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Conclusão 

 

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

consumidores face aos apelos racionais e emocionais utilizados na publicidade de 

produtos alimentares.  

 

Para tal, esta análise apoiou-se num conjunto de variáveis que contemplam os apelos 

emocionais e racionais usados na publicidade assim como a importância da publicidade 

do processo de decisão de compra, de intenção de compra e no passa-palavra.  

 

Realizou-se em primeiro lugar uma revisão de literatura. Sobre os apelos publicitários, 

apresentaram-se perspectivas de diversos autores que defendiam que a persuasão é um 

factor distintivo na criação da mensagem. Há várias teorias que defendem que os apelos 

emocionais são mais eficazes do que os racionais e vice-versa e também há teorias que 

defendem que ambos devem ser usados em conjunto. Tendo em consideração os efeitos 

da publicidade no consumidor analisaram-se perspectivas sobre a sua influência da 

decisão de compra, na intenção de compra e no passa palavra.  

 

O trabalho empírico envolveu o desenvolvimento de duas escalas no sentido de 

responder aos objectivos propostos. Deste estudo empírico retiraram-se alguns 

resultados. Em primeiro lugar verificou-se que em geral os consumidores valorizam os 

apelos racionais e emocionais. Foi também possível concluir que os consumidores de 

produtos alimentares valorizam mais os apelos racionais do que os emocionais. 

   

Conclui-se, ainda, que a publicidade interfere na decisão de compra dos consumidores; 

a publicidade provoca intenção de compra; e as pessoas comentam a publicidade de que 

gostam, com as outras pessoas. 

 

Ainda que os Apelos Racionais sejam mais valorizados do que os Apelos Emocionais, o 

género feminino tem maior preferência pelos Apelos Emocionais do que o género 

masculino. 
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Para finalizar, os indivíduos do género feminino (em comparação com os do género 

masculino) consideram que a publicidade tem uma influência na intenção de compra. 

 

O presente estudo apresenta resultados cujo domínio pode conduzir a algumas 

implicações para os profissionais de marketing. Nesta investigação constatou-se o facto 

de que os consumidores dão maior importância aos apelos racionais do que aos apelos 

emocionais. Portanto, pode ser importante ter este elemento em conta quando se 

pretender fazer publicidade a produtos alimentares.  

 

Se os produtos forem mais direccionados para o género feminino, pode ser pertinente 

utilizar apelos racionais, mas combiná-los com apelos emocionais, já que as mulheres 

preferem apelos emocionais. 

 

Este estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente ao nível da amostra que foi 

não-probabilística e de conveniência o que limita a possibilidade de extrapolação para a 

totalidade de consumidores de produtos alimentares. A idade dos inquiridos não 

abrange todas as faixas etárias, o que é, também uma limitação. Uma outra limitação 

deste estudo está relacionada com a escassa abrangência demográfica. A amostra foi 

recolhida por conveniência tendo-se centrado essencialmente na zona norte do país. 

 

Apesar das limitações identificadas, e de outras que podem ser apontadas, considera-se 

que o estudo realizado permitiu conhecer melhor as atitudes dos consumidores de 

produtos alimentares tendo em consideração os apelos emocionais e racionais da 

publicidade. 

 

Futuras investigações poderiam utilizar amostras mais amplas quer incidindo nestas 

faixas etárias quer alargando o âmbito a outras faixas etárias. Poderiam, ainda abranger 

outras regiões demográficas. 

 

Sugere-se, também, um estudo onde se crie um anúncio a um produto com elementos 

exclusivamente emocionais e outro com elementos exclusivamente racionais. Neste 

sentido, poderia avaliar-se a atitude face aos apelos emocionais e racionais dos 
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consumidores, assim como a influência na decisão de compra, na intenção de compra e 

no passa-palavra. 

 

Por fim, este estudo constituiu apenas um contributo para o conhecimento da atitude dos 

consumidores face aos apelos emocionais e racionais da publicidade. Dada a 

importância do tema considera-se que muito há ainda que percorrer no campo da 

investigação nesta área sendo, portanto, um campo fértil de trabalho para outros 

investigadores.   

 

  

 

 

 

 

 


