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1. Os Apelos Publicitários e a Atitude face à Publicidade 

 

1.1. A Publicidade como Comunicação Persuasiva  

 

Neste primeiro capítulo será abordado o conceito de publicidade. Uma das formas de 

definir este conceito é recorrendo ao Código da Publicidade. Assim, segundo o Artigo 

3º do Código da Publicidade,  

 “1 - Considera-se publicidade (…) qualquer forma de comunicação feita por entidades de 

natureza pública e privada, no âmbito de uma actividade comercial, industrial, artesanal ou 

liberal, com o objectivo directo ou indirecto de: a) Promover, com vista à sua 

comercialização ou alienação, quaisquer bens ou serviços; b) Promover ideias, princípios, 

iniciativas ou instituições. 

2 - Considera-se, também, publicidade qualquer forma de comunicação da Administração 

Pública, não prevista no número anterior, que tenha por objectivo, directo ou indirecto, 

promover o fornecimento de bens ou serviços.” (Código da Publicidade, 1990). 

  

A publicidade pode ser definida como uma combinação de conteúdos de mensagens e o 

meio ou canal dentro do qual essa mensagem irá ser transportada (Wang et al., 2002).  

 

Actualmente, a publicidade é um recurso comum quando se pretende transmitir uma 

mensagem persuasiva a um grupo de indivíduos. A publicidade não é isenta na medida 

em que o anunciante tenta influenciar na comunicação. Dependendo dos seus 

objectivos, a comunicação publicitária combina a informação e a persuasão. No entanto, 

a sua função persuasiva é mais valorizada do que o papel informativo. Tendo em conta 

que as características físicas dos produtos não são, por si só, suficientes para conquistar 

os consumidores, a sua função informativa fica muitas vezes em segundo plano, dando 

lugar à função persuasiva. Nesta perspectiva, a publicidade constitui um valor 

acrescentado aos produtos e serviços. Ela comunica e constrói imagens que são, por si 

só, objectos de consumo (Cardoso, 2000). 

 

A publicidade é um tipo de comunicação intencional e pode ter como objectivo a 

informação, no seu sentido mais estrito de tornar público ou notório, de dar a conhecer 

algo, ou de persuadir, com o qual tenta exercer um certo efeito sobre a atitude ou 

comportamento de uma pessoa ou grupo de pessoas. Comunicação persuasiva é, 
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portanto, qualquer comunicação feita com o objectivo de convencer. Por sua vez, 

persuadir é convencer e, ao fazê-lo, deve motivar. Na publicidade usa-se a informação 

que motiva e induz o público a comprar o produto que irá satisfazer as suas 

necessidades fisiológicas e/ou psicológicas. A publicidade é, assim, informação 

persuasiva. Desta forma, persuasão é uma forma de comunicação, uma comunicação 

consciente de tentar mudar o comportamento dos outros, não só por convicção, mas 

pelo compromisso emocional. Muitas vezes convencer pela via racional obtém-se pela 

demonstração, mas o envolvimento emocional leva mais directamente para a 

consecução dos objectivos da persuasão (Mercadé, 2000). 

 

A dimensão persuasiva da publicidade é uma das suas mais notáveis características 

distintivas, por isso é conveniente fazer uma analise à essência deste mecanismo. Nos 

anúncios publicitários os argumentos são de dois tipos: relacional e emocional. A 

utilização de um ou outro depende dos objectivos específicos de cada mensagem e dos 

próprios produtos. Assim, o argumento racional será aconselhável para produtos com 

características claras, relevantes e distintivas, que sejam passíveis de demonstração. No 

entanto, em produtos sem atributos específicos que os façam diferenciar de outros 

similares, o único recurso disponível na construção da mensagem, é um argumento 

emocional. O apelo às emoções e sentimentos do receptor devem ser o instrumento 

utilizado para alcançar a sua adesão às propostas contidas na mensagem (Martínez, 

1999). 

 

Do ponto de vista do anúncio, a persuasão é, também, predominante. Um anúncio que 

tem como objectivo apenas divulgar, pode não ser necessariamente persuasivo. 

Divulgar por si só não persuade. Ao conhecimento há que se adicionar a explicação da 

utilidade e os benefícios que o receptor da mensagem recebe do produto ou serviço em 

questão. E a eficácia dessa explicação persuasiva dependerá da investigação realizada 

previamente pelos estudos de mercado e da criatividade (Martínez, 1999). 

 

O que difere a publicidade de um outro tipo de comunicação é a intenção clara e 

expressa de gerar uma atitude e/ou alterar um comportamento (cognitivo ou factual) do 

receptor, no sentido de direccioná-lo favoravelmente aos produtos ou serviços 
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anunciados. Além disso, a satisfação de interacção comunicativa entre emissores e 

receptores, através da publicidade, ocorre quando o receptor não só capta o significado 

da mensagem, mas também a intenção (de persuasão) com o qual ela foi gerada 

(Mercadé, 2000). 

 

Percebe-se desta forma que, sendo a publicidade uma comunicação persuasiva, baseia-

se em apelos, apelos esses que, segundo Aaker e Norris (1982), podem ser emocionais e 

racionais.  

 

1.2. Os Apelos Publicitários  

 

O quadro emocional/racional tem sido abordado na literatura de marketing, 

possivelmente decorrente da proposta de Copeland (1924). Segundo esta perspectiva, as 

pessoas compram produtos quer por razões racionais, quer emocionais. A publicidade 

racional deriva dos modelos de informação tradicionais de processo de tomada de 

decisão onde o consumidor acredita tomar decisões lógicas e racionais. Tais abordagens 

são projectadas para criar determinadas crenças no receptor da mensagem sobre a marca 

anunciada e confiarem no poder de persuasão dos argumentos ou razões dos atributos 

da marca. Estes apelos dizem respeito ao interesse do público, mostrando os benefícios 

do produto. Exemplos disso são as mensagens que mostram a qualidade de um produto, 

economia, valor ou desempenho (Kotler e Armstrong, 1994). 

 

Em contraste, os apelos emocionais são baseados no lado emocional e experiencial do 

consumo. Procura-se fazer com que o consumidor se sinta bem com o produto através 

da criação de uma marca simpática ou amigável. Estes apelos dependem dos 

sentimentos para se efectivarem. De acordo com Kotler e Armstrong (1994), apelos 

emocionais são uma tentativa de agitar tanto as emoções negativas como as positivas, 

que possam motivar a compra. Estas incluem apelos de medo, culpa e vergonha que 

fazem as pessoas pensar em coisas que devem fazer ou deixar de fazer. Os 

comunicadores também utilizam apelos emocionais positivos, como amor, humor, 

alegria e orgulho. 
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Investigadores de publicidade têm explorado e discutido a eficácia das duas abordagens. 

Por exemplo, Aaker e Norris (1982) constataram que os apelos racionais resultaram em 

avaliações mais eficazes do que os apelos emocionais. Do mesmo modo Golden e 

Johnson (1983) constataram que, em geral, os anúncios racionais fornecem mais 

informação do que os anúncios emocionais, e foram subsequentemente os que os 

consumidores mais gostaram e resultaram em intenções de compra mais elevadas. 

Coulson (1989) também encontrou maiores intenções de compra com os anúncios 

racionais do que com anúncios emocionais, e Holbrook e O’Shaughnessy (1984) 

relataram que o conteúdo racional é mais credível, resultando em crenças positivas.  

 

Outros autores têm sugerido que os apelos que geram uma resposta emocional resultam 

em reacções mais positivas (Goldberg e Gorn, 1987, Page et al., 1990) e maiores níveis 

de reconhecimento (Choi e Thorson, 1983).  

 

Alguns investigadores afirmam que um apelo mais emocional (valor expressivo) deve 

ser utilizado para um produto de valor expressivo, e um apelo mais racional (utilitário) 

deve ser usado para um produto utilitário (Bruzzone, 1981; Johar e Sirgy, 1991; 

Vaughan, 1980).  

 

Este estudo usa a lista de apelos face à publicidade desenvolvida por Pollay (1983). A 

lista de Pollay (1983) foi desenvolvida como uma lista exaustiva de todos os apelos 

comuns da publicidade, com base na literatura anterior e tem sido utilizada em estudos 

anteriores. Uma vez que vários investigadores concordam que os apelos face à 

publicidade podem ser classificados a um nível global, como racionais ou emocionais 

(Laskey et al., 1995), cada um dos apelos de Pollay (1983) foram posteriormente 

categorizados como emocionais ou racionais. 

 

Investigação internacional sobre os valores sugeriu que a decisão racional e emocional 

varia entre as culturas. O valor emocional é influenciado pela cultura (Triandis, 1989), e 

algumas culturas exibem as suas emoções, enquanto outros desencorajam-na (Hofstede, 

1980). Da mesma forma, a tomada de decisão racional é também culturalmente definida 

(Hofstede, 1980).  
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Os apelos emocionais demonstraram afectar as reacções dos consumidores face à 

publicidade (Edell e Burke, 1987), para reforçar a sua atenção (Olney et al., 1991) e 

para afectar as atitudes face à marca (Aaker et al., 1986). Holbrook, em 1978, separou a 

estratégia de mensagem factual de uma avaliativa. Uma estratégia de mensagem 

avaliativa solicita a criação de emoção, ou impressões subjectivas dos aspectos 

intangíveis do produto. A literatura da publicidade de bens sugere que o tipo de apelo 

deve corresponder ao tipo de produto (Johar e Sirgy, 1991).  

 

Na literatura o factor informativo (racional) parece ser o que melhor prediz o gosto pela 

publicidade e atitude face à marca (Aaker e Stayman, 1990). 

 

A emoção e a razão são vistas como dois meios distintos mas muitas vezes 

complementares de adquirir conhecimentos sobre o mundo. Na verdade, a razão e a 

emoção foram definidas como conhecimento adquirido e conhecimento por descrição, 

respectivamente (Buck, 1988; Tucker, 1981). De acordo com Buck (1988), 

"conhecimento adquirido" é imediato e uma experiência subjectiva directa, que é 

conhecido como auto-evidente. Este é o processo sobre o qual James (1890, p. 221) 

escreveu: "Eu conheço a cor azul quando a vejo, e o sabor da pêra quando o provo… 

mas sobre a natureza interna de tais factos ou o que faz deles o que eles são, não posso 

dizer absolutamente nada". Em contraste, o conhecimento por descrição resulta da 

interpretação dos dados sensoriais e envolve juízos de valor sobre os fenómenos. 

 

Por exemplo, Bertrand Russell (1912) observou que o conhecimento de um objecto 

físico, como uma mesa, não é conhecimento directo. Esse conhecimento é obtido 

através de uma consciência de “a memória dos sentidos que compõem a aparência da 

mesa”. Assim, o cérebro parece envolver duas formas funcionalmente diferentes de 

saber. Conhecimento adquirido (emoção) é a integração global e sintética dos dados 

sensoriais dos ambientes externo e interno do corpo. Em contraste com o conhecimento 

descritivo (razão) que é o processamento sequencial e analítico de informações, 

baseadas numa avaliação do ambiente. 
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Tradicionalmente, a pessoa tende a pensar o conhecimento como “cognição fria” ou a 

informação racional que é processada analiticamente e que funciona para reduzir o risco 

e a incerteza. A emoção pode ser concebida como conhecimento adquirido (em 

contraste com o conhecimento descritivo), que é uma experiência subjectiva conhecida 

apenas pelo conhecimento directo e que pode servir para fornecer informação, 

experiencial e holística sobre os produtos e serviços. 

 

Dowling e Staelin (1994) desenvolveram o conhecimento prévio que consiste na 

informações sobre os atributos racionais (qualidade, preço, etc.) do produto, com base 

nas experiências passada dos consumidores com ele. Em contraste, sugere-se que a 

emoção é também um aspecto do conhecimento prévio com a categoria de produto. O 

consumidor envolve-se em encontros vivenciais com a categoria de produtos durante 

ensaios, demonstrações, compra e uso do produto. Além do conhecimento racional 

esses encontros vivenciais também resultam em conhecimento directo ou emoção.  

 

A distinção entre tipos de produtos hedonistas e utilitaristas tem sido usada para 

explicar fenómenos importantes do comportamento do consumidor (Batra Ahtola, 1991; 

Holbrook e Hirschman, 1982) e estas categorias são, em geral, consideradas para serem 

tipos de produtos de excelência, semelhante aos conceitos de luxo (Bearden e Etzel, 

1982). O valor hedónico de um produto ou serviço é definido como o nível de prazer 

que o produto ou serviço é capaz de dar ao consumidor médio e o valor utilitário de um 

produto ou serviço é definido como o nível de utilidade do produto ou serviço para 

resolver os problemas do quotidiano do consumidor médio. 

 

Produtos e serviços hedónicos que têm benefícios intangíveis e simbólicos (para além 

dos benefícios tangíveis) são susceptível de ser relacionados com um maior potencial 

tanto para experiências positivas como negativas do consumo emocional.  

 

1.3. O uso de Apelos Racionais e Emocionais na Publicidade de Produtos 
Alimentares 
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A dimensão persuasiva da comunicação publicitária faz com que o discurso utilizado 

para realização dos seus propósitos seja do tipo argumentativo. A necessidade de 

convencer os destinatários a agir no interesse dos que pagam a comunicação, implica o 

uso de ferramentas que tornam estes objectivos exequíveis. 

 

O uso do discurso argumentativo na comunicação publicitária destina-se a provocar a 

adesão do receptor às propostas contidas na mensagem. Os produtores, tendo em conta 

a diversidade de ofertas no mercado, são obrigados a utilizar argumentos para 

convencer futuros compradores de que os seus produtos são a escolha certa e não os dos 

concorrentes. A escolha entre alternativas é o que justifica a utilização de todos os tipos 

de argumentos (Martínez, 1999). 

 

É, no entanto, difícil delimitar a fronteira entre o racional e o emocional. A maioria dos 

anúncios contêm elementos de ambos, mas podem ser determinados pela predominância 

de um dos dois. Razão e emoção não são opostos entre si. 

 

Desta forma, neste subcapítulo pretende-se apresentar quarto anúncios com apelos 

racionais e quatro com apelos emocionais. As marcas propostas serão as mesmas para 

os dois tipos de apelos: McDonald’s, Oliveira da Serra, Super Bock e Sumol. 

 

1.3.1. Publicidade da marca McDonald’s 

 

A McDonald’s é uma marca que utiliza, maioritariamente, publicidade emocional, 

dirigida a um público-alvo jovem. No entanto, mantendo sempre a sua imagem 

característica, também utiliza publicidade racional no sentido de informar os 

consumidores acerca de novidades.   
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      Figura 1                                                             Figura 2 

Figura 1 – Anúncio da marca McDonald’s (abordagem racional). 

Figura 2 – Anúncio da marca McDonald’s (abordagem emocional).  

  

Na figura 1, a McDonald’s está a informar os seus clientes que agora podem usufruir de 

Wi-Fi grátis nos seus restaurantes. Neste anúncio faz-se alusão do hambúrguer ao 

computador portátil, no sentido de manter a imagem da marca, no entanto é um anúncio 

informativo, portanto, maioritariamente com apelos racionais.   

 

Na figura 2, a McDonald’s está a dizer aos seus clientes que os aceita da forma que eles 

sejam, independentemente da sua imagem. Este anúncio é essencialmente emocional e 

relacional. A McDonald’s faz aqui uma aproximação ao cliente demonstrado ser uma 

marca livre de preconceitos. O objectivo não é propriamente informar acerca de um 

produto mas sim acerca dos valores da própria empresa.     

 

1.3.2. Publicidade da marca Oliveira da Serra 

 

A Oliveira da Serra, é uma marca que anuncia, normalmente, de forma mais emocional. 

No entanto, nas figuras 3 e 4, mostra-se dois anúncios de imprensa, um essencialmente 

racional e outro fundamentalmente emocional.   

 



 9 

     
        Figura 3                Figura 4 

Figura 3 – Anúncio da marca Oliveira da Serra (abordagem racional). 

Figura 4 – Anúncio da marca Oliveira da Serra (abordagem emocional). 

 

Na figura 3 a marca informa os consumidores que as suas garrafas de azeite têm, agora, 

uma nova tampa, com um sistema pop-up que faz com que o azeite não escorra pela 

garrafa quando esta está a ser utilizada. Os apelos deste anúncio são essencialmente 

racionais na medida em que a marca está a dar informação de um novo sistema 

dispensador do produto, sob a frase “deixe a sua marca nos cozinhados e não nas 

mãos”. A parte inferior da página mostra os diferentes tipos de azeite comercializados 

pela marca dizendo que todos eles possuem do novo sistema pop-up; reforçam a 

mensagem com um texto descritivo do produto; e o logótipo da marca. 

 

Na figura 4 a marca está a promover as novas azeitonas. A imagem central é uma 

imagem emocional, fazendo alusão entre as duas azeitonas a um casal. Na parte inferior 

da página apresentam os diferentes tipos de azeitonas, mas o texto utiliza apelos 

emocionais quando dizem que estas azeitonas são “... a forma mais apetitosa de celebrar 

pequenas e grandes ocasiões”. O texto corresponde à imagem e, portanto, mantendo o 

objectivo de dar a conhecer aos consumidores a existência de um novo produto, os 

apelos utilizados na mensagem são emocionais. 
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1.3.3. Publicidade da marca Super Bock 

 

A Super Bock tanto utiliza anúncios com apelos racionais como emocionais. Sendo uma 

marca de cervejas, faz sentido a utilização dos dois tipos de apelos já que tanto informa 

como tenta manter a relação com os consumidores.  

 

                
               Figura 5                             Figura 6  

Figura 5 – Anúncio da marca Super Bock (abordagem racional). 

Figura 6 – Anúncio da marca Super Bock (abordagem emocional).  

 

Na figura 5 é apresentado um novo produto da marca, a cerveja à pressão em garrafa. 

Este anúncio utiliza apelos essencialmente racionais no sentido em que pretende 

mostrar aos consumidores uma nova cerveja. Tanto a imagem como o texto utilizados 

têm como objectivo informar. 

 

Na figura 6, a marca pretende relembrar os consumidores da sua existência. Este 

anúncio utiliza uma imagem e um texto emocionais. Demonstra aos consumidores 

conhecer os locais onde colocam este tipo de publicidade (neste caso em específico a 



 11 

praia do Meco – praia de nudismo), usando a própria garrafa de cerveja como descritora 

da praia em questão. A frase: “O sabor autêntico das praias portuguesas” tem, também, 

um sentido emocional já que se descreve como “autêntica”, fazendo a associação às 

pessoas que a consomem como também o sendo. Este anúncio é emocional no sentido 

em que relembra e envolve os consumidores com a marca. 

 

1.3.4. Publicidade da marca Sumol 

 

A marca Sumol, apesar de já estar no mercado português há vários anos, tem vindo a 

evoluir com o mercado e apresentando uma imagem jovem. É uma marca dirigida a um 

público jovem e utiliza uma publicidade adequada e divertida, neste sentido, apela mais 

rapidamente à emoção do que à razão. 

           
             Figura 7            Figura 8 

Figura 7 – Anúncio da marca Sumol (abordagem racional). 

Figura 8 – Anúncio da marca Sumol (abordagem emocional). 

 

Na figura 6 a marca Sumol apresenta um novo produto. Com uma imagem jovial, a 

marca mostra aos consumidores um produto inovador. Um sumo 100% fruta, mas 

levemente gaseificado. Este anúncio mantém a dinâmica da marca, no entanto é 

essencialmente  informativo – racional. 
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Na figura 7 a marca faz com que o consumidor se reveja na imagem e no texto 

referidos, sendo este um anúncio que faz rir. Este anúncio é emocional no sentido em 

que o consumidor cria uma ligação com a marca pensando no seu futuro e, assim sendo, 

revendo-se no futuro com a marca.  

 

Pode concluir-se, com esta breve análise, que a mesma marca pode utilizar abordagens 

racionais e emocionais, dependendo do tipo de mensagem que pretende transmitir aos 

consumidores. Percebe-se também que nas abordagens essencialmente racionais se 

verificam alguns apelos emocionais. Uma vez que os anúncios racionais não apresentam 

um fundo branco com a informação em letras pretas, pode dizer-se que, por esse 

motivo, apresentam alguns apelos emocionais. 

 

Após a análise dos apelos racionais e emocionais utilizados na publicidade, pretende-se, 

seguidamente, abordar a atitude dos consumidores face à publicidade.  

 

1.4. Atitude dos Consumidores face à Publicidade  

 

1.4.1. Atitude face à Publicidade em geral 

 

A publicidade pode ser rotulada como uma importante “instituição”. A atitude face à 

publicidade é polarizada e contraditória, pois se por um lado é vista como uma virtude 

do capitalismo, um agente acelerador da economia de mercado e um factor de aumento 

do potencial dos consumidores, por outro lado, é criticada pela sua popularização e 

promoção de produtos prejudiciais, sexistas, fraudes, manipulação degradação moral e 

intelectual e ausência de ética (Katrandjiev, 2007).  

  

A atitude face à publicidade tem sido o foco de diversas investigações na literatura de 

marketing, em parte por se sugerir que é um antecedente para outras variáveis que 

afectam os consumidores.  

 

Atitude face à publicidade é definida como uma predisposição aprendida para responder 

de forma consistente, favorável ou desfavorável, face à publicidade em geral 
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(MacKenzie e Lutz, 1989). Neste contexto, é importante realçar que as atitudes face à 

publicidade são estados mentais usados pelos indivíduos para estruturar a forma como 

eles percebem o seu ambiente, e orientar a forma como lhes respondem (Aaker, Kumar 

e Day, 1995). Uma correlação significativa entre as atitudes favoráveis face à 

publicidade e a classificação dos respondentes a anúncios específicos como sendo 

chatos, simpáticos, agradáveis, etc., tem sido observada (Bauer e Greyser, 1968). 

  

Espera-se que a atitude face à publicidade, de forma generalizada, influencie o sucesso 

de qualquer publicidade em particular. Parece natural antecipar a predisposição de uma 

pessoa para responder à publicidade em geral, mesmo que favorável ou 

desfavoravelmente (Mehta e Purvis, 1995).  

  

Existem dois tipos de atitudes que os consumidores podem assumir, o cognitivo e 

afectivo. A atitude perante determinados produtos pode ser predominantemente 

cognitiva, essa atitude pode rever-se face aos produtos frescos. Contudo, a atitude 

perante outros produtos pode apresentar-se sob a forma afectiva, como é o caso dos 

produtos para crianças (Dubé et al., 1996).    

  

Podem ser mencionados seis factores, que contribuem para a atitude dos consumidores 

face à publicidade: entretenimento, informação, irritação, credibilidade, interactividade, 

e demografia (Wang et al., 2002). No que concerne à publicidade com perfil de 

entretenimento, este género de anúncio irá influenciar mais favoravelmente a atitude 

face à publicidade (Handel et al., 2000).  

  

O processo pelo qual são formadas as atitudes da marca dependem da natureza da 

publicidade à qual os consumidores estão expostos (Yoo e MacInnis, 2005). A atitude 

face à publicidade pode tornar-se factor influenciador da possível atenção dada a um 

anúncio (Mehta e Purvis, 1995). Uma outra visão demonstra que a atitude face à 

publicidade pode ter efeitos directos na intenção de compra, sob um baixo nível de 

envolvimento (Suh e Yi, 2006).  

 

1.4.2. Atitude face ao Anúncio 
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Atitude face ao anúncio é definida como uma predisposição para responder de forma 

favorável ou desfavorável a um estímulo da publicidade em particular, durante uma 

ocasião de exposição particular (McKenzie, Lutz & Belch, 1986). Gresham e Shimp 

(1985) descrevem o termo como uma tentativa de influenciar a escolha do consumidor 

através da criação de uma atitude favorável, que possa ser transferida para a marca 

anunciada e influenciar o comportamento de compra. 

 

A comunicação de marketing pode predispor os indivíduos a responderem positiva ou 

negativamente face a um produto ou marca. Elementos como a execução do anúncio, o 

clima criado pela publicidade, o grau em que o espectador é despertado, e até mesmo o 

contexto no qual o anúncio é recebido (por exemplo, programas de televisão ou revista) 

pode afectar os seus sentimentos sobre o anúncio, e por sua vez, os seus sentimentos 

sobre o produto ou marca (Stern e Zaichkowsky, 1991). 

 

Há evidências de que as emoções que a publicidade desperta são reportadas aos 

produtos e marcas, e os estudos têm demonstrado que a atitude face à publicidade é um 

forte mediador da sua eficácia (Mitchell e Olson, 1981; Batra e Ray, 1986; MacKenzie, 

Lutz e Belch, 1986; Bruner e Kumar, 2000; Stevenson et al. 2000).  

 

A maioria destas investigações centraram-se no estudo da atitude face à publicidade 

como um medidor da variável causal no processo através do qual a publicidade 

influencia as atitudes face aos produtos e a intenção de compra. Além disso, estas 

investigações têm demonstrado uma relação positiva forte entre a atitude face à 

publicidade e a atitude face à marca que, por sua vez, está positivamente relacionada à 

intenção de compra. 

 

 


