

Para persuadir o anunciante usa apelos publicitários (racionais e/ou emocionais). A 

publicidade, com apelos essencialmente racionais, motiva o consumidor por meio de 

informações e argumentos lógicos e também, com apelos emocionais, tenta evocar 

respostas afectivas (Dubé at al., 2003).  

 

Esta dissertação de mestrado assume como objectivo compreender qual a atitude dos 

consumidores face aos apelos racionais e emocionais utilizados na publicidade de 

produtos alimentares. Para tal, esta análise apoia-se num conjunto de variáveis que 

contemplam a atitude dos consumidores face aos apelos emocionais e racionais usados 

na publicidade, a importância da publicidade no processo de decisão de compra, na 

intenção de compra e no passa-palavra.  
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Na componente empírica do trabalho usou-se um design descritivo. Para a recolha de 

dados desenvolveu-se uma escala de avaliação de atitude face aos apelos emocionais e 

racionais na publicidade, bem como uma escala de avaliação da importância da 

publicidade na decisão de compra, na intenção de compra, e no passa-palavra. Estas 

escalas foram inseridas num questionário administrado numa amostra não probabilística 

por conveniência de 127 indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e os 40 

anos, maioritariamente residentes na zona Norte do País.   

 

Após uma revisão sobre o tema, constatou-se que, em Portugal, os estudos sobre o 

impacto dos apelos emocionais e racionais na publicidade de produtos alimentares são 

escassos. Portanto, pretende-se com este estudo dar um contributo para um maior 

conhecimento e para o aprofundamento desta área. Por outro lado, pretende-se 

igualmente que os resultados decorrentes possam ser úteis para os profissionais de 

marketing deste sector, ao fornecer dados que permitam uma melhor compreensão dos 

consumidores e das suas atitudes. 

 

Estruturalmente, esta dissertação de mestrado divide-se em duas partes.  

 

A primeira parte (capítulos 1 e 2) contempla a revisão de literatura acerca dos apelos 

publicitários e atitude face à publicidade, bem como os efeitos da publicidade no 

consumidor.  

 

No capítulo 1 faz-se uma abordagem à publicidade como comunicação persuasiva; 

definem-se os apelos publicitários – divididos em emocionais e racionais, usando a 

dicotomia de Aaker e Norris (1982); faz-se uma análise de anúncios publicitários de 

produtos alimentares, tendo em conta os apelos emocionais e racionais; e por fim 

analisa-se a atitude dos consumidores face à publicidade. 

 

No capítulo 2 descreve-se os efeitos da publicidade no consumidor; estuda-se o 

processo de decisão de compra; de que forma a publicidade tem influência na intenção 

de compra e no passa-palavra.    
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A segunda parte (capítulos 3 e 4) diz respeito à metodologia adoptada no estudo 

empírico e à análise e discussão dos resultados.   

 

No capítulo 3 é descrita a metodologia utilizada incluindo a definição dos objectivos 

específicos, a amostra e o instrumento de recolha de dados que foi utilizado. No 

capítulo 4 são apresentados os resultados que procuram responder aos objectivos 

definidos. 

 

 

 

 

 


