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4. Análise de Dados 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados do estudo, tendo como instrumentos os 

métodos estatísticos apresentados e tratados no programa estatístico SPSS. Pretende-se, 

neste capítulo, cumprir os objectivos propostos para este estudo. 

 

4.1. Caracterização da Amostra 

 

A amostra utilizada foi não probabilística, de conveniência. Era constituída por 127 

indivíduos. No que se refere à idade, os inquiridos tinham entre 20 e 40 anos. Para 

facilitar a interpretação dos dados criaram-se dois intervalos, verificando-se que 64,6% 

dos indivíduos se concentra entre os 20 e 30 anos de idade; e 35,4% entre os 31 e os 40 

anos. Relativamente ao género, 50,4% dos inquiridos eram do género feminino e os 

restantes 49,6% do masculino. Quanto às habilitações académicas, verifica-se uma 

maior percentagem de indivíduos licenciados (Quadro 6).  

 

Habilitações académicas Frequência Percentagem (%) 

Secundário 25 19,7 

Licenciatura 63 49,6 

Pós-graduação 39 30,7 

Total 127 100,0 

Quadro 6  – Frequência das Habilitações académicas.  
 

No que concerne à situação profissional, 89% dos inquiridos estavam empregados, 

9,4% eram estudantes e apenas 1,6% estavam desempregados. 

 

Quanto ao rendimento mensal líquido, 73,2% dos inquiridos tinham um vencimento 

entre os 501€ e os 1500€. Sem rendimento surgiram tanto desempregados como 

estudantes (Quadro 7). 
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Rendimento mensal  Frequência Percentagem % 

Sem rendimento 11 8,7 

Inferior a 500€ 3 2,4 

De 501€ a 1000€ 45 35,4 

De 1001€ a 1500€ 48 37,8 

Superior a 1500€ 20 15,7 

Total 127 100,0 

Quadro 7  – Frequência do Rendimento Mensal Líquido. 

 

A maior parte dos inquiridos eram provenientes da Zona Norte do País, mais 

concretamente de Santa Maria da Feira (40,9%), de Gaia (14,2%), do Porto, (13,4%) e 

da Maia (7,1%). Os restantes inquiridos (24,6%) eram de outras cidades como Espinho, 

Matosinhos, Póvoa do Varzim, entre outras. 

 

4.2. Análise de Componentes Principais 

 

Pretende-se, nesta fase, resumir a escala referente aos “apelos emocionais e racionais”, 

bem como a escala “influência da publicidade na decisão de compra, intenção de 

compra, passa-palavra”. 

 

Realizou-se uma Análise de Componentes Principais com os 15 itens relativos à escala 

de avaliação dos apelos racionais e emocionais da publicidade. Optou-se pela rotação 

Varimax já que, na revisão de literatura se verificou esta opção era frequentemente 

associada à ACP (análise de componentes principais). Dado que se pretendia verificar 

como é que os itens se agregavam naturalmente, não se optou por extrair nenhum 

número específico de factores à partida (a opção de extracção foi: eigenvalues over 1). 

 

4.2.1.  Apelos Emocionais e Racionais 

 

O primeiro passo foi avaliar todos os itens da escala da atitude face aos apelos 

emocionais e racionais (Quadro 8). 

 

O KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) foi de 0,752, valor que considera a análise factorial 

média e aceitável permitindo a sua prossecução. Através do teste de esfericidade de 
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Bartlett verificámos que existia correlação entre as variáveis (sig.=0,000) o que permitiu 

confirmar a possibilidade e adequação da análise factorial para o tratamento dos dados. 

 

Items da escala Factores  

 1 2 3 4 

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

,843 ,188 ,007 ,095 

AE2 - Gosto de ver publicidade que me emociona. ,780 -,020 ,225 -,345 

AE3 - Gosto de publicidade que me faça sonhar. ,767 -,064 -,230 ,127 

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

,738 -,252 -,078 ,107 

AE5 - Acho que os anúncios devem ser emotivos. ,736 -,166 ,222 ,077 

AE6 - A publicidade deve apresentar valores e estilos de vida. ,560 -,097 ,199 ,346 

AE7 - Aprecio publicidade que diverte. ,548 -,141 ,341 -,033 

AR2 - Acho importante que a publicidade seja objectiva. -,101 ,778 ,040 ,273 

AR1 - Gosto dos anúncios publicitários que mostram a 
vantagem do produto directamente, sem rodeios. 

-,104 ,698 ,247 ,371 

AE8 - Gosto de publicidade com pessoas bonitas. ,279 -,628 ,223 ,283 

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

,118 ,600 ,531 ,203 

AR4 - Acho útil a publicidade que mostra o preço do produto. -,181 ,097 ,735 ,374 

AR5 - Estou atento à publicidade que anuncia promoções. ,299 ,060 ,716 -,137 

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

,020 ,129 -,033 ,747 

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

,198 ,208 ,158 ,580 

Quadro 8 - Matriz de Rotação de Componentes para Apelos Emocionais e Racionais 1. 
 

Foram extraídos quatro factores que explicam 62,80% da variância dos dados. O 

primeiro factor era composto por sete itens relativos aos apelos emocionais tais como 

“para mim é agradável ver publicidade com ambientes e cenários fantásticos” e 

explicava 27,79% da variância.  

 

O segundo factor era principalmente composto por três itens relativos aos apelos 

racionais, tal como “acho importante que a publicidade seja objectiva” e um item 

relativo a um apelo emocional. Este último surgiu com um valor negativo, o que fazia 

sentido uma vez que estava integrado num factor “racional”. Este segundo factor 

explicava 19,28% dos dados.  
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O terceiro factor explicava 8,30% dos dados e era composto por dois itens relativos aos 

apelos racionais. Estes dois itens diziam respeito especificamente a preço e a 

promoções. O quarto factor extraído era também composto por dois itens relativos a 

apelos racionais e explicava 7,44% da variância.  

 

Como balanço desta primeira extracção verifica-se que os dois grupos iniciais (apelos 

racionais vs apelos emocionais) não se confirmam totalmente. Por um lado, um item 

relativo aos apelos emocionais surge num factor essencialmente “racional”. Este facto é 

explicável já que este item “emocional” surge com o valor negativo.  

 

Por outro lado, os itens relativos aos apelos racionais não surgem todos num factor mas 

sim divididos por três factores. Provavelmente os entrevistados identificam como que 

“subdivisões” num conceito que pretendia ser mais homogéneo: a atitude face aos 

apelos racionais.  

 

Como resultado desta primeira análise decidiu-se suprimir o item “AE8 – Gosto de 

publicidade com pessoas bonitas” no sentido de obter como resultado um factor 

inteiramente com itens relativos a apelos racionais. Mantiveram-se todos os outros itens 

para verificar o resultado de uma nova análise. Procedeu-se então a uma segunda 

Análise de Componentes Principais com os restantes catorze itens.  

 

Nesta segunda análise seguiram-se os mesmos procedimentos da anterior e obteve-se 

como resultado do teste de KMO 0,756 e a significância 0,000. 

 

A segunda análise resultou em três factores que explicam 57,87% da variância (Quadro 

9). O primeiro factor desta análise era muito semelhante ao primeiro factor da análise 

anterior: tratava-se da dimensão que agrupava sete itens relativos aos apelos 

emocionais, tais como: “acho que os anúncios devem ser emotivos”. Este factor 

explicava 28,61% da variância.  
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Surgem depois dois factores compostos por itens relativos a apelos racionais, tais como 

“gosto dos anúncios publicitários que mostram a vantagem do produto directamente, 

sem rodeios”. O segundo factor era composto por quatro itens e explicava 20,42% da 

variância. O terceiro factor era composto por três itens e explicava 8,85% da variância.  

 

Items da escala Factores  

 1 2 3 

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

,804 ,202 ,038 

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

,778 -,084 -,132 

AE5 - Acho que os anúncios devem ser emotivos. ,773 -,049 ,181 

AE3 - Gosto de publicidade que me faça sonhar. ,765 ,059 -,247 

AE2 - Gosto de ver publicidade que me emociona. ,729 -,265 ,289 

AE6 - A publicidade deve apresentar valores e estilos de vida. ,616 ,206 ,115 

AE7 - Aprecio publicidade que diverte. ,565 -,105 ,312 

AR1 - Gosto dos anúncios publicitários que mostram a vantagem 
do produto directamente, sem rodeios. 

-,164 ,747 ,300 

AR2 - Acho importante que a publicidade seja objectiva. -,198 ,725 ,135 

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

,103 ,642 -,143 

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

,247 ,573 ,091 

AR5 - Estou atento à publicidade que anuncia promoções. ,301 -,059 ,734 

AR4 - Acho útil a publicidade que mostra o preço do produto. -,113 ,357 ,652 

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

,073 ,549 ,595 

Quadro 9 – Matriz de Rotação de Componentes para Apelos Emocionais e Racionais 2. 
 

Pretendia-se inicialmente criar uma escala que avaliasse, de uma forma directa, as 

atitudes face aos apelos racionais e face aos apelos emocionais. Considerou-se que seria 

mais objectivo fazer a análise com uma dimensão para cada um destes tipos de apelos. 

Assim, perante este resultado, optou-se por reter apenas dois factores (aqueles que 

explicam uma maior percentagem de variância), e suprimir o factor três, que tinha três 

itens: 

“AR5 - Estou atento à publicidade que anuncia promoções.”; 

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

“AR3 - Interesso-me pela publicidade que me dá informação sobre o produto.”. 
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Estes itens foram suprimidos já que a dimensão era redundante com a anterior, e a 

variância explicada era menor do que a anterior. 

 

Realizou-se, então, uma terceira Análise de Componentes Principais. Para uma solução 

de dois factores, o KMO foi 0,742 e a significância 0,000. 

 

A terceira análise resultou em dois factores que explicam 54,12% da variância (Quadro 

10). O primeiro factor mantém-se com sete itens, tal como “gosto de publicidade que 

me faça sonhar”, e explica 34,89% da variância. O segundo factor é composto por 

quatro itens, tal como “a publicidade que descreve as características e funções do 

produto é útil para mim”, e explica 19,23% da variância. 

 

Quadro 10 - Matriz de Rotação de Componentes para Apelos Emocionais e Racionais 3.  

 

Seguidamente realizou-se uma Análise de Componentes Principais com os 14 itens 

relativos à escala de avaliação das consequências da comunicação publicitária. Optou-se 

novamente pela rotação Varimax. Dado que se pretendia verificar como é que os itens 

Items da escala Factores  

 1 2 

AE5 - Acho que os anúncios devem ser emotivos. ,796 ,004 

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

,795 ,214 

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

,764 -,159 

AE2 - Gosto de ver publicidade que me emociona. ,759 -,179 

AE3 - Gosto de publicidade que me faça sonhar. ,731 -,028 

AE6 – A publicidade deve apresentar valores e estilos de vida. ,627 ,234 

AE7 - Aprecio publicidade que diverte. ,599 -,005 

AR1 - Gosto dos anúncios publicitários que mostram a vantagem do 
produto directamente, sem rodeios. 

-,140 ,804 

AR2 - Acho importante que a publicidade seja objectiva. -,204 ,782 

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

,242 ,597 

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

,072 ,586 
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se agregavam naturalmente, não se optou por extrair nenhum número específico de 

factores à partida (a opção de extracção foi: eigenvalues over 1). 

 

4.2.2. Decisão de Compra, Intenção de Compra, Passa-Palavra 

 

O primeiro passo foi avaliar todos os itens da escala de avaliação das consequências da 

comunicação publicitária. 

 

O KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) foi de 0,809, valor que considera a análise factorial 

média e aceitável permitindo a sua prossecução. Através do teste de esfericidade de 

Bartlett verificamos que existia correlação entre as variáveis (sig.=0,000) o que permitiu 

confirmar a possibilidade e adequação da análise factorial para o tratamento dos dados. 

 

Foram extraídos quatro factores que explicavam 70,19% da variância dos dados 

(Quadro 11). O primeiro factor era composto por seis itens relativos à decisão de 

compra, tal como “uso informação dos anúncios publicitários para me ajudar a tomar 

decisões de compra” e explica 38,68% da variância.  

 

O segundo factor era composto por três itens relativos ao passa-palavra, tal como 

“costumo comentar com os meus familiares acerca dos anúncios de que gosto”, explica 

12,27% da variância.  

 

O terceiro factor explicava 9,90% dos dados e é composto por três itens relativos à 

intenção de compra, tal como “eu já procurei um produto numa loja depois de o ver 

num anúncio publicitário”.  

 

O quarto factor extraído era composto por dois itens, também relativos à intenção de 

compra e explica 8,99% da variância.  

 

Como balanço desta primeira extracção verifica-se que no factor 1 existe um item fora 

da dimensão. O item pertence ao grupo de intenção de compra e foi agrupado na 

decisão de compra. Também se verifica que o grupo intenção de compra não se 
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confirma totalmente, na medida em que os itens relativos a este grupo não surgem todos 

num factor, mas sim divididos por dois factores. Provavelmente os entrevistados 

identificam como que “subdivisões” num conceito que pretendia ser mais homogéneo: a 

intenção de compra.  

 

Items da escala Factores  

 1 2 3 4 

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

,861 ,117 ,020 ,152 

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

,807 ,077 ,272 -,052 

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

,754 ,031 -,042 ,312 

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

,737 ,376 ,225 -,174 

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

,630 ,146 ,145 ,203 

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

,619 ,264 ,122 ,449 

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

,088 ,819 -,061 ,158 

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

,235 ,762 ,129 ,226 

PP3 - Quando vejo um anúncio engraçado comento com os meus 
amigos. 

,286 ,624 ,358 -,405 

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

,106 -,247 ,822 -,046 

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

,169 ,326 ,741 ,226 

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

,145 ,477 ,686 ,136 

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

,109 ,119 ,071 ,816 

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

,456 ,122 ,146 ,625 

Quadro 11 - Matriz de Rotação de Componentes para Intenção e Decisão de Compra, e Passa-Palavra 1. 
 

Como resultado desta primeira análise decidiu-se suprimir o item “INTCOMP1 – 

Geralmente compro as marcas e produtos que vejo apresentados nos anúncios 

publicitários”, no sentido de obter como resultado um factor inteiramente com itens 

relativos à decisão de compra. Mantiveram-se todos os outros itens para verificar o 
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resultado de uma nova análise. Procedeu-se então a uma segunda Análise de 

Componentes Principais com os restantes treze itens.  

 

Na segunda análise seguiram-se os mesmos procedimentos da anterior e obteve-se 

como resultado do teste de KMO 0,801 e a significância 0,000. 

 

Items da escala Factores  

 1 2 3 4 
DECOMP1 - Uso informação dos anúncios publicitários 
para me ajudar a tomar decisões de compra. 

,862 ,125 ,020 ,169 

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

,803 ,085 ,275 -,054 

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

,753 ,038 -,042 ,327 

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

,736 ,382 ,223 -,163 

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

,645 ,153 ,136 ,256 

WOM1 - Costumo comentar com os meus familiares 
acerca dos anúncios de que gosto. 

,070 ,819 -,060 ,136 

WOM2 - Digo às outras pessoas as novidades ou 
informações úteis que vejo nos anúncios publicitários. 

,232 ,766 ,125 ,233 

WOM3 - Quando vejo um anúncio engraçado comento 
com os meus amigos. 

,294 ,628 ,350 -,386 

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

,103 -,243 ,826 -,058 

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

,170 ,332 ,737 ,241 

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

,134 ,481 ,686 ,125 

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

,113 ,124 ,065 ,854 

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

,435 ,128 ,155 ,599 

Quadro 12 - Matriz de Rotação de Componentes para Intenção e Decisão de Compra, e Passa-Palavra 2. 
 

A segunda análise resultou em quatro factores que explica 70,96% da variância (Quadro 

12). O primeiro factor desta análise é muito semelhante ao primeiro factor da análise 

anterior, tendo apenas sido suprimido o factor relativo à INTCOM1. Trata-se de uma 

dimensão que agrupa cinco itens relativos à intenção de compra, tais como: “os 

anúncios publicitários ajudam-me a recordar os produtos e marcas quando os vou 

comprar”. Este factor explica 37,59% da variância.  
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O segundo factor refere-se ao passa-palavra, composto por três  itens tal como: “digo às 

outras pessoas as novidades ou informações úteis que vejo nos anúncios publicitários”. 

Este factor explica 13,11% da variância. 

 

Surgem depois dois factores compostos por itens relativos à intenção de compra, tal 

como “já ocorreu eu ter começado a usar uma marca depois de a ter visto apresentada 

na publicidade”. O terceiro factor é composto por três itens e explica 10,60% da 

variância. O quarto factor é composto por dois itens e explica 9,66% da variância.  

 

Pretendia-se inicialmente criar uma escala que avaliasse três factores: decisão de 

compra, passa-palavra e intenção de compra. Considerou-se que seria mais objectivo 

fazer a análise com uma dimensão para cada um destes tipos de apelos. Assim, perante 

este resultado, optou-se por reter apenas três factores (aqueles que explicam uma maior 

percentagem de variância), e suprimir o factor quatro, que tinha dois itens: 

“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.” 

 

Nesta terceira análise seguiram-se os mesmos procedimentos da anterior e obteve-se 

como resultado do teste de KMO 0,790 e a significância 0,000. 

 

A terceira análise resultou em três factores que explica 67,63% da variância (Quadro 

13). O primeiro factor desta análise é muito semelhante ao primeiro factor da análise 

anterior, tendo apenas sido suprimido o factor relativo à INTCOM1. Trata-se de uma 

dimensão que agrupa cinco itens relativos à intenção de compra, tais como: “a 

publicidade influencia as minhas opiniões e sentimentos acerca das marcas e produtos”. 

Este factor explica 40,82% da variância.  

 

O segundo factor refere-se ao passa-palavra, composto por três itens tal como: “quando 

vejo um anúncio engraçado comento com os meus amigos”. Este factor explica 14,66% 

da variância. 
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Surge depois um terceiro factor composto por itens relativos à intenção de compra, tal 

como “eu quis experimentar uma marca depois de a ter visto num anúncio publicitário”. 

O terceiro factor é composto por três itens e explica 12,16% da variância.  

 

Rotated Component Matrixa Componentes 
 1 2 3 

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

,879 ,142 ,035 

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

,815 ,062 -,043 

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

,770 ,093 ,306 

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

,686 ,170 ,139 

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

,675 ,374 ,267 

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

,085 ,828 -,075 

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

,249 ,786 ,107 

WOM - Quando vejo um anúncio engraçado comento com os 
meus amigos. 

,192 ,604 ,395 

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

,071 -,235 ,832 

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

,196 ,354 ,717 

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

,144 ,495 ,672 

Quadro 13 - Matriz de Rotação de Componentes para Intenção e Decisão de Compra, e Passa-Palavra 3. 
 

4.3. Consistência Interna das Escalas 

 

Nesta fase, procedeu-se à verificação da consistência interna das dimensões que 

constituíam cada uma das escalas utilizadas, através do Alpha de Cronbach. 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. 

 

4.3.1. Atitude face aos Apelos Emocionais 
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A escala de Atitude Face aos Apelos Emocionais (quadro 14), apresentou um item que 

foi suprimido: “AE - Gosto de publicidade com pessoas bonitas.” 

 

Depois dessa operação foi obtido um Alpha de α=0,853, assim sendo é possível 

considerá-la fiável e consistente.   

 

Escala Número de Itens 
Alpha de 
Cronbach 

Atitude face aos Apelos Emocionais 7 0,853 
Quadro 14 – Alpha de Cronbach da Atitude Face aos Apelos Emocionais. 
 

4.3.2. Atitude face aos Apelos Racionais 

 

A escala da Atitude Face aos Apelos Racionais (quadro 15) obteve o pior valor de 

Alpha (α=0,621).  

 

Escala Número de Itens 
Alpha de 
Cronbach 

Atitude face aos Apelos Racionais 4 0,621 
Quadro 15 – Alpha de Cronbach da Atitude Face aos Apelos Racionais. 
 

4.3.3. Influência da Publicidade na Decisão de Compra 

 

Relativamente à escala da Influência da Publicidade na Decisão de Compra, como se 

pode verificar no quadro 16, apresentou um valor de Alpha de α=0,856. 

 

Escala Número de Itens 
Alpha de 
Cronbach 

Influência da Publicidade na Decisão de Compra 5 0,856 
Quadro 16 – Alpha de Cronbach da Influência da Publicidade na Decisão de Compra. 
 

4.3.4. Influência da Publicidade no Passa-Palavra 

 

Quanto à escala de Passa-Palavra, o quadro 17 confirma que esta escala possui um 

Alpha de α=0,707.  
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Escala Número de Itens 
Alpha de 
Cronbach 

Influência da Publicidade no Passa-Palavra 3 0,707 
Quadro 17 – Alpha de Cronbach do Passa-Palavra. 
 
4.3.5. Influência da Publicidade na Intenção de Compra 

 
O quadro 18 refere-se à escala de Influência da Publicidade na Intenção de Compra. O 

Alpha assume um valor de α=0,723. 

  

Escala Número de Itens 
Alpha de 
Cronbach 

Influência da Publicidade na Intenção de Compra 3 0,723 
Quadro 18 – Alpha de Cronbach da Intenção de Compra.  
 

Após esta análise à consistência interna das escalas foi possível constatar que, apenas a 

escala face aos apelos racionais apresenta um valor de Alpha considerado fraco.  As 

restantes apresentam elevados valores de Alpha, podendo considerar-se fiáveis. Com 

base nestes resultados, a análise de dados apresentada em seguida mostra os valores de 

cada dimensão e não dos itens separadamente. O valor de cada dimensão foi formado 

pela média entre os seus itens.   

 

4.4. Análise Descritiva das dimensões 

 
Neste ponto serão apresentadas médias e desvios-padrão de cada uma das dimensões. 

 

4.4.1. Estatística Descritiva 
 

Estatística Descritiva 

 Mínimo Máximo Média Desvio-Padrão 

Apelos Racionais 2,75 5,00 3,98 0,54 

Apelos Emocionais 1,00 5,00 3,48 0,71 

Decisão de Compra 1,00 5,00 3,43 0,69 

Intenção de Compra 2,00 5,00 3,77 0,59 

Passa-Palavra 1,00 5,00 3,55 0,75 

Quadro 19 – Estatística Descritiva das dimensões. 
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Entende-se, a partir da análise do quadro 19, que os consumidores de produtos 

alimentares têm uma atitude mais positiva face aos apelos racionais (M=3,98; DP= 

0,54) do que face aos apelos emocionais (M=3,48; DP=0,71). Verifica-se que esta 

diferença é significativa (p=0,000).   

 

Conclui-se, ainda, que a publicidade tem importância na decisão de compra; a 

publicidade tem importância na intenção de compra; e as pessoas comentam a 

publicidade de que gostam com as outras pessoas. 

 

4.4.2. Comparação entre Médias 

 
Para se verificar se em cada escala as médias são significativamente diferentes 

procedeu-se ao cálculo do Teste T. Procedeu-se a comparação entre médias das 

dimensões, por género e por idades. 

 

4.4.2.1. Género 

 
Realizou-se um Teste T para verificar possíveis diferenças das médias entre géneros. 

Não se registaram diferenças significativas à excepção das variáveis Apelos Emocionais 

(p=0,033) e Intenção de Compra (p=0,007). Os indivíduos do género feminino (em 

comparação com os do género masculino) consideram que os Apelos Emocionais são 

mais valorizados na Publicidade, bem como a Intenção de Compra. 

 

 Género Média Desvio-Padrão Significância 

Feminino 3,61 0,75 Apelos Emocionais 

Masculino 3,34 0,64 
0,033 

Feminino 3,98 0,59 Apelos Racionais 

Masculino 3,98 0,49 
0,997 

Feminino 3,53 0,67 Decisão de Compra 

Masculino 3,32 0,69 
0,081 

Feminino 3,91 0,49 Intenção de Compra 

Masculino 3,64 0,64 
0,007 

Feminino 3,65 0,69 Passa-Palavra 

Masculino 3,44 0,79 
0,120 

Quadro 20 - Comparação entre médias das dimensões por género.  
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4.4.2.2. Idade 

 

Quando se compararam as médias das dimensões por idade, os resultados não foram 

significativos. Este resultado pode justificar-se devido ao facto de as idades dos 

inquiridos serem relativamente próximas (entre 20 e 40 anos).  

 

Segundo Salomon (1999), a geração em que o consumidor nasce cria, para essa pessoa, 

um vínculo cultural com milhões de pessoas nascidas durante o mesmo período de 

tempo. À medida que se envelhece, as necessidades e preferências mudam, muitas 

vezes, em uníssono com aqueles que têm idades mais próximas. Por esta razão, a idade 

do consumidor exerce uma influência significativa sobre a sua identidade. Porém, neste 

caso, indivíduos de faixas etárias diferentes não apresentam valores diferentes. 

 


