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3. Metodologia 

 

Neste capítulo, descreve-se a metodologia utilizada na componente empírica do 

trabalho, nomeadamente os instrumentos e métodos de pesquisa utilizados para atingir 

os objectivos propostos. 

 

3.1. Processo de Pesquisa de Marketing 

 

A pesquisa de marketing pode ser entendida como o planeamento, a recolha e a análise 

de dados importantes para a tomada de decisões de marketing. Com base em alguns 

autores que apresentam princípios essenciais para a pesquisa de marketing, procurou-se 

fazer uma adaptação a este estudo. 

 
Lambin e Kotler (2000) Malhorta (2001) Burns e Bush (2006) 

Estabelecer a necessidade da 
pesquisa de marketing 

Definir o problema 

Definição do problema Definição do problema 

Estabelecer os objectivos da 
pesquisa 

Plano de investigação Plano de investigação 
Design da pesquisa 

Determinar o design da 
pesquisa 

  Identificar os tipos e fontes de 
informação 

  Determinar os métodos de 
acesso aos dados 

  Desenho dos questionários 
  Determinação do plano da 

amostra e do seu tamanho 
Recolha de informação Recolha dos dados Recolha dos dados 

Tratamento e análise dos 
dados 

Preparação e análise dos 
dados 

Análise dos dados 

Apresentação do relatório 
de investigação 

Apresentação dos resultados Preparar e apresentar o 
relatório final da pesquisa 

Quadro 1 - Etapas do processo de pesquisa de marketing por autor.  

 

O processo de investigação contempla um conjunto de etapas cuja extensão varia de 

autor para autor. Segundo Lambin e Kotler (2000) este processo é desenvolvido por 

cinco etapas; para Malhorta (2001) por seis etapas; e para Burns e Bush (2006) é 

constituído por onze etapas.  
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De acordo com o quadro 1, verifica-se que, mediante cada autor, há uma variação no 

número de etapas que constituem o processo de pesquisa de marketing. Contudo, 

constata-se de igual forma que todos os modelos no seu cerne asseguram as etapas 

fundamentais: apresentação do problema; análise e recolha de dados; que permitem 

chegar às conclusões da pesquisa.  

 

3.2. Definição do Problema 

 

A definição do problema é o ponto de partida para a realização de uma investigação. O 

problema de pesquisa implica a determinação das informações necessárias e a forma 

como estas podem ser obtidas de forma eficaz e eficiente. Se a definição do problema 

for inadequada, pode resultar no fracasso da pesquisa e condicionar todo o sucesso 

(McDaniel e Gates, 2003). 

 

Este estudo assenta na análise da atitude dos consumidores face aos apelos emocionais e 

racionais da publicidade de produtos alimentares. Os apelos emocionais e/ou racionais 

da publicidade são utilizados nas mensagens que chegam todos os dias aos 

consumidores e, portanto, torna-se pertinente perceber como funcionam no sector 

alimentar. Este sector tem apresentado crescente importância para os consumidores, na 

medida em que interfere na sua saúde. Os apelos sensoriais (emocionais) na publicidade 

de produtos alimentares são valorizados pelos consumidores, as imagens que 

transmitem bem-estar e saúde são exemplo disso. No entanto os apelos racionais podem 

ter maior importância se se tiver em consideração variáveis como a qualidade e o preço.      

 

3.3. Objectivos 

 

Os objectivos de uma investigação têm o propósito de apresentar o que se pretende 

obter com a pesquisa e, portanto, devem ser expressos de forma clara, pois representam 

as orientações do estudo (Sampieri, Collado e Lúcio, 2006). 

 

O objectivo geral deste estudo é o de compreender qual a atitude dos consumidores face 

aos apelos racionais e emocionais utilizados na publicidade de produtos alimentares 
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assim como a forma como a publicidade tem influência na decisão de compra, na 

intenção de compra e no passa-palavra. 

  

Neste contexto, foram definidos uma série de objectivos específicos: 

1 – Avaliar a atitude face aos apelos racionais e emocionais na publicidade;  

2 – Avaliar até que ponto a publicidade tem importância na decisão compra; 

3 – Avaliar até que ponto a publicidade tem importância na intenção de compra; 

4 – Avaliar até que ponto a publicidade tem importância no passa-palavra; 

5 – Verificar até que ponto estas variáveis diferem segundo o género; 

6 – Verificar até que ponto estas variáveis diferem segundo a idade. 

 

3.4. Desenho da Pesquisa 

 

De acordo com Lambin (2000) existem três tipos de desenho de pesquisa: os estudos 

exploratórios, os estudos descritivos e os estudos casuais.  

 

Os estudos exploratórios têm como objectivo encontrar a fonte de um problema 

existente ou que possa vir a existir e traduzi-lo em questões e hipóteses. São estudos 

informais e apoiam-se na investigação documental e na análise qualitativa.  

 

Os estudos descritivos são frequentemente utilizados em situações nas quais se pretende 

analisar atitudes, intenções e comportamentos (Burns e Bush, 2006). Este será o tipo de 

estudo utilizado nesta investigação. 

 

Os estudos casuais investigam a relação entre variáveis, isto é, se geram ou determinam 

valores de outras variáveis de modo a formular previsões, tendo por base a explicação 

de fenómenos descritos (Lambin, 2000; McDaniel e Gates, 2003).  

 

Este estudo é descritivo e utiliza o método quantitativo uma vez que este recorre à 

medição numérica, à contagem e à estatística para estabelecer os padrões de 

comportamento de uma população (Sampieri, Collado e Lucio, 2006). Por outro lado, 

dado que o estudo descritivo é mais quantitativo e supõe a correcta delimitação do 
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problema, este será utilizado neste estudo de modo a permitir inferir quantitativamente 

as conclusões.   

 

3.5. Instrumento de Recolha de Dados 

 

A recolha de dados realizada para este estudo foi feita através de um questionário. Um 

questionário é um conjunto de perguntas destinadas a gerar os dados necessários para 

atingir os objectivos de um projecto de pesquisa (McDaniel e Gates, 2003).  

  

Este tipo de recolha de dados exige alguma reflexão por parte dos inquiridos, razão pela 

qual se torna necessário que o questionário seja aplicado de forma auto-administrada. 

Um questionário auto-administrado é dado directamente aos indivíduos para que estes 

respondam. Assim sendo, não existem intermediários e as respostas são assinaladas 

pelos próprios, evitando qualquer tipo de influências (Sampieri, Collado e Lucio, 2006).        

 

Para Burns e Bush (1999) o questionário expressa o objectivo da investigação através 

de questões específicas. Cria, também, um padrão através das questões e é feita uma 

categorização nas respostas de modo a que todos os inquiridos recebem o mesmo 

estímulo. Estimula-se a cooperação, pela aparência e redacção mantendo os inquiridos 

motivados para responderem até ao fim e serve de registo permanente da pesquisa. 

Assim, o processo de análise de dados é mais eficaz e contém a informação que atesta a 

credibilidade na eventualidade de testes de validação.  

 

3.6. Desenho do Questionário   

 

Ao longo deste capítulo de metodologia são explicadas as várias etapas que 

constituíram o trabalho empírico desta Dissertação. Mas neste subcapítulo de “desenho 

do questionário” será dado um destaque especial à construção de duas escalas que foram 

criadas especificamente para este estudo.  

 

Dado que na revisão de literatura não foram encontrados instrumentos específicos que 

medissem as variáveis que se pretendia analisar, foram criadas duas escalas: uma para 
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avaliar a atitude face aos apelos racionais e emocionais e outra para avaliar as 

consequências da publicidade, nomeadamente a sua influência na decisão de compra, na 

intenção de compra e no passa-palavra. 

 

A construção das escalas passou por 6 fases (quadro 2). 

 
Etapa 1 Definição das variáveis 
Etapa 2 Criação dos itens 
Etapa 3 Construção do questionário e pré-teste 
Etapa 4 Administração definitiva do questionário 
Etapa 5 Análise de Componentes Principais para cada escala 
Etapa 6 Avaliação da fiabilidade das dimensões das escalas 

Quadro 2 – Etapas de construção das escalas. 

 

A primeira etapa consistiu na definição das variáveis. Partindo dos objectivos do 

estudo definiram-se as variáveis latentes que se pretendia medir. Assim, decidiu-se criar 

uma primeira escala para avaliar a atitude face aos apelos publicitários. Esta escala teria 

duas dimensões: uma sobre a atitude face aos apelos racionais e uma outra sobre a 

atitude face aos apelos emocionais.  

 

Pretendia-se também avaliar as consequências da comunicação publicitária. Assim, a 

segunda escala era composta por três dimensões: uma para avaliar a influência da 

publicidade na decisão de compra, uma segunda para avaliar a intenção de compra, e 

uma terceira para avaliar até que ponto os consumidores comentam a publicidade que 

vêm com outros indivíduos.   

 

Após a definição das variáveis latentes que se pretendia medir procedeu-se à criação de 

itens que representassem essas mesmas variáveis. Os itens foram criados a partir da 

revisão de literatura que foi feita previamente e que incidiu sobre cada uma dessas 

variáveis. Teve ainda base na análise de outras escalas já anteriormente criadas. De 

referir que estas escalas não se adequavam directamente aos objectivos deste estudo, 

razão pela qual foi necessária uma adaptação. 
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A escala de atitude face aos apelos racionais era composta, inicialmente, por 7 itens e a 

escala de atitude face aos apelos emocionais por 8 itens. Todos eles foram construídos a 

partir da revisão de literatura.  

 

A escala de avaliação da importância da publicidade na decisão de compra era 

inicialmente constituída por 5 itens. Esta escala teve por base a escala usada por Eck et 

al. (2004), constituída por 10 itens, bem como a escala usada por Morton & Friedman 

(2002), constituída por 12 itens. Estas escalas foram usadas como ponto de partida para 

a construção da escala desenvolvida neste estudo, já que nenhum dos itens se 

enquadrava exactamente naquilo que este estudo necessitava. 

 

A escala de avaliação da importância da publicidade na intenção de compra era 

inicialmente constituída por 6 itens. Esta escala teve como base a escala usada por Lee, 

J. (2009), constituída por 2 itens relativos à intenção de compra; Singh et al., (2000), 

constituída por 3 itens; e a escala usada por Morton & Friedman (2002), constituída por 

12 itens. 

 

Finalmente, para medir a importância da publicidade no passa-palavra, criou-se uma 

escala de 3 itens, com base na escala usada por Makgosa & Mohube (2007), constituída 

por 11 itens; Godes & Mayzlin (2008), constituída por 6 itens; e Singh et al., (2000), 

constituída por 3 itens.    

 

No quadro 3 são apresentados os itens propostos para utilização na escala de avaliação 

da atitude face aos apelos publicitários. Esta escala divide-se em duas dimensões: 

apelos emocionais (AE) e apelos racionais (AR). 

 

AE1 - Para mim é agradável ver publicidade com ambientes e cenários fantásticos. 

AE2 - Gosto de ver publicidade que me emociona. 

AE3 - Gosto de publicidade que me faça sonhar. 

AE4 - Acho que os anúncios publicitários são mais interessantes se contarem uma história. 

AE5 - Acho que os anúncios devem ser emotivos. 

AE6 - A publicidade deve apresentar valores e estilos de vida. 

AE7 - Aprecio publicidade que diverte. 
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AE8 - Gosto de publicidade com pessoas bonitas. 
AR1 - Gosto dos anúncios publicitários que mostram a vantagem do produto directamente, sem 
rodeios. 

AR2 - Acho importante que a publicidade seja objectiva. 

AR3 - Interesso-me pela publicidade que me dá informação sobre o produto. 

AR4 - Acho útil a publicidade que mostra o preço do produto. 

AR5 - Estou atento à publicidade que anuncia promoções. 

AR6 - A publicidade que descreve as características e funções do produto é útil para mim. 

AR7 - Gosto de publicidade que mostra resultados de estudos sobre os produtos. 

Quadro 3 – Escala de avaliação da atitude face aos apelos racionais e emocionais da publicidade. 

 

No quadro 4 são apresentados os itens propostos para utilização na escala de avaliação 

das consequências da comunicação publicitária. Esta escala divide-se em três 

dimensões: influência na decisão de compra (DECOMP), influência na intenção de 

compra (INTCOMP), e influência no passa-palavra (PP). 

 

DECOMP1 - Uso informação dos anúncios publicitários para me ajudar a tomar decisões de 
compra. 

DECOMP2 - Os anúncios publicitários ajudam-me a recordar os produtos e marcas quando os 
vou comprar. 

DECOMP3 - Quando penso na marca ou produto que vou comprar recorro ao que vejo nos 
anúncios publicitários. 

DECOMP4 - A publicidade influencia as minhas opiniões e sentimentos acerca das marcas e 
produtos. 

DECOMP5 - A informação que vejo na publicidade é útil quando estou a decidir que marca ou 
produto comprar. 

INTCOMP1 - Geralmente compro as marcas e produtos que vejo apresentados nos anúncios 
publicitários. 

INTCOMP2 - Eu já procurei um produto numa loja depois de o ver num anúncio publicitário. 

INTCOMP3 - Já ocorreu eu ter começado a usar uma marca depois de a ter visto apresentada 
na publicidade. 

INTCOMP4 - Eu quis experimentar uma marca depois de a ter visto num anúncio publicitário. 

INTCOMP5 - Quando vejo um anúncio a uma marca ou produto vou comprá-la(o). 

INTCOMP6 - As marcas e produtos que costumo comprar são aquelas que eu vejo na 
publicidade. 

PP1 - Costumo comentar com os meus familiares acerca dos anúncios de que gosto. 

PP2 - Digo às outras pessoas as novidades ou informações úteis que vejo nos anúncios 
publicitários. 

PP3 - Quando vejo um anúncio engraçado comento com os meus amigos. 
Quadro 4 – Escala de avaliação das consequências da comunicação publicitária. 
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Em seguida foram revistos os itens e construído o questionário. Todos os itens foram 

apresentados com uma escala tipo Likert de cinco pontos. Esta versão provisória foi 

administrada a uma pequena amostra de dez indivíduos. Este pré-teste destinou-se a 

verificar até que ponto os itens eram bem compreendidos pelos entrevistados e se algum 

suscitava alguma dúvida. Todos os 10 questionários foram preenchidos correctamente e 

não houve dúvidas sobre os itens apresentados.  

 

Posteriormente administrou-se o questionário à amostra definitiva. Nesta fase 127 

indivíduos preencheram o questionário correctamente.  

 

Procurou-se então verificar até que pontos os itens das variáveis latentes previamente 

definidas se agregavam, de facto, em dimensões. Para isso realizou-se uma análise de 

componentes principais. Dada a especificidade de cada temática em análise, realizou-

se uma análise para a primeira escala e uma outra análise para a segunda escala. Neste 

contexto foram feitas várias análises sucessivas nas quais se foram suprimindo itens até 

se chegar a uma estrutura estável: uma primeira escala para avaliar a atitude face aos 

apelos racionais e emocionais, com duas dimensões e uma segunda escala para avaliar 

as consequências da comunicação publicitária, com três dimensões. 

 

A etapa final consistiu na avaliação da consistência interna de cada uma das 

dimensões das duas escalas. Para isso foi usada a prova estatística Alpha de Cronbach. 

 

3.7. Amostra e Procedimento de Administração dos Questionários  

  

Os principais métodos de amostragem dividem-se em duas categorias: amostragem 

probabilística e amostragem não probabilística. Chama-se amostra probabilística 

quando todos os elementos da população têm a probabilidade de serem seleccionados 

diferente de zero. Chama-se amostra não probabilística quando apenas alguns elementos 

da população têm probabilidade de serem seleccionados (McDaniel e Gates, 2003).  

 

Nesta investigação recorreu-se a uma amostra não probabilística por conveniência 

constituída por 127 indivíduos (com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos e 



 9 

maioritariamente residentes na zona Norte do País). De acordo com Barañano (2004), 

este tipo de amostra, tal como o nome indica, é efectuada de forma arbitrária em função 

da conveniência da pesquisa.  

  

Tentou-se minorar o que os autores McDaniel e Gates (2003) entendem por erro ou 

distorção do entrevistador, procurando evitar a influência do entrevistador nas respostas. 

Realizou-se, um pré-teste a 10 indivíduos para verificar se surgiriam algumas dúvidas 

no preenchimento. Os questionários foram auto-administrados e o entrevistador 

certificou-se que cada pessoa também não seria influenciada por outros indivíduos nas 

suas respostas.  

 

3.8. Análise dos Dados 

 

Os dados obtidos foram tratados e analisados com o apoio do programa de análise de 

dados SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 17.0. O SPSS é uma 

ferramenta informática importante, no sentido que permite a realização de cálculos 

estatísticos complexos com a obtenção dos resultados em poucos segundos (Pereira, 

2006).  

 

Processou-se a análise de dados com a realização de análises descritivas (média e desvio 

padrão), da análise de componentes principais e testes paramétricos (testes t). A 

validade das escalas foi feita através da análise do Alpha de Cronbach, que nos dá como 

valor o grau de fiabilidade destas.  

 

3.8.1. Análise descritiva  

 

A média e o desvio padrão são os elementos estatísticos de uma análise descritiva 

simples. Entende-se por média a soma dos valores dividindo-se o total pelo número de 

observações. O desvio padrão é a variância em relação à média, portanto o afastamento 

do valor esperado (Pestana e Gageiro, 2005). 

 

3.8.2. Análise de Componentes Principais 
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A análise de componentes principais (ACP) é uma técnica de análise exploratória 

multivariada que transforma um conjunto de variáveis correlacionadas num conjunto 

menor de variáveis independentes. Uma das principais vantagens da ACP é permitir 

resumir a informação de várias variáveis correlacionadas (e portanto de alguma forma 

redundantes) em uma ou mais combinações lineares independentes (as componentes 

principais) que representam a maior parte da informação presente nas variáveis originais 

(Moroco, 2003). Neste estudo a análise de componentes principais foi usada para 

avaliar a estrutura das escalas criadas. 

 

3.8.3. Teste T  

 

É utilizado para a comparação de médias de uma variável em relação a dois grupos de 

casos independentes, grupos entre os quais não existe relação (Pereira, 2006). Permite a 

verificação das médias obtidas por dois grupos relativamente à sua diferença ou 

semelhança (Maroco, 2003).  

 

Com o teste t podemos, neste estudo, ver se existem diferenças entre o género 

masculino e feminino quanto às diversas variáveis. (Pereira, 2006).  

 

3.8.4. Alpha de Cronbach 

 

A fiabilidade das escalas utilizadas foi calculada através do Alpha de Cronbach que 

permite medir a consistência interna de uma dada escala. O coeficiente de fiabilidade 

pode variar entre o valor 0 e o valor 1 (Pestana e Gageiro, 2005).  

 

Este teste permitiu saber se as escalas utilizadas na pesquisa são ou não consistentes e 

fiáveis. A consistência interna de uma escala considera-se excelente se o valor de Alpha 

for superior a 0,9 e considera-se inaceitável se for inferior a 0,6 (Quadro 5). 
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Alpha Consistência 

Superior a 0,9 Excelente 
Entre 0,8 e 0,9 Bom 
Entre 0,7 e 0,8 Razoável 
Entre 0,6 e 0,7 Fraco 
Inferior a 0,6 Inaceitável 

Quadro 5 – Fiabilidade das escalas usando o Alpha de Cronbach (Hill e Hill, 2000).  

 

Procurou-se, com este capítulo, esquematizar a metodologia aplicada no 

desenvolvimento do estudo. No capítulo seguinte serão apresentados e discutidos os 

resultados obtidos.  

 


