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RESUMO 

Esta dissertação tem por objetivo investigar as atitudes dos consumidores em relação ao anúncio, 

à marca e à intenção de compra de um produto com potencial para causar alto envolvimento 

no consumidor que utiliza um "argumento ecológico" para se posicionar. O estudo foi realizado 

por meio de um experimento que utilizou um projeto fatorial 3x2 – três "argumentos" publicitários e 

dois níveis de cor. A amostra foi composta por 286 alunos do curso de Administração de uma 

universidade particular de Curitiba-PR. Como base teórica foram utilizados principalmente a 

teoria das pistas (OLSON; JACOBI, 1972) e o Modelo de Probabilidade de Persuasão - MPE 

(PETTY; CACIOPPO, 1986). As hipóteses (H1, H2, H3) previam que os sujeitos que foram expostos 

ao "argumento ecológico" demonstrariam atitudes mais favoráveis em relação ao anúncio, à 

marca e à intenção de compra do que os sujeitos que foram expostos a um argumento "genérico". 

Da mesma forma, outro grupo de hipóteses (H4, H5, H6) previa que os sujeitos expostos a 

pista extrínseca – "argumento ecológico" demonstrariam atitudes mais favoráveis em relação ao 

anúncio, à marca e à intenção de compra do que os sujeitos expostos à pista intrínseca "argumento 

acessórios". Os resultados apontaram que os sujeitos expostos ao "argumento ecológico" foram 

sensibilizados e demonstraram atitudes mais favoráveis em relação ao anúncio e à intenção de 

compra. No entanto, mostraram-se indiferentes em relação à marca. Também foram encontradas 

atitudes diferentes em relação ao anúncio e à intenção de compra dependendo do grau de 

envolvimento do consumidor com o produto e o seu nível de consciência ecológica. Os resultados 

sugerem que a utilização de "argumentos ecológicos" como apelo persuasivo para divulgar 

produtos de alto envolvimento contribui para avaliação positiva do anúncio, mas não parecem 

agregar de forma significativa para imagem da marca, especialmente junto ao seu público alvo.  

Palavras-chave: Argumento ecológico. Atitudes. Pistas. Consumo consciente. Marketing 

verde/ambiental. 



 

ABSTRACT 

This research had as its objective to investigate the consumer attitudes in relation to advertisement, 

brand, and buying intention of a product with the potential to cause a high level of involvement in 

the consumer who utilizes an "ecological argument" to take position. The study was realized 

by means of an experiment which used a factorial project 3X2 - three arguments and two 

levels of colors. Sample was composed by 286 pupils of the administration course of a private 

university in Curitiba-PR. Cues' Theory (OLSON; JACOBY, 1972) and the Model of Probability 

of Persuasion - MPE (PETTY; CACIOPPO, 1986) was used as support. The hypothesis (H1, 

H2, H3) predicted that the subjects who were exposed to the extrinsic cue – "ecological 

argument" – would demonstrate more favorable attitudes in relation to the advertisement, 

brand and buying intention than the subjects exposed to a "generic argument". In the same way, 

the other hypothesis group (H4, H5, H6) predicts that the subjects exposed to the extrinsic cue 

"ecological argument" showed more favorable attitudes to the advertisement, brand, and buying 

intention than the subjects exposed to the intrinsic cue "accessory argument". The results 

show that the subjects exposed to the "ecological argument" were influenced and showed 

more favorable attitudes in relation to the advertisement and buying intention. However they 

showed indifference in relation to the brand. Different attitudes were also found in relation to 

the advertisement and buying intention which depended on the level of consumer involvement 

with the product and their level of ecological conscience. The results suggest that the use of 

"ecological arguments" such as persuasive appeal to promote high involvement products 

contributed to the positive evaluation of the advertisement, but did not appear to add in any 

significant way to the image of the brand, especially within its target market. 

Key-words: Ecological attributes. Cues. Attitudes. Green marketing. 
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1 INTRODUÇÃO  

Nos dias de hoje as questões relativas a causas ambientais e ao consumo consciente 

vêm sendo amplamente divulgadas na mídia por meio de ações específicas de propaganda e 

documentários. Diante do crescente interesse por questões ambientais e o seu impacto na 

sociedade que iniciou com movimentos ecológicos nas décadas de 1960 e 1970, o marketing, 

que vislumbra oportunidades lucrativas, não poderia deixar de aderir a esse movimento, assim 

observa-se que dia a dia cresce o número de apelos ambientais utilizados em peças publicitárias. 

Além disso, várias ações voltadas à responsabilidade social e ambiental envolvendo as 

corporações, terceiro setor e governos têm surgido com o discurso de contribuir para o meio 

ambiente e reverter um quadro catastrófico estimado ainda para este século (GORE, 2006; 

IPCC, 2007; O GLOBO CIÊNCIA, 2009).  

As questões ecológicas e ambientais provocam, tanto na literatura popular como no 

meio acadêmico, o interesse em estudar e investigar como o consumidor se comporta e age diante 

do tema. O consumidor ecológico, de acordo com a visão do mercado, assume várias facetas. 

Para Ottman (1994), é aquele indivíduo que busca para consumo apenas produtos que causem 

menor – ou nenhum – prejuízo ao meio ambiente. Para o Instituto Akatu (2007), o consumidor 

consciente é aquele que procura adotar novos hábitos de vida uma vez que está preocupado 

com o impacto de suas ações no meio ambiente. Segundo Almeida, Nascimento Jr. e Pastore 

(2007), o desenvolvimento de estratégias bem-sucedidas de marketing ambiental depende da 

compreensão da relação entre o ambientalismo e a cultura de consumo. Algumas pesquisas 

realizadas no Brasil indicam que o consumidor apresenta um perfil bastante contraditório entre 

suas atitudes e seu comportamento, quando o assunto é meio ambiente e consumo consciente 

(LAGES; NETO, 2002; PEREIRA, 2003; ROCHA; SANTOS, 2007), pois, no momento em que 

o consumidor é convidado a fazer escolhas reais sobre produtos e comportamentos responsáveis, 

verifica-se a existência de um hiato entre aquilo que é declarado e o que está sendo praticado 

(ROCHA; SANTOS, 2007).  

Além disso, parece que consumo consciente faz parte de um discurso hegemônico 

praticado pelas empresas que vêm desfraldando bandeiras voltadas a preocupações social, 

ecológica e com a sustentabilidade, muitas vezes com a finalidade de parecerem responsáveis 
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aos olhos do consumidor e capitalizarem para sua imagem de marca (FOGAÇA, 2007; ESTY; 

WINSTON, 2008; MANO, 2007). Nesse contexto, é pertinente questionar se o modo como o 

consumidor percebe os apelos ecológicos utilizados em propaganda faz real diferença em suas 

atitudes, intenção e comportamento. Com base no exposto, o objeto desta pesquisa consiste em 

investigar se as atitudes do consumidor curitibano são influenciadas por argumentos ecológicos.  

Este estudo é a extensão do trabalho de Pereira (2003), cuja análise centrou-se no 

impacto de argumentos ecológicos sobre atitudes entre consumidores cariocas. Como tal, 

pretendeu-se também estender o estudo de Pereira (2003) ao examinar o impacto dos apelos 

ecológicos utilizados em anúncios de um produto que frequentemente é visto como de alto 

envolvimento. Assim, as conclusões da presente pesquisa são importantes para reavaliar o 

impacto de argumentos ecológicos em um outro contexto social e geográfico, Curitiba-PR. Os 

resultados encontrados neste estudo podem agregar informações à área acadêmica interessada 

no tema consumo consciente e colaborar para a prática dos processos de comunicação em 

marketing de forma que se tornem mais eficientes e responsáveis. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA DA PESQUISA 

Esta pesquisa investigou o impacto do argumento ecológico nas atitudes do 

consumidor em relação a um produto que pode causar alto envolvimento, na esteira do estudo 

realizado por Pereira (2003) na cidade do Rio de Janeiro. Segundo Pereira (2003, p.14), 

argumento ecológico "[...] é qualquer atributo, pista ou recurso que forneça informações sobre 

a produção verde (i.e., ecologicamente correta) de determinado produto, marca ou empresa e 

que tenha a intenção de alterar o comportamento ou atitude do consumidor". Em sua análise, 

esse autor utilizou uma embalagem de atum – considerado um produto de baixo envolvimento, 

uma vez que faz parte de uma compra rotineira e envolve poucos riscos e atores – que continha a 

presença de um pequeno selo que informa que a pesca de atum não agride os golfinhos, sem 

afirmar claramente que a empresa possui um posicionamento ecológico. No caso desta pesquisa 

foi utilizado o anúncio de um produto que pode causar alto envolvimento, como é o caso de 

um carro. O anúncio manipulado no experimento foi veiculado em revista de grande circulação 

nacional; posiciona o produto como claramente preocupado com questões ambientais e 
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estimula o consumidor a comprar mediante o argumento persuasivo de que o veículo é um dos 

menos poluentes do mundo.  

Observa-se que anúncios com argumentos ecológicos de produtos têm sido veiculados 

com certa frequência em revistas de grande circulação (Época Negócios n.18, 2008; Revista 

Claudia, n.12, ano 46, dez. 2007; Revista Veja, ano 42, n.6, 2009; Revista Época - 9 mar. 2008), 

com o intuito de sensibilizar o consumidor com apelos persuasivos e ecologicamente corretos. 

Nesse sentido, os argumentos ecológicos podem ser considerados como uma pista que faz parte 

do conjunto de itens que trazem informações sobre o produto. Segundo Olson e Jacoby (1972), 

produtos e marcas trazem consigo uma infinidade de pistas que irão resultar na avaliação de 

um produto ou serviço. Tais pistas podem ser extrínsecas quando estão relacionadas ao produto, 

mas não fazem parte dele, ou intrínsecas, por estarem diretamente associadas às características 

físicas do produto e, se modificadas, poderiam alterá-lo. No referencial teórico será analisado 

de forma detalhada como os autores definem essas pistas.  

Tendo presente o exposto, o que se levanta para discussão é se a utilização de argumentos 

ecológicos em propaganda – aqui entendidos como pistas extrínsecas – em produto que causa 

alto envolvimento, faz diferença nas atitudes do consumidor com relação ao anúncio, à marca 

e à intenção de compra.  

1.2 O PROBLEMA DA PESQUISA 

Pelo que se depreende da literatura, vários estudos foram realizados com o objetivo 

de avaliar o impacto da utilização de argumentos ecológicos em propaganda nas atitudes do 

consumidor (SHRUM; MCCARTY; LOWREY, 1995; NEWELL; GOLDSMITH; BANZHAF, 1998; 

PEREIRA, 2003). 

O que se investigou nesta pesquisa foi: a presença de um argumento ecológico em 

propaganda de produto que possui poder para causar alto envolvimento influencia as atitudes 

dos consumidores em relação ao anúncio, à marca e à intenção de compra? 
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Para que esse problema seja elucidado, manipulou-se o argumento de um anúncio 

de uma marca de automóvel existente no mercado brasileiro, que assume uma posição 

ecologicamente responsável.  

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.3.1 Objetivo geral 

Este estudo tem como objetivo geral investigar quais são os efeitos de argumentos 

ecológicos sobre as atitudes do consumidor em condições de alto envolvimento. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar se a presença do argumento ecológico no anúncio, para posicionar o 

produto, afeta as atitudes do consumidor em relação ao anúncio à marca e à 

intenção de compra. 

- Aferir se as pistas extrínsecas como os argumentos ecológicos têm uma influência 

maior sobre as atitudes dos consumidores em relação ao anúncio, à marca do 

produto e sua intenção de compra do que as pistas intrínsecas relacionadas aos 

itens de série do veículo.  

- Avaliar se o consumidor que declara possuir maior consciência ecológica demonstra 

atitudes mais favoráveis em relação ao anúncio, à marca e à intenção de compra 

quando é exposto ao argumento ecológico. 

- Avaliar se o nível de envolvimento do consumidor com o produto pesquisado afeta 

suas atitudes em relação ao anúncio, à marca e à intenção de compra quando é 

exposto ao anúncio com argumento ecológico.  
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1.4 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

As questões ambientais constituem assunto importante neste momento, especialmente 

em países de Primeiro Mundo. No Brasil, o tema também vem permeando o interesse da 

academia (LAGES; NETO, 2002; PEREIRA, 2003; ROCHA; SANTOS, 2007); porém, quando 

se trata de investigar apelos e propagandas de cunho ecológico observa-se que a discussão 

sobre a temática ainda é bastante incipiente (GUIMARÃES, 2006). Dessa forma, este trabalho 

passa a ser particularmente relevante uma vez que poderá levantar novas discussões para a 

área e contribuir com os resultados encontrados por Pereira (2003), que diferentemente da 

proposta desta pesquisa, utilizou apelo ecológico em produto que causa baixo envolvimento. 

Conforme já mencionado, neste estudo, pretendeu-se investigar o impacto nas atitudes do 

consumidor curitibano com a utilização de argumento ecológico em produtos que causam alto 

envolvimento do consumidor. Além disso, espera-se que o meio acadêmico possa contar com 

a contribuição de mais um modelo experimental para aferir atitudes do consumidor diante do 

tema consumo consciente. 

Esta pesquisa também pretende contribuir para informar o mercado de anunciantes 

que utilizam apelos ecológicos com o objetivo de capitalizar para sua imagem de marca, e que são 

estimulados, principalmente, pela crença advinda da literatura "pop management" (WOOD JR.; 

PAULA, 2002) de que o uso de atributos ecológicos sensibiliza o consumidor a se tornar 

mais propenso a comprar de marcas que se posicionam de forma ecologicamente corretas 

(OTTMAN, 1994).  

Os resultados da presente pesquisa estão endereçados aos profissionais do meio acadêmico 

interessados em estudar as atitudes dos consumidores na época do marketing ambiental e às 

ONGS dedicadas ao meio ambiente. Também estão endereçados ao meio empresarial, que 

poderá entender melhor as atitudes dos consumidores diante de propagandas que utilizam 

estímulos com posição ecológica e agregar novos insights para aqueles que objetivam realizar 

uma gestão de comunicação mais eficiente e responsável. 
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1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo foi realizado com estudantes de curso de graduação, na sua maioria jovens com 

bom poder aquisitivo e, por isso, potenciais compradores do produto do anúncio pesquisado. 

Dessa forma, o anúncio avaliado se limitou a esse perfil de consumidor e não ao mercado. 

Não foi utilizado nenhum tipo de filtro na amostra para selecionar melhor o perfil do consumidor, 

ou seja, foram abordados consumidores independentes da sua postura ecológica e de envolvimento 

com o produto. 

O estudo também se limitou analisar a atitude do consumidor em relação ao anúncio, 

à marca, e à intenção de compra, e não aprofundou sobre outras motivações que poderiam 

levar a mudanças de atitudes e ao comportamento de compra. A pesquisa também não avaliou 

o grau de envolvimento com o anúncio e sim apenas com o produto, fator esse que poderia ter 

gerado uma maior simpatia por um dos anúncios em detrimento de outros e assim ter causado 

uma variável interveniente. Uma variável interveniente é aquela que se encontra entre a 

variável independente e dependente e desta forma pode ampliar, diminuir ou anular a influência 

da variável independente sobre a dependente. Pode ainda auxiliar no esclarecimento da 

relação entre as variáveis independentes e dependentes (MALHOTRA, 2007). 

Também é importante lembrar que o estudo ficou limitado a uma única universidade 

da cidade de Curitiba e não à cidade de Curitiba.  

1.6 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

Este estudo foi fundamentado na revisão da literatura das seguintes áreas: atitudes do 

consumidor na sua definição geral e em definições específicas: em relação ao anúncio, à marca e à 

intenção de compra; o marketing e seus efeitos na sociedade; a sustentabilidade e o consumo 

consciente no Brasil; atributos e pistas e o comportamento do consumidor com produtos de 

alto envolvimento. O capítulo 2 apresenta o referencial teórico sobre essas áreas. As hipóteses, 

bem como a definição das variáveis e todo o delineamento da pesquisa com os devidos 

procedimentos de mensuração serão abordados no capítulo 3 - Metodologia. O capítulo 4 



 

  

17

centra-se na análise e discussão dos dados. E o capítulo 5 traz as conclusões do estudo e 

sugestões para futuras pesquisas. Encerram esta dissertação as referências bibliográficas e os 

apêndices, que contêm o questionário aplicado e os anúncios avaliados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A revisão da literatura deste trabalho contempla os seguintes temas pertinentes ao 

contexto estudado: (i) o marketing e os efeitos na sociedade, (ii) a sustentabilidade e o 

consumo consciente no Brasil, (iii) atitudes do consumidor, (iv) o paradigma das pistas e (v) o 

comportamento do consumidor com produtos de alto envolvimento.  

Os dois primeiros capítulos têm por objetivo contextualizar o tema consumo consciente 

e a atuação do marketing na sociedade. Nos capítulos seguintes, buscou-se referenciar o conceito 

de atitudes e suas ramificações que envolvem crenças e sentimentos. Também discorreu-se a 

respeito de atitudes em relação a anúncios, marcas e intenção de compra. Posteriormente, foi 

abordado o paradigma das pistas. E, finalmente foi apresentada uma revisão da literatura sobre 

envolvimento e o comportamento do consumidor com produtos que causam alto envolvimento.  

2.1 O MARKETING E OS EFEITOS NA SOCIEDADE 

Preocupações voltadas a questões ecológicas e sociais têm estado presentes no dia a 

dia das pessoas. Existe um discurso corrente de que as empresas, o governo e a sociedade 

devem juntar forças e trabalhar na busca de soluções para diminuir os problemas advindos do 

crescimento industrial desmedido, que contribuiu muito para a obtenção de conforto, mas que 

está causando desequilíbrio ecológico e colocando em risco o planeta Terra e seus habitantes.  

Segundo Peattie e Charter (2005), o papel do marketing como um aliado para fomentar 

uma economia mais sustentável tem sido objeto de debate, uma vez que é parte do problema, por 

estimular o consumo de forma insustentável e utilizar os meios de comunicação para obscurecer 

as conseqüências negativas desse consumo.  

Por outro lado, para os autores, o marketing pode vir a se tornar um aliado e estimular o 

consumo mais sustentável se vier a utilizar as idéias e ferramentas do marketing para auxiliar 

no movimento pela sustentabilidade. O "marketing verde" seria o caminho para integrar e ampliar 
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os conceitos do marketing ecológico e societal e é definido como "O processo holístico de 

gerenciamento responsável por identificar, antecipar e satisfazer as necessidades de clientes e da 

sociedade, de modo lucrativo e sustentável" (PEATTIE; CHARTER, 2005, p.518). Os autores 

observam, contudo, que, para que isso aconteça, as empresas deveriam rever seus valores 

estratégicos, atualmente fundamentados em resultados financeiros, dando pouca ou nenhuma 

importância ao impacto que suas ações vêm causando à sociedade e ao meio ambiente.  

Wilkie e Moore (1999) definem o marketing como um sistema que se agrega a outros 

sistemas com os quais interage. Esses sistemas se sobrepõem especialmente para gerar conforto 

para o consumidor. Os autores lembram que existem várias críticas voltadas ao marketing, sendo 

que algumas delas são: promover o materialismo, gerar efeitos negativos nos valores culturais, 

criar um círculo vicioso entre trabalhar e gastar, e, por consequência, desencorajar a participação 

da sociedade em organizações não lucrativas. Além disso, o marketing é considerado manipulativo 

e persuasivo – cria nos consumidores falsas necessidades, leva a um imperialismo cultural, 

não propõe limites, promove um comportamento de compras insustentável pelo incentivo ao 

consumo. Ainda assim, os autores acreditam que as imperfeições do marketing representam 

desafios a serem enfrentados em busca de melhoramentos.  

Numa visão ainda mais reflexiva e cética em relação ao mercado e sua influência no 

comportamento do consumidor, Bauman (1998) aborda que os homens e as mulheres pós-

modernos são favorecidos por um mercado organizado que busca manter o consumidor num 

estado de permanente insatisfação mediante o estímulo à busca de novas e intensas experiências.  

Nason (1989) apresenta um modelo teórico, dividido em quatro quadrantes, conforme 

demonstrado na figura a seguir, que ilustra as várias consequências sociais das transações do 

marketing para a sociedade.  
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Figura 1 - Categoria das consequências sociais 

Fonte: Nason (1989) 
 

O primeiro quadrante demonstra os "Efeitos previstos" versus os "Efeitos diretos da 

transação", que são facilmente percebidos entre as partes – as empresas buscam vender e lucrar e 

os compradores, obter satisfação com o bem ou serviço comprado. O segundo quadrante 

demonstra os "Efeitos diretos das partes" versus os "Efeitos imprevistos", que podem ocorrer 

sem que se tenha controle, por exemplo: perdas financeiras advindas de recall, processos judiciais 

e insatisfação dos consumidores. A partir do terceiro quadrante os efeitos das transações do 

marketing são denominados "Efeitos indiretos para todas as partes" versus "Efeitos previstos" 

e “Efeitos imprevistos”. No quadrante três, as partes até possuem conhecimento dos efeitos 

que poderão causar sobre as outras partes, mas não internalizam os custos ou benefícios que 

aquelas outras partes recebem. Isso se dá em função do interesse pessoal da primeira parte, 

exemplo: grande parte da poluição e da depreciação dos recursos provém do processo de 

manufatura e consumo de produtos e isso é conhecido pelas partes da transação. Porém, os 

efeitos positivos sobre empregados, fornecedores, empresas locais e o crescimento da 

economia acabam se tornando mais importantes do que os custos que estão implicados no 

contexto. O quadrante quatro traz conseqüências ainda mais sérias que o quadrantre três uma 

vez que seus efeitos serão conhecidos muito tempo depois da transação ter sido completada 

entre as partes, podendo gerar problemas de discriminação, segurança e saúde, por exemplo: 

agressão ao meio ambiente pela auto-emissão de poluentes; avanços tecnológicos onde as 

ramificações dos novos processos e seu impacto no meio ambiente ainda são deconhecidos; 

mudanças no ambiente social que influenciam os valores morais da sociedade e irão 
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estabelecer novos padrões de comportamentos aceitáveis e inaceitáveis; mudanças no 

ambiente econômico e técnico que criarão ou destruirão o valor dos recursos naturais.  

 O autor ainda argumenta que princípios para orientar o sistema de marketing em 

sociedades democráticas não são operacionalizados sobre princípios puros porque não existem 

economias de mercado puras e sociedades democráticas perfeitas. Tais efeitos, visíveis ou 

invisíveis, hoje estão incorporados pelo sistema vigente que propaga o hedonismo, satisfazer 

os desejos e as necessidades do consumidor e a liberdade de escolha.  

Segundo Morgan (1992), nada é o que parece ser uma vez que a sociedade capitalista 

está impedida de tomar consciência do que está ocorrendo a sua volta. O autor argumenta que 

a teoria crítica do marketing desvenda o mito de que o marketing promove a liberdade dos 

consumidores e que é uma ferramenta neutra. O marketing não é um caminho neutro para se 

olhar o mundo uma vez que tem poderes distintos nas organizações, entre os homens de negócios, 

os consumidores e em toda a sociedade. Os efeitos do marketing estão abaixo do nível de 

consciência. Ainda para o autor, o marketing pode ser mais bem entendido como uma coleção 

de práticas e discursos, os quais auxiliam a constituir e a determinar as relações sociais em 

modernas "westerns societies". Ele considera que o marketing trabalha num plano em que o 

mundo individual e o social estão totalmente imbricados para o consumo de produtos e 

serviços. Dessa forma, não há como controlar o processo de marketing, uma vez que está no 

centro dos processos sociais. O autor, com uma visão ainda mais critica, lembra que hoje o 

marketing serve para tudo e não apenas para produtos e serviços, pois pode estar ligado a 

"boas causas", a "partidos políticos" e ideias, e utiliza como exemplo a célebre frase de Oscar 

Wilde1 ao se referir a um cínico: "In this World the marketing can tell us the price of 

everything but the value of nothing! Anything can be marketed".2  

                                            

1 "A cynic is a man who knows the price of everything and the value of nothing". 

2 Tradução livre: "Neste mundo o marketing pode nos dizer 'o preço de tudo mas o valor de Nada'. Qualquer 
coisa pode ser marketing." (MORGAN, 1992, p.144). 
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Em 1969, Kotler e Levy perceberam que as organizações voltadas às áreas sociais 

estavam se tornando tão competitivas quanto as organizações tradicionais e concluíram que o 

conceito de marketing poderia ser alargado para organizações "nonbusinesses" – não lucrativas. 

Em 1971, o termo marketing social foi cunhado por Kotler e Zaltman (1971 apud MACFADYEN; 

STEAD; HASTINGS, 2005) com o objetivo de redefinir a aplicação do marketing como sendo 

uma persuasiva atividade social que vai muito além da venda de produtos. Dessa forma, o 

marketing social, envolve o projeto, a implementação e o controle de programas calculados para 

influenciar a aceitabilidade de idéias sociais envolvendo considerações de planejamento de 

produto, determinação de preços, comunicação, distribuição e pesquisa de marketing 

(KOTLER; ZALTMAN, 1971). 

Kotler e Armstrong (1993) ampliam o conceito de marketing social e defende que a 

organização deveria, inicialmente, descobrir as necessidades, os desejos e os interesses dos 

mercados-alvo e, em seguida, proporcionar a satisfação desejada de maneira mais eficiente 

que seus concorrentes, de forma a manter ou melhorar o bem-estar do consumidor e da sociedade.  

Recentemente, nesta era da sustentabilidade, o conceito e a prática do marketing 

social recebem novos contornos por parte de MacFadyen, Stead e Hastings (2005). Os autores 

mencionam que o marketing social fundamenta-se no argumento que, se é possível vender produtos 

como Nike e Coca-Cola para as pessoas, então o marketing poderia ser útil também para 

incentivá-las a adotar comportamentos que melhorarão a sua própria vida e a de seus concidadãos. 

Mas, por ora, a sociedade encontra-se diante de inúmeros desafios. E essa seria uma 

das razões para que o "marketing verde e ambiental, de acordo com Peattie e Charter (2005), 

além de se preocupar com as implicações éticas ou sociais da atividade comercial, assuma 

como missão olhar para sustentabilidade do processo de marketing e sua aceitação social, o 

que implicaria a adoção de um modelo sistêmico – interdependente das relações entre a economia, 

a sociedade e o meio-ambiente. Para os autores, isso implicaria identificar, antecipar e 

satisfazer as necessidades dos consumidores e da sociedade de forma lucrativa e sustentável e 

para que isso ocorra exigirá mudanças nos valores e estratégias corporativos, demandando 

regulamentações nos processos de investimentos, vontade política e educação da sociedade. 

Pelo que tudo indica essas ações estão longe de serem alcançadas, pois, por um lado, observa-

se um discurso hegemônico em relação à responsabilidade socioambiental e problemas com o 
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aquecimento global em função de emissão desmedida de CO2, e, por outro lado, as empresas 

privadas continuam a fabricar e a vender os seus produtos, incentivadas pelo governo, muitas 

delas sem se ater à conformidade dos seus discursos ecológicos. Um exemplo: nunca se viu 

no Brasil, como nesses últimos dois anos, tantas facilidades, incentivos e propagandas para 

persuadir a compra de um veículo, mesmo que isso acarrete em mais custos sociais como 

excesso de congestionamento, poluição do ar e que tais medidas advindas do setor privado exijam 

mais investimento em serviços públicos, como melhoria do planejamento urbano para suportar 

mais ruas e estradas. Como bem lembrado por autores simpatizantes da causa ambiental, 

Gardner, Assadourian e Sarin (2004): 

[...] o consumo não é um mal afinal as pessoas precisam consumir para 
sobreviver, e os mais pobres precisam consumir mais para terem vidas 
dignas e oportunidades. Porém, o consumo ameaça o bem-estar das pessoas 
e do meio ambiente quando se torna um fim em si mesmo – quando se torna 
o principal objetivo de vida de um indivíduo ou a medida máxima de sucesso 
da política econômica de um governo. 

Nesse mesmo sentido, o ideólogo Capra (2005) complementa, apontando que os valores 

atuais cultivados pela sociedade e pela visão cartesiana do mundo levaram a humanidade a ter 

uma exagerada ênfase na tecnologia pesada, no consumo perdulário e na rápida explosão dos 

recursos naturais, tudo motivado por razões econômicas e pela obsessão com o crescimento. 

Para o autor, a reversão desse quadro virá com a prática da visão sistêmica uma vez que todos 

os problemas atuais da humanidade são sistêmicos. George (2008), colunista do Mercado 

Ético, nessa mesma linha de abordagem, considera que o sistema capitalista dominante impede 

que realmente possamos reverter à crise ecológica e climática, uma vez que  

Não existe tanta gente convencida para agir contra o sistema econômico 
dominante. Não há saída universal para o capitalismo. Uma minoria 
continuará vivendo muito acima do sustentável. Os 946 bilionários da Forbes 
possuem muito mais riquezas do que 2/3 da humanidade. O lema continua – 
"Depois de mim, o dilúvio".3 

                                            

3 A frase é atribuída ora ao rei Luís XV ora a marquesa de Pompadour e significa ser indiferente a todas as 
calamidades que sobreviessem após as suas mortes. 
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2.2 A SUSTENTABILIDADE 

Um dos maiores desafios a ser enfrentado neste milênio pelos governos e corporações 

será o de promover o desenvolvimento econômico e social sem prejudicar o meio ambiente. 

Essa preocupação outrora era dividida apenas entre os ambientalistas. Após a publicação do 

Relatório Brundtland, em 1987, denominado "Our Common Future", o fato passou a ter outra 

dimensão. O movimento ganhou importância por ocasião da realização do "Rio 92", com a 

participação de 179 países. Após dois anos de intensos debates, houve a aprovação do 

documento "Rio 92" e a Agenda 21 Global. A construção da Agenda 21 Brasileira ocorreu 

entre 1996 e 2002, sob a coordenação da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável 

e da Agenda 21 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007). Hoje, esse documento tornou-se 

uma das bases para a elaboração das políticas públicas no país (ETHOS, 2006).  

A maioria dos governantes que participaram da conferência "Rio 92" adotaram a 

sustentabilidade, entendida como o desenvolvimento que "atende as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas", como uma 

importante meta a ser atingida. E logo depois, mais de 1000 das maiores companhias mundiais 

seguiram esse movimento e criaram a Câmara do Comércio de Desenvolvimento Sustentável. 

De acordo com Peattie e Charter (2005), o real desafio reside em transformar essas boas intenções 

em progresso voltado realmente para a sustentabilidade, pois pressupõe enfrentar os direitos 

adquiridos pelas poderosas corporações, quebrar o paradigma atual de que o ambiente empresarial 

é hostil e não está preocupado com questões sistêmicas, e gerenciar a economia global em sua 

trajetória de pleno crescimento. 

2.3 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR "ECOLÓGICO"  

Solomon (2002, p.24) descreve que o "campo do comportamento do consumidor 

abrange uma imensa área: é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos 

selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, idéias ou experiências para 

satisfazer necessidade e desejos". Cita, ainda, que os consumidores assumem muitas formas e, 
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dependendo da idade e situação em que se encontram podem variar seus critérios de avaliação 

e compra de produtos e serviços. Assim, enfatiza que a visão mais abrangente do comportamento 

do consumidor é que se trata de um processo contínuo e não mais de um comportamento 

específico na hora da compra.  

Uma das premissas do comportamento do consumidor, para Belk (1985), é a de que 

o consumidor compra produtos não pelo seu aspecto funcional, mas sim por aquilo que o 

produto irá significar para ele, o que não quer dizer que a função básica de um produto não seja 

importante; porém, o papel que o produto irá representar na vida da pessoa vai além da tarefa 

que ele desempenha. Nesse sentido, parece que apelos voltados à ecologia e à sustentabilidade 

do planeta passam a ser atrativos pelo significado humanitário que trazem consigo. A literatura 

pop management (OTTMAN, 1994), ao descrever o perfil dos consumidores ecológicos, enfatiza 

que tais consumidores demonstram preocupação com as necessidades universais, e por isso 

agem com maior consciência na hora da compra – ponderam sobre as implicações que aquele 

produto terá no meio ambiente, bem como indagam sobre seu processo de desenvolvimento e 

comercialização. No meio acadêmico, autores como Peattie e Charter (2005), mencionam que 

em estudos internacionais foi observado que muitos consumidores passaram a agir nas 

prateleiras dos supermercados, evitando e fazendo boicote a produtos que percebem como 

nocivos ao meio ambiente, como é o caso dos aerossóis, que viraram "vilões globais" por 

utilizarem CFC, substância altamente prejudicial à camada de ozônio.  

Diante do contexto atual, e de acordo com os ideólogos do "marketing verde", a 

sociedade de consumo poderá ter como desafio a desconstrução de uma "teia de conforto" 

criada ao longo das gerações, adotando padrões mais voltados à frugalidade, tudo em nome da 

crença de que o que está em jogo é a "casa de todos", ou seja, o Planeta Terra. Também de 

acordo com esses ideólogos, essa mudança só será possível se cada um fizer "a sua parte na 

sua casa" (GADOTTI, 2007; MATTAR, 2008). 

De acordo com Mattar, presidente do Instituto Akatu (2007, p.5),  

o consumo consciente no Brasil é um tema novo na agenda de discussão da 
sociedade, tratando-se de um termo praticamente desconhecido até há pouco 
tempo. Hoje, no entanto, já é amplamente divulgado pela mídia e está 
presente na vida de muitas pessoas, podendo-se, neste contexto, observar o 
surgimento de um grupo na população, que pode ser considerado referência 
para os outros, isto é, a vanguarda do consumo consciente. 



 

  

26

Segundo Lages e Neto (2002) existem diferentes níveis de consciência ecológica do 

consumidor, os quais eles denominam subníveis de consciência. Para esses autores, o consumidor 

mais consciente e ecológico procura consumir produtos que não geram prejuízos ao meio 

ambiente, além disso, aderem à reciclagem e reutilização de produtos. O cuidado com a saúde 

e a alimentação também são prioritários. Com relação aos hábitos domésticos, esse consumidor 

demonstra preocupação e racionalidade no consumo de energia e proatividade para se engajar 

a causas que tratam de problemas sociais e ecológicos. Um outro aspecto encontrado pelos 

autores é que as variáveis renda e escolaridade apresentaram diferenças significativas na média de 

consciência ecológica. Ou seja, quanto maior a renda maior será a disponibilidade do consumidor 

para pagar por produtos ecologicamente corretos e quanto maior o nível de escolaridade e 

informação melhor será a consciência ecológica.  

No entanto, parece que o consumidor em relação ao tema consumo consciente 

apresenta-se de forma ambígua e multifacetada: suas atitudes e comportamentos são diferentes 

dependendo das ocasiões com que se depara.Um levantamento realizado em 2007, pelo Grupo 

IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) denominado Sustentabilidade: 

Hoje ou Amanhã? revelou alguns fatos curiosos e conflitantes sobre o comportamento do 

consumidor brasileiro, por exemplo: do total da amostra pesquisada, 92% dos cidadãos concordam 

que separar lixo para a reciclagem é uma obrigação da sociedade; porém, apenas 30% dos 

entrevistados separam o lixo em suas residências. Quando questionados sobre "pirataria", grande 

parte da amostra (68%) considera que pirataria é crime e metade dela (53%) deixaria de 

comprar sua marca preferida se soubesse que o fabricante faz algo prejudicial à sociedade ou 

ao meio ambiente. Porém, apenas 21% dos entrevistados afirmam nunca ter comprado produtos 

deste tipo. Para Almeida, Nascimento e Pastore (2007), os consumidores conscientes e (ou) 

socioambientalmente comprometidos são motivados por crenças e valores significativamente 

diferentes daqueles consumidores que estão classificados no perfil Akatu, como indiferentes 

ou iniciantes. E concluíram que o consumidor brasileiro está "engatinhando" na área de 

sustentabilidade uma vez que não existe compreensão clara de que o seu ato de consumir pode 

impactar o meio ambiente. 

Pereira (2003) constatou que o comportamento de consumo consciente não se faz tão 

presente a ponto de afetar a decisão e intenção de compra, mesmo que o consumidor seja 

estimulado por apelos ecológicos na embalagem. No entanto, o apelo ecológico contribui 
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favoravelmente para a imagem da marca fabricante. Resultado semelhante ocorreu na 

pesquisa de Rocha e Santos (2007), em que verificaram que as atitudes favoráveis ao meio 

ambiente não são traduzidas necessariamente em comportamentos compatíveis com o tema, 

uma vez que as variáveis ambientais nos produtos testados não foram muito valorizadas no 

processo decisório. Além disso, há indícios de que determinadas categorias de produtos 

podem se beneficiar mais do "marketing verde" do que outras. 

Diante do exposto, parece pertinente investigar, em consonância com o propósito desta 

pesquisa, como os anúncios de veículos que utilizam argumentos ecológicos são percebidos e 

impactam as atitudes do consumidor, especialmente quando o tema sustentabilidade e preocupações 

ecológicas passa a ser utilizado como estratégias de marketing, pois segundo Iain Carson e 

Vijay V. Vaitheeswaran (2008), autores de publicações dirigidas a executivos, os veículos 

verdes serão a nova tendência da indústria, e as montadoras que não se comprometerem com 

questões ambientais e não se derem bem nessa tecnologia podem ser riscadas do mapa.  

2.4 ATITUDES  

Os consumidores formam opiniões a respeito de tudo que estiver ao seu alcance, 

desde produtos, serviços, anúncios, vendedores, lojas até pessoas. Esse processo ocorre por meio 

da formação da atitude. Compreender o que os consumidores gostam e não gostam torna-se 

importante tanto para o campo acadêmico, que se preocupa em estudar processos psicológicos, 

sociológicos e antropológicos do consumidor, como para o mercado, que busca oferecer serviços 

e produtos que atendam e satisfaçam as necessidades dos seus clientes.  

De acordo com Kotler e Armstrong (1993, p.92), as atitudes são demonstradas por 

"avaliações, cognitivas e emocionais, tendências consistentes de uma pessoa em relação a um 

objeto ou idéia, sejam essas favoráveis ou desfavoráveis".  

Para Solomon (2002, p.165), "uma atitude é uma avaliação geral e duradoura de 

pessoas (incluindo elas próprias), objetos, anúncios e questões. Qualquer coisa em relação a 
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qual uma pessoa tem uma atitude é chamado de objeto da atitude (Ao)". O autor menciona que 

existe grande concordância no meio acadêmico que  

uma atitude é composta por três componentes: afeto, comportamento e cognição. 
O componente afeto refere-se ao sentimento despertado no consumidor quando 
se defronta com um determinado objeto. O comportamento traz consigo a 
intenção que a pessoa tem de fazer algo em relação a um objeto, porém nem 
sempre essa intenção se transforma em ação. E a cognição refere-se às 
crenças que o consumidor apresenta sobre o objeto da atitude.  

O autor enfatiza ainda que o modelo procura explicar a inter-relação entre conhecer, 

sentir e fazer (SOLOMON, 2002, p.167). 

De acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2005, p.302), o componente cognitivo 

está associado ao conhecimento e é formado pelas crenças que o consumidor elabora sobre 

algum objeto: dessa forma, pode ser entendido como "um julgamento subjetivo que o consumidor 

faz sobre uma ou mais coisas". Para Sheth, Mittal e Newman (2001, p.368), "crenças são 

expectativas quanto ao que alguma coisa é ou não é, ou quanto ao que determinado objeto fará 

ou não fará. As declarações de crenças ligam um objeto (pessoa, marca, loja, etc.) a um 

atributo benefício".  

Assim, ao se defrontar com o anúncio que utiliza argumentos ecológicos é possível 

que o consumidor sinta-se sensibilizado, em função de crenças estabelecidas, pelos benefícios 

que o anúncio divulga como, por exemplo, ser um carro menos poluente e por isso seria menos 

prejudicial ao planeta.  

O componente afetivo, por outro lado, está relacionado aos sentimentos e às reações 

do consumidor sobre o objeto da atitude (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 1995). Dessa 

maneira, um anúncio que convida o consumidor a ser mais consciente e responsável com as 

questões do planeta pode despertar simpatia, sentimento de cumplicidade com a causa ou 

mesmo fazer com que o consumidor goste do anúncio.  

Por essa razão, segundo ainda Blackwell, Miniard e Engel (2005), muitos profissionais 

de marketing medem a intenção comportamental quando querem fazer uma previsão de 

comportamento de compra, uma vez que estudos vêm demonstrando que há uma boa relação 

entre intenção e comportamento de compra. Porém, as atitudes sofrem influências de inúmeras 
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variáveis e os mesmos autores consideram que as atitudes podem tanto prever comportamento 

como, ao contrário, o comportamento do consumidor é que pode ser utilizado para inferir atitudes. 

Nesse sentido, espera-se que os consumidores que se consideram ambientalmente responsáveis ou 

simpatizam com a causa, demonstrem uma atitude mais favorável em relação ao anúncio que 

utiliza argumento ecológico. Por outro lado, também poderia ser o comportamento responsável 

preexistente que poderia influenciar as atitudes do consumidor em relação ao mesmo anúncio. 

De acordo com Schiffman e Kanut (2000, p.170), "o componente conativo (comportamento) 

da atitude está relacionado com a probabilidade ou tendência de que um indivíduo irá realizar 

uma ação específica ou se comportar de uma maneira particular com relação ao objeto da 

atitude", ou seja, não há garantias que uma intenção de compra leve ao comportamento de 

compra. Esse pensamento é compartilhado por Abi-ramia (2006, p.6), para quem a atitude é 

"uma forma de resposta antecipada de uma ação, é a predisposição do indivíduo, sendo o começo 

de uma ação que não necessariamente se completa".  

Solomon (2002, p.181) lembra que existem vários fatores que poderão influenciar as 

atitudes, pois para ele "dependendo do nível de envolvimento do consumidor e das 

circunstâncias, as atitudes poderão resultar de outras hierarquias de efeitos". Sheth, Mittal e 

Newman (2001, p.370) referem-se à hierarquia nas atitudes como "a seqüência em que os três 

componentes ocorrem". 

Solomon (2002) descreve três hierarquias de efeito, especificando uma sequência 

fixa de passos:  

1) Hierarquia de Aprendizagem Padrão, o consumidor assume que o processo de 

compra é a solução para um problema, o que o leva a buscar informações sobre 

o produto e a estabelecer crenças, por meio de julgamentos subjetivos. Transcorrida 

essa fase, o consumidor se envolve com o objeto da atitude e passa a demonstrar 

sentimentos para finalmente decidir-se por uma ação comportamental relevante 

como, por exemplo, a compra do objeto. Tal hierarquia pressupõe que o consumidor 

está altamente envolvido com o produto para tomar uma decisão de compra.  

2) Hierarquia de Baixo Envolvimento, o consumidor não tem uma forte preferência 

por marcas e age com base em conhecimento limitado, dessa forma só depois de 
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comprar e usar o produto é que ele irá formar uma avaliação favorável ou 

desfavorável. Nesse caso não há muita reflexão sobre produtos e marcas, sendo 

chamado pelo autor como o paradoxo do baixo envolvimento: quanto menos 

importante é o produto para o consumidor mais importantes passam a ser os 

estímulos de marketing para vendê-lo.  

3) Hierarquia Experiencial, que está fundamentada principalmente na resposta 

emocional como aspecto central da atitude. Em tal perspectiva, as atitudes 

podem ser fortemente influenciadas por atributos intangíveis do produto, tais 

como design da embalagem, publicidade ou a natureza do ambiente em que a 

experiência ocorre. Nessa hierarquia as atitudes dos consumidores serão afetadas 

por motivações hedônicas como, por exemplo, o quanto um determinado 

produto poderá fazer com que o consumidor se sinta diferenciado em relação ao 

seu grupo ou lhe possibilitará o estado de alegria durante o uso ou consumo. As 

três hierarquias estão sintetizadas na figura a seguir:  

 

 

Figura 2 - Três hierarquias de efeitos 

Fonte: Solomon (2002, p.167) 
 

Observa-se, desse modo, que as atitudes são importantes em todo o processo de compra 

uma vez que se fazem presentes desde a busca de informações até a compra e o consumo do 

produto. No caso desta pesquisa em que é apresentado um anúncio de um produto com grande 
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potencial para gerar alto envolvimento entre consumidores, posicionado como ecologicamente 

responsável, é possível que tal anúncio, por exemplo, seja avaliado de forma significativamente 

mais positiva do que os demais, pressupondo-se que as causas ambientais suscitem envolvimento 

e despertem sentimentos de simpatia no consumidor. Tais percepções podem combinar-se com 

as crenças e o conhecimento prévio que o consumidor investigado tem sobre os problemas 

ambientais e sua magnitude, ou seja, os aspectos cognitivos do consumidor também se farão 

presentes na avaliação do referido anúncio (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005 p.302). 

Dessa forma, todo o composto que envolve atitudes, crenças e sentimentos irão contribuir 

diretamente na avaliação do anúncio, da marca do produto, e na intenção de compra.  

2.4.1 Atitudes em relação ao anúncio (Aad)  

A propaganda é um instrumento que pode influenciar as atitudes do consumidor e 

seus sentimentos sobre um determinado produto ou serviço. Muitas vezes é pela comunicação 

publicitária que se toma conhecimento de novos lançamentos e novidades que surgem no 

mercado. Kotler e Armstrong (1993, p.303) definem a propaganda como "qualquer forma paga 

de apresentação e promoção não-pessoal de idéias, produtos ou serviços efetuada por um 

patrocinador identificado, e tem como objetivo informar, persuadir ou lembrar o consumidor de 

certo produto ou serviço".  

Neste estudo, o objetivo é compreender o impacto de um anúncio que utiliza argumentos 

ecológicos nas atitudes do consumidor. A atitude em relação à propaganda é definida por Lutz 

(1985 apud BURTON; LICHTENSTEIN,1988, p.130) como "uma predisposição para responder 

de forma favorável ou desfavorável a um estímulo em particular durante uma ocasião específica 

em que se é exposto a propaganda". Solomon (2002, p.169) compartilha dessa visão. 

Vários pesquisadores consideram que a atitude em relação ao anúncio baseia-se em 

mais do que uma única dimensão que compõe a atitude. Shimp (1981) defende que a atitude 

em relação ao anúncio possui tanto uma dimensão cognitiva como afetiva. E que essas dimensões 

estão baseadas em vários antecedentes que podem causar diferentes efeitos sobre tais dimensões. 

A dimensão cognitiva foi vista como um resultado de um processo consciente de um elemento 
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específico do anúncio (por exemplo: o estilo e apresentação do anúncio, que no caso dessa 

pesquisa poderia ser a leitura e entendimento do "argumento ecológico"). Já a dimensão 

afetiva seria vista como aquela que causa reações emocionais no consumidor (exemplo: 

sentir-se sensibilizado pelos problemas ecológicos do Planeta ou simplesmente gostar ou não 

do anúncio), tendo ele uma pequena ou nenhuma consciência de um elemento específico da 

propaganda. Para o autor, tais dimensões, se enfatizadas, podem causar impacto e importantes 

consequências na atitude do consumidor em relação à marca e na probabilidade da compra do 

produto (BATRA AND RAY, 1985; SHIMP, 1981 apud BURTON; LICHTENSTEIN, 1988). 

Durante décadas pesquisadores têm estudado a complexidade das atitudes, procurando 

entender o comportamento do consumidor diante das propagandas e o quanto estas poderiam 

influenciar as suas atitudes em relação a produtos e marcas (HEIMBACH; YALCH, 1988; 

BURTON; LICHTENSTEIN, 1988; LUTZ; MACKENZIE; BELCH, 1983; ROBERTSON, 1976). 

Nesse sentido, Miller (1991) esclarece que "As atitudes em relação ao anúncio têm demonstrado, 

repetidamente, ser um significante determinante das atitudes dos consumidores em relação ao 

produto depois que esses são expostos ao anúncio" (MILLER, 1991, p.2 apud BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2005). 

Entre os vários estudos realizados para validar a relação entre anúncios e marcas (Aad 

e Am), existe o Modelo de Probabilidade de Elaboração (Elaboration Likelihood Model – 

ELM), desenvolvido por Petty e Cacioppo (1986). Tal modelo preconiza que, dependendo da 

relevância pessoal da informação, o receptor da mensagem poderá decidir por uma das duas 

rotas de persuasão. Por exemplo: se o consumidor estiver sob condições de alto envolvimento 

com o anúncio e a mensagem ele tenderá a tomar a rota principal de persuasão; em contrapartida, 

se as condições forem de baixo envolvimento ele deverá tomar uma rota periférica (PETTY; 

CACIOPPO; SHUMANN, 1983; PETTY; CACIOPPO, 1986). Esse processo pode ser entendido 

da seguinte forma: se o consumidor investigado nesta pesquisa julgar que o anúncio e o 

argumento ecológico são relevantes, bem como o produto, ele irá despender tempo na observação 

da peça publicitária e prestará atenção ao conteúdo da mensagem, gerando, portanto, respostas 

cognitivas aos argumentos apresentados. Esse seria o caminho da rota principal de persuasão. 

No entanto, se o consumidor não se sentir envolvido e nem se sentir motivado a pensar sobre os 

argumentos apresentados, ele tenderá a optar pela rota periférica optando por pistas secundárias 

para decidir sobre a adequação do que está vendo e lendo no anúncio. A pista periférica pode 
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incluir elementos que ficam à parte do objetivo principal, podendo, por exemplo: ser o contexto 

em que o produto está inserido, o modelo (endossador) utilizado, a atratividade da fonte etc. 

Ou seja, o consumidor irá se basear em informações externas e não na mensagem principal 

que o anúncio se propôs a divulgar.  

Dado o contexto desta pesquisa, é importante apontar o estudo realizado por Newell, 

Golsmith, Banzhaf (1998) que investigou as atitudes dos consumidores quando expostos a 

anúncios que contêm apelos ecológicos. Os autores concluíram que esses consumidores 

apresentam atitudes diferentes daqueles consumidores que são expostos a anúncios similares, 

porém sem apelos ecológicos. Para eles, a falta de informação consistente impede que os 

consumidores façam escolhas ecológicas responsáveis uma vez que é difícil diferir entre um 

anunciante responsável daquele que não o é. Enfatizam inclusive, que algumas companhias, 

utilizam os mesmos termos para promover benefícios ecológicos, causando problemas de 

entendimento e avaliação do produto de forma incompleta. Por exemplo: nem sempre as 

expressões reciclável e retornável são claras para o consumidor. Em função disso, os autores 

sugerem que os profissionais de marketing e de publicidade tomem cuidado na utilização de 

anúncios pouco claros e enganosos, uma vez afetam negativamente a percepção da marca, do 

anunciante e do anúncio.  

2.4.2 Atitudes em relação à marca (Am) 

Outro aspecto importante a analisar é a atitude em relação à marca (Am). O consumidor, 

quando exposto à propaganda, não estará simplesmente recebendo informações do anúncio, 

mas estará buscando também atribuir um significado à marca anunciada. Kotler e Armstrong 

(1993, p.190) definem marca como "um nome, termo, sinal, símbolo ou a combinação dos 

mesmos, que tem o propósito de investigar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de 

vendedores e diferenciá-los de concorrentes".  

Um dos atributos mais importantes para o consumidor é a marca do produto. É pela 

marca que o consumidor identifica produtos e estabelece crenças e julgamentos que o levam a ter 

percepções de qualidade e a demonstrar atitude favorável ou desfavorável em relação ao 
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objeto avaliado. Keller (1993, p.5) menciona que "o sucesso dos programas de marketing é 

um reflexo da criação de associação com a marca – aqueles consumidores que acreditarem que 

a marca possui atributos e benefícios que satisfarão suas necessidades e desejos formarão uma 

atitude positiva em relação à marca". Hoeffler e Keller (2002) defendem que o sucesso do 

marketing social corporativo contribui para avaliação positiva da imagem da empresa e evoca 

sentimentos positivos em relação à marca. Tais sentimentos estariam relacionados à aprovação 

social, uma vez que o consumidor seria percebido pelo seu grupo como um cidadão preocupado 

com causas sociais, além de mobilizar sentimentos de autorrespeito pela causa que estaria apoiando.  

Os indivíduos podem desenvolver diferentes percepções de marcas baseando-se somente 

em informações visuais e não explicitada pela informação da marca, segundo Mitchell e 

Olson (1981). Para os autores, os consumidores parecem hábeis em converter uma informação 

visual em conhecimento semântico ou crenças sobre atributos de propaganda de marca.  

Miniard, Bhatla e Rose (1990) consideram que as atitudes em relação ao anúncio e 

em relação à marca passam a ser formadas no momento em que o consumidor é exposto ao 

anúncio impresso. Ademais, tanto o posicionamento publicitário como outros elementos que 

fazem parte da peça publicitária podem influenciar a atitude do consumidor, seja em relação 

ao anúncio, seja em relação à marca.  

Segundo Kotler e Armstrong (1993, p.173), "o conjunto de crenças mantido sobre uma 

marca específica é denominado imagem de marca". Kapferer (2003) enfatiza sobre a importância 

de se diferenciar os conceitos: identidade e imagem de marca. A imagem, para o autor, representa 

aquilo que é recebido e percebido pelo consumidor, portanto trata-se de um conceito de recepção 

que permite que o consumidor decodifique o conjunto de símbolos provenientes dos produtos, 

dos serviços e das comunicações emitidas pela marca. A identidade, por sua vez, é um conceito de 

emissão e busca especificar o sentido, o projeto, a concepção sobre o que é esperado para a 

marca. O autor alerta que antes de querer que um produto seja representado na imaginação do 

público, faz-se necessário saber o que se deseja apresentar. Aaker (1996, p.72) define identidade 

da marca como "um conjunto exclusivo de associações com a marca que o estrategista de 

marcas ambiciona criar ou manter. Proporciona sentido, finalidade e significado a essa marca. 

Ela impulsiona as associações, que compõem o coração e o espírito da marca".  
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Parece que transferir ações de responsabilidade ambiental para a imagem da marca 

não é tarefa fácil. Oliveira e Gouvêa (2004) concluíram em seu estudo que os consumidores 

desconhecem as empresas que realizam ações de responsabilidade social, ao menos por meio 

das suas marcas. Fato que para eles é um contra-senso uma vez que o consumidor relaciona-se 

muito mais com a marca do que com os programas de responsabilidade socioambiental, pois é 

por meio da marca que os vínculos são estabelecidos. Dessa forma, os autores consideram que 

se torna bastante difícil o consumidor favorecer e premiar empresas que buscam a melhoria 

da sociedade.  

2.4.3 Atitudes em relação à intenção de compra (Aic) 

A atitude em relação à intenção de compra é o terceiro aspecto a ser analisado no 

âmbito deste trabalho. De acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2005, p.294), "as intenções 

são julgamentos subjetivos sobre como será o nosso comportamento no futuro". Conforme já 

mencionado na abertura deste capítulo, quando se discorreu sobre Atitudes, as intenções 

podem mudar devido a circunstâncias inesperadas, assim sendo nem sempre uma intenção de 

compra se transforma em comportamento de compra. Por exemplo: uma pessoa pode sair de 

casa com a intenção de comprar uma determinada marca de produto, mas ao chegar no local 

de compra, ela se depara com uma novidade de outra marca que conhece e que possui a 

mesma qualidade da primeira, só que esta apresenta menor preço, diante disso o comportamento 

de compra ficará completamente diferente da sua intenção inicial.  

Blackwell, Miniard e Engel (2005) consideram que possivelmente uma atitude favorável 

em relação a um produto ou serviço poderá levar o consumidor a demonstrar a atitude de intenção 

de compra, o comportamento de compra ou mesmo a recompra de algo que foi adquirido e 

aprovado no passado. Apesar de suas limitações, para os autores, mensurar as intenções ainda 

é uma das práticas mais utilizada por empresas que querem medir o comportamento de 

compra futuro de seus clientes. Lutz (1991) lembra que existe uma grande convergência entre 

os pesquisadores que a atitude em relação ao anúncio (Aan) e atitude em relação a marca (Am) 

levam o consumidor a demonstrar intenção de compra (Aic). Dessa forma a presença dessa 
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variável torna-se relevante neste estudo como uma medida previsora de comportamento em 

relação ao objeto da atitude. 

2.5 O PARADIGMA DAS PISTAS (CUE PARADIGM) 

Os consumidores antes de decidir pela compra de um produto ou serviço tendem a 

fazer um julgamento subjetivo sobre ele comparando-o a outros produtos e marcas. Esse 

processo de julgamento será baseado em atributos, benefícios e informações sobre o produto, 

que são chamados de pistas. De acordo com Pereira (2003, p.16), "as pistas seriam entendidas 

como os vários itens de informações sugestivas sobre o produto, marca ou serviço que são 

avaliadas, identificadas e interpretadas para compor uma avaliação". O argumento "ecológico" 

utilizado no anúncio objeto desta pesquisa pode ser considerado uma pista, uma vez que 

sugere que a marca do carro se preocupa com questões ambientais.  

Olson e Jacoby (1972) definiram que as pistas podem ser intrínsecas e extrínsecas. 

São consideradas intrínsecas quando fazem parte da composição do produto e por isso não 

poderão ser modificadas sem que se altere suas características. E as pistas extrínsecas, por sua 

vez, estão relacionadas ao produto, porém, não fazem parte de sua composição física. No caso 

deste estudo, o "argumento ecológico" utilizado no anúncio fornecerá uma pista extrínseca ao 

produto ao apresentar os seguintes dizeres: "Recicle seu lixo. Demore menos no banho. Plante 

uma árvore. Compre um Picanto. Picanto o único carro à venda no Brasil entre os 10 menos 

poluentes do mundo". Tal apelo publicitário poderá ser considerado uma pista extrínseca porque 

posiciona o produto como tendo preocupações ecológicas sem, contudo, mostrar características 

físicas que poderiam dar sustentação a tal argumento. No entanto, se o anúncio fizesse menção, 

por exemplo, ao catalisador como o responsável pelo veículo estar entre os menos poluentes do 

mundo, e a outras características funcionais do veículo, a pista seria classificada como intrínseca.  

Por outro lado, a citação dos acessórios que acompanham o produto, como foi o caso 

do outro anúncio estímulo utilizado nesta pesquisa, pode ser entendida como atributo intrínseco, 

uma vez que "itens de série" fazem parte da composição física do produto.  
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De acordo com Olson e Jacoby (1972, p.172), existem dois determinantes básicos na 

utilização das pistas pelo consumidor, denominados por eles valor de previsão e valor de confiança. 

O valor de previsão (predictive value) é definido como "o grau em que um consumidor 

individual associa uma pista com a qualidade do produto". Ou seja, uma pista PV é o quanto 

cada consumidor percebe ou acredita que aquela pista relata ou indica a qualidade do produto". Já 

o valor de confiança (confidence value) "...é o grau de confiança que cada consumidor tem na 

sua habilidade de perceber e julgar precisamente aquela pista".  

Ainda segundo Olson e Jacoby (1972, p.173), as "duas dimensões (VP e VC) sozinhas, 

mediadas pela terceira variável classificatória (intrínseca/extrínseca), são suficientes para 

prever e explicar a qualidade das pistas escolhidas e a magnitude do impacto das pistas sobre 

a percepção de qualidade".  

De acordo com o princípio teórico exposto, se o consumidor perceber positivamente 

o "argumento ecológico" (VP), que posiciona o veículo entre um dos menos poluentes do mundo, 

e confiar na sua capacidade de julgamento que tal pista (VC) é um indicador de qualidade, é 

possível que a avaliação do anúncio e da marca do produto se dê de forma mais favorável do 

que entre os demais anúncios investigados.  

O Paradigma das Pistas (OLSON; JACOBY, 1972) foi utilizado como uma das 

principais bases teóricas desta pesquisa. A finalidade foi compreender o impacto nas atitudes 

dos consumidores em relação ao anúncio, à marca e à intenção de compra de uma pista 

extrínseca – representada pelo argumento ecológico – e de uma pista intrínseca – representada 

pela menção de alguns itens de série que acompanham o produto. 

2.6 ENVOLVIMENTO DO CONSUMIDOR 

Conforme já mencionado, este trabalho baseia-se na pesquisa realizada por Pereira 

(2003), porém no caso deste estudo se investigou a atitude do consumidor em relação a um 

determinado anúncio que utiliza "argumento ecológico" para divulgar um produto com poder 

de causar alto envolvimento no consumidor, como é o caso de um carro.  
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Envolvimento é definido por Zaichkowsky (1985) como "a relevância do objeto 

percebida por uma pessoa com base em suas necessidades, valores e interesses inerentes". Ayrosa 

(2006) agrega outros aspectos ao conceito e menciona que envolvimento não está relacionado 

apenas ao produto, mas também às emoções, atitudes e respostas comportamentais do 

consumidor no tocante a uma determinada categoria de produto.  

Solomon (2002) nos lembra que dependendo do esforço exigido e o grau do envolvimento 

do consumidor com o produto ele poderá se deparar com uma espécie de continnum que irá 

levá-lo a três tipos de decisões no seu processo de compra: i) tomada de decisão rotineira 

(ii) tomada de decisão limitada, iii) tomada de decisão extensiva. A decisão de compra rotineira é 

tida como de baixo envolvimento para o consumidor, uma vez que ele não gasta muito esforço e 

tempo para decidir o que comprar. Normalmente ele se utiliza de fontes internas de consulta, 

pois para o consumidor a compra pode embutir alguns riscos que podem ser assumidos uma 

vez que não se trata de uma compra importante. Esses itens, em geral, são de baixo custo e de 

fácil reposição. Um exemplo desse tipo de compra são pastas de dentes e atum em lata. Kotler e 

Armstrong (1993) denominam os produtos pertencentes a essa classe como bens de conveniência. 

Solomon (2002) lembra que a decisão de compra limitada já causa um envolvimento 

moderado do consumidor. Ele tenderá a comparar características de marcas e produtos e gastar 

certo tempo e esforço na procura da melhor relação custo benefício. Um exemplo, a compra 

de roupas e calçados que não sejam de grifes fará com que o envolvimento do consumidor na 

tomada de decisão seja moderado.  

E no caso da tomada de decisão de compra extensiva, ainda segundo Solomon (2002), 

o esforço torna-se maior e o processo de compra fica mais trabalhoso e de alto envolvimento 

para o consumidor. É uma tomada de decisão utilizada em relação a produtos caros, complexos 

ou que são muito significativos para o consumidor, como é o caso de um carro. Nesse caso há 

demanda por busca de informações sobre o produto e o consumidor tanto se utiliza de fontes 

internas como externas, além de investir bastante tempo no processo. É importante apontar que o 

consumidor em todo seu processo de compra ele estará sofrendo influências sociais, culturais, de 

marketing e situacionais (KOTLER; ARMSTRONG, 1993, CHURCHILL JR.; PETER, 2007).  

De acordo com Ayrosa (2001), um carro é considerado um produto que causa alto 

envolvimento no consumidor em função de: (a) ser um produto caro e a sua compra envolver 
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um considerável risco financeiro; (b) tratar-se de um produto individual provavelmente 

relacionado a um sistema de valores próprios e necessidades de expressão do eu e (c) ser um 

produto tecnicamente complexo e envolver riscos funcionais.  

Segundo Solomon (2002), o envolvimento pode ter várias facetas: ser cognitivo, quando 

leva a pessoa a depreender um grande esforço sobre um novo assunto; emocional, quando a 

pessoa tem, por exemplo, grande simpatia por uma determinada marca de grife e vê aquela 

marca como uma extensão do próprio Eu; ou ainda é possível que o consumidor possua alto 

envolvimento com certos tipos de anúncios que lhe causam identificação e por consequência, 

ele acaba por rir, chorar ou se irritar pelo que vê. Por todos esses aspectos, para o autor, 

envolvimento é um conceito impreciso, pois tem significados diferentes para pessoas diferentes. 

Além disso, há consenso de que há vários tipos de envolvimento dentro de categorias amplas, 

sendo relacionadas: ao produto, à mensagem ou a questões situacionais que o indivíduo passa 

e se envolve por questões particulares.  

No caso desta pesquisa, o envolvimento do consumidor poderá se dar em relação ao 

produto (carro) ao anúncio e ao argumento utilizado uma vez que o contexto teórico mostra que 

existem inúmeras variáveis que influenciam o comportamento e as atitudes dos consumidores 

em todo seu processo de compra. Porém, em função das influências sociais e de marketing 

que vêm propagando a ideia de um consumo mais consciente e responsável, espera-se que o 

consumidor pesquisado demonstre atitudes mais favoráveis em relação ao anúncio que utiliza 

o "argumento ecológico" do que aos demais (pista intrínseca: itens de série e pista genérica).  

2.7 SUMÁRIO 

O referencial teórico apresentado teve por objetivo dar uma visão geral das cinco 

áreas que irão fundamentar os objetivos desta pesquisa: (i) o marketing e os efeitos na sociedade; 

(ii) a sustentabilidade e o consumo consciente no Brasil; (iii) atitudes em relação a anúncios, 

marcas e intenção de compra; (iv) o paradigma das pistas e (vii) o comportamento do 

consumidor com produtos de alto envolvimento.  
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Procurou-se recolher fundamentação teórica sobre o marketing e o seu papel social 

através do olhar de vários autores, desde os que apresentam uma postura mais crítica até os 

mais voltados para o mercado. Também se buscou contextualizar o "marketing verde" e o 

consumidor ecológico, bem como o consumidor brasileiro tem se comportado sobre o tema. 

Pelo que foi possível observar o "consumo consciente" em nosso país ainda está em processo 

de construção, pois o consumidor demonstra simpatia pelo tema mas nem por isso tem 

apresentado mudanças significativas em seu comportamento. 

Buscou-se também analisar as crenças e os sentimentos do consumidor e como eles 

afetam suas atitudes a respeito de anúncios, marcas e produtos e, por conseqüência, influenciam 

na intenção de compra. A teoria do Paradigma das pistas de Olson e Jacoby (1972) serviu 

como uma das principais bases teóricas desta dissertação, com o objetivo de se verificar se um 

atributo de ordem extrínseca – como é o caso do "argumento ecológico" – pode ser considerado 

uma pista suficientemente atrativa para levar o consumidor a avaliar de forma mais positiva o 

anúncio, a marca e favorecer sua atitude de intenção de compra.  

Além dessa teoria, apresentou-se o modelo MPE - Modelo de probabilidade de persuasão 

(PETTY; CACCIOPPO, 1986) entendendo-se que este poderia auxiliar na compreensão das atitudes 

do consumidor diante de produtos que causem alto envolvimento. Estudos que utilizaram esse 

modelo concluíram que a eficiência relativa de uma mensagem forte ou fonte favorável 

depende do nível de envolvimento dos consumidores com o produto anunciado. De acordo 

com o modelo, dependendo do grau de relevância que os argumentos utilizados no anúncio 

tiverem para o consumidor ele poderá tomar uma rota central – que significa utilizar esforços 

cognitivos em sua avaliação – ou a rota periférica – em que a pessoa faz conjecturas a respeito 

do objeto avaliado baseando-se em pistas positivas ou negativas percebidas ou por uma simples 

inferência sobre o mérito do que está sendo dito sem, contudo, se envolver profundamente na 

questão colocada no anúncio. 

Por último, discorreu-se sobre as múltiplas faces do envolvimento uma vez que tal 

teoria poderia contribuir no entendimento das atitudes do consumidor ao avaliar os anúncios 

utilizados nesta pesquisa.  
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A metodologia e as hipóteses da pesquisa com relação ao efeito do argumento ecológico 

nas atitudes do consumidor ao avaliar um anúncio de um produto de alto envolvimento serão 

apresentadas no capítulo a seguir.  
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3 METODOLOGIA 

O presente capítulo apresenta primeiramente as hipóteses formuladas a partir do 

objetivos do estudo que é investigar quais são os efeitos de argumentos ecológicos sobre as 

atitudes do consumidor em condições de alto envolvimento. Também são apresentados o 

delineamento de pesquisa, a definição das variáveis e as etapas da elaboração do instrumento 

de coleta de dados. Posteriormente, é definida a população e os procedimentos de amostragem 

adotados no estudo, bem como o método de coleta de dados utilizado na aplicação do 

questionário. Finalmente é apresentado o procedimento adotado para tratamento dos dados e 

as ponderações sobre as limitações dessa pesquisa. 

As referências conceituais e as teorias sobre o comportamento do consumidor e, 

mais especificamente, a teoria das pistas (OLSON; JACOBY, 1972) e a MPE - Modelo de 

Probabilidade de Persuasão (PETTY; CACIOPPO, 1986) servirão como base teórica na análise 

dos resultados desse trabalho. 

3.1 HIPÓTESES 

Um consumidor utiliza vários critérios de julgamento ao avaliar um produto e escolher 

uma marca. Esses critérios são fundamentados em pistas associadas ao produto ou serviço, 

que podem, por exemplo, ser o preço, a marca, a embalagem, a cor, o anúncio do produto, o 

sabor etc. São as pistas que irão formar o julgamento que levará o consumidor a demonstrar 

atitudes favoráveis ou desfavoráveis em relação a produtos e serviços. Isso normalmente 

ocorre quando o consumidor não possui informações suficientes para formar uma opinião 

consistente sobre a qualidade de um produto ou marca que está avaliando.  

Dessa forma, a avaliação e a formação de opinião se darão por “ vias secundárias" 

baseando-se em pistas que poderão ser intrínsecas – quando fazem parte dos atributos físicos 

do produto e que se alteradas modificam o produto – ou extrínsecas – que estão relacionadas 

diretamente ao produto, mas não estão atreladas fisicamente a ele (SZYBILLO; JACOBY, 1974).  
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No caso desta pesquisa o argumento ecológico utilizado no anúncio pode ser considerado 

uma pista extrínseca, pois sugere que o carro foi fabricado de acordo com padrões de qualidade 

que não agridem o meio ambiente sem, contudo, especificar as razões que tornam o produto 

menos poluente.  

Baseando-se nos argumentos presentes na literatura popular de gestão (pop-

management) acredita-se que "argumentos ecológicos" – pista extrínseca - devam despertar 

atitudes mais favoráveis no consumidor e influenciar sua atitude em relação ao anúncio, a 

marca do produto e na intenção de compra (OTTMAN, 1994).  

Assim sendo, será medido o impacto que o atributo extrínseco ao produto – como é o 

caso do "argumento ecológico" – causa sobre as variáveis dependentes do estudo – atitude em 

relação ao anúncio, a marca e intenção de compra, quando comparado ao anúncio que se 

utiliza de um "argumento genérico". Mantendo a mesma linha de pesquisa de Pereira (2003), 

essa precaução procura evitar a possibilidade de os respondentes reagirem à presença de um 

outro atributo qualquer do produto, não sendo necessariamente ao argumento ecológico. Além 

disso, as três hipóteses a seguir poderão agregar informações aos resultados encontrados por 

Pereira (2003), que possibilitaram ao autor concluir que os atributos extrínsecos, como é o caso da 

utilização de argumento ecológico em embalagens de produtos que causam baixo envolvimento, 

afetam positivamente as atitudes do consumidor em relação à marca do produto quando 

comparado a um argumento neutro. Porém, em relação ao aspecto investigado não foram 

encontradas diferenças significativas quanto à embalagem e à intenção de compra.  

De acordo com o exposto, as seguintes hipóteses foram formuladas:  

- H1: Os sujeitos que avaliam o anúncio com "argumento ecológico" demonstram 

atitudes mais favoráveis em relação ao anúncio do que os sujeitos que avaliam o 

anúncio com "argumento genérico" (A>E) e (B>F).  

- H2: Os sujeitos que avaliam o anúncio com "argumento ecológico" demonstram 

atitudes mais favoráveis em relação à marca do que os sujeitos que avaliam o 

anúncio com "argumento genérico" (A>E) e (B>F).  
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- H3: Os sujeitos que avaliam o anúncio com "argumento ecológico" demonstram 

atitudes mais favoráveis em relação à intenção de compra do que os sujeitos que 

avaliam o anúncio com "argumento genérico" (A>E) e (B>F).  

Conforme já mencionado anteriormente no referencial teórico, item 2.6, para que um 

consumidor opte por uma marca ou produto existe um processo prévio denominado julgamento. 

Szybillo e Jacoby (1974) consideram que esse processo de avaliação está baseado em pistas, 

que podem ser: a) intrínsecas – quando fazem parte da composição física do produto, e 

portanto se alteradas modificam o produto, e b) extrínsecas – quando se trata de atributos que 

não fazem parte fisicamente do produto, no entanto estão intimamente relacionadas a ele, 

como é o caso do "argumento ecológico". Tais pistas compõem a percepção de qualidade de 

um produto ou serviços e poderão influenciar no critério de avaliação do objeto avaliado, que 

nesse caso seria o anúncio e o produto anunciado. De acordo com as conclusões da pesquisa dos 

autores dessa teoria, as pistas intrínsecas possuem mais efeito sobre a percepção de qualidade 

do que as pistas extrínsecas. No caso deste estudo, pressupõe-se que ocorrerá o contrário, ou seja: 

anúncio de produtos de alto envolvimento que faz uso de uma pista extrínseca "argumento 

ecológico" deve ser mais bem avaliado do que anúncio que se utiliza de uma pista intrínseca 

"argumento acessórios" o qual enfatiza os itens de série que acompanham o produto. A razão 

de tal expectativa se dá em função do "argumento ecológico" se configurar num estímulo 

mercadológico persuasivo pelo momento atual, em que preocupações com causas ambientais 

e consumo responsável estão fazendo parte da cultura contemporânea, além de serem bastante 

propagados como diferencial competitivo na literatura "pop management".  

De acordo com o exposto, as seguintes hipóteses foram formuladas:  

- H4: Os sujeitos que avaliam o anúncio com "argumento ecológico" demonstram 

atitudes mais favoráveis em relação ao anúncio do que os sujeitos que avaliam o 

anúncio com "argumento acessórios" (A>C) e (B>D).  

- H5: Os sujeitos que avaliam o anúncio com "argumento ecológico" demonstram 

atitudes mais favoráveis em relação à marca do que os sujeitos que avaliam o 

anúncio com "argumento acessórios" (A>C) e (B>D).  
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- H6: Os sujeitos que avaliam o anúncio com "argumento ecológico" demonstram 

atitudes mais favoráveis em relação à intenção de compra do que os sujeitos que 

avaliam o anúncio com "argumento acessórios" (A>C) e (B>D).  

Com a finalidade de resumir as hipóteses, apresenta-se a figura a seguir: 

 

 

Figura 3 - Resumo das hipóteses 

 

3.2 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS E TERMOS RELEVANTES 

Nos estudos experimentais são estudadas as relações entre dois tipos de variáveis: 

variáveis independentes e dependentes. As variáveis independentes são consideradas como as 

causas que produzirão efeitos nas variáveis dependentes.  

No caso deste estudo, utiliza-se um estudo experimental e analisa-se o efeito que o 

"argumento ecológico" – variável independente – causará nas atitudes do consumidor – 

variável dependente. 
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3.2.1 Definição constitutiva e operacional das variáveis dependentes 

A atitude em relação ao anúncio, à marca e à intenção de compra formará as variáveis 

dependentes deste estudo. De maneira geral, a "Atitude" pode ser considerada como uma avaliação 

favorável ou desfavorável que o consumidor faz de algum objeto, podendo ser esse um produto, 

serviço, embalagens ou anúncios. A definição de Atitude a ser considerada neste estudo é a 

proposta por Fiske e Taylor (1991 apud Pereira, 2003) que considera a atitude como uma 

categorização de estímulos ao longo de um processo de avaliação, baseada em informações 

cognitivas, afetivas e conativas. As demais atitudes (An, Am, Aic) foram abordadas no referencial 

teórico, item 2.5. 

Segundo Malhotra (2007), as variáveis dependentes são aquelas que medem o efeito 

das variáveis independentes sobre as unidades de teste. Assim sendo, três variáveis dependentes 

serão investigadas sob o impacto de cada uma das variáveis independentes:  

(i) atitude em relação ao anúncio (A
an

); 

(ii) atitude em relação à marca (A
m

);  

(iii) atitude em relação à intenção de compra (A
ic
). 

O procedimento para a avaliação dessas variáveis foi semelhante ao utilizado por 

Pereira (2003), em cujo estudo as três variáveis dependentes foram avaliadas pelos respondentes 

em três escalas de sete pontos: positiva/negativa; boa/ruim; favorável/desfavorável, para cada 

um dos construtos: atitude em relação ao anúncio (A
an

), atitude em relação à marca (A
m

), 

atitude em relação à intenção de compra (Aic). A escala utilizada para medir as atitudes 

investigadas encontra-se nas perguntas P2, P3 e P5 do questionário (ver Apêndice 1). 

A avaliação total das atitudes do consumidor foi computada pela soma total dos resultados 

de cada uma das três escalas, formando o score da atitude numa medida que varia de 3 a 21.  
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3.2.2 Definição constitutiva e operacional das variáveis independentes 

Os argumentos utilizados nos anúncios – pistas extrínsecas e intrínsecas – estão 

configurados como as variáveis independentes do estudo. Para Mattar (1993), as variáveis 

independentes ou também denominadas tratamentos são aquelas variáveis que são manipuladas e 

controladas; os efeitos causados por elas nas variáveis dependentes é que serão medidos.  

O "argumento ecológico" – principal variável independente – deve ser compreendido 

neste trabalho, "como qualquer estímulo mercadológico que forneça informações sobre a produção 

ecologicamente correta de determinado produto, a ele associe uma marca ou empresa, e que 

tenha a intenção de alterar o comportamento, ou a atitude do consumidor" (PEREIRA, 2003, p.16).  

Conforme já abordado no referencial teórico 2.6, o consumidor poderá utilizar vários 

critérios de julgamento ao avaliar um produto ou escolher uma marca. Tais critérios são 

fundamentados em pistas associadas ao produto ou serviço, que podem, por exemplo, ser o 

preço, a marca, a embalagem, a cor, o anúncio do produto, o sabor etc. São essas pistas, 

baseadas em crenças e valores do consumidor, que farão com que ele demonstre atitudes 

favoráveis ou desfavoráveis em relação a produtos e serviços. As pistas podem ser intrínsecas 

– são aquelas que quando modificadas alteram as características físicas do produto; ou 

extrínsecas – que estão relacionadas ao produto, mas não fazem parte fisicamente dele. No 

caso desta pesquisa, o "argumento ecológico" utilizado no anúncio pode ser considerado uma 

pista extrínseca, uma vez que apenas sugere, mas não explica o porquê de o carro ser um dos 

menos poluentes do mundo e não agredir o meio ambiente; questão essa que poderá influenciar as 

atitudes do consumidor a respeito do produto, do anúncio e na intenção de compra (SZYBILLO; 

JACOBY, 1974).  

As variáveis independentes do estudo estão relacionadas ao impacto que os seguintes 

argumentos utilizados nos anúncios (tratamentos: A, B, C, D, E e F) causam nas atitudes do 

consumidor:  
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(i) Pista extrínseca - argumento ecológico " Recicle seu lixo, Demore menos no 

banho. Plante uma árvore. Compre um Picanto - o único carro à venda no Brasil 

entre os 10 menos poluentes do mundo" (tratamentos A e B). 

(ii) Pista intrínseca - argumento que enaltece os atributos físicos do produto "Picanto 

o compacto que já vem com todos os itens de série que você precisa" (ar-

condicionado, rodas de liga leve, rádio com CD Player e MP3, air bag duplo, 

etc.) (tratamentos C e D). 

(iii) Argumento genérico - Neutro "Picanto - compacto e inteligente. O carro de seus 

sonhos" (tratamentos E e F). 

Com o objetivo de analisar a interação entre as variáveis, foram elaboradas seis peças 

de comunicação, no formato de meia página de revista. O anúncio que utiliza a pista 

extrínseca – argumento ecológico – é real e foi veiculado pela revista Época Negócios n.18 – 

Editora Globo, em agosto de 2008. Os dois outros anúncios foram desenvolvidos por uma 

agência de comunicação mediante orientações da autora desta dissertação. Conforme poderá 

ser consultado no Apêndice 2, todas as peças apresentam a mesma imagem do produto e o 

mesmo contexto, sendo que as mudanças estão atreladas aos três argumentos utilizados 

(ecológico, acessórios/itens de série e genérico) e a utilização de duas cores (verde e amarela) 

para o produto.Assim, tem-se: 

- Tratamento A – Anúncio que utiliza o argumento ecológico – pista extrínseca - 

com a cor do produto verde.  

- Tratamento B – Anúncio que utiliza o argumento ecológico – pista extrínseca - 

com a cor do produto amarelo.  

- Tratamento C – Anúncio que utiliza o argumento itens de série – pista intrínseca - 

com a cor do produto verde.  

- Tratamento D – Anúncio que utiliza o argumento itens de série – pista intrínseca - 

com a cor do produto amarelo. 
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- Tratamento E – Anúncio que utiliza o argumento neutro/genérico – com a cor do 

produto verde. 

- Tratamento F – Anúncio que utiliza o argumento neutro/genérico –com a cor do 

produto amarelo.  

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

Baseados no estudo de Pereira (2003), e de acordo com os objetivos desta dissertação, 

foi realizado um experimento por permitir a inferência de relações causais. A pesquisa pode 

ser considerada uma pesquisa causal porque foi medido o efeito que o “argumento ecológico” 

causa nas atitudes do consumidor em relação ao anúncio, a marca do produto avaliado e na 

intenção de compra. Os experimentos são utilizados para responder questões sobre causas e 

efeitos e exige que o experimentador controle as correlações entre as variáveis dependentes e 

independentes e que meça os efeitos entre os tratamentos (SELLTIZ; WRIGHTSMAN; COOK, 2007).  

Pedhazur e Schmelkin (1991, p.251) definem que "um experimento é um estudo em 

que ao menos uma variável é manipulada e unidades são aleatoriamente designadas aos diferentes 

níveis ou categorias da variável manipulada". Segundo Malhotra (2007, p.108), "uma pesquisa 

causal é utilizada para compreender quais das variáveis são a causa – variáveis independentes – 

e quais são o efeito – variáveis dependentes de um fenômeno e determina a natureza da 

relação entre as variáveis causais e o efeito a ser previsto". Para o autor, um experimento deve 

ocorrer num ambiente relativamente controlado, a fim de permitir a manipulação de variáveis 

que possam afetar a variável dependente. Selltiz, Wrightsman e Cook (2007) consideram que 

a distribuição aleatória da amostra é o melhor meio para se equiparar grupos antes de se 

iniciar o tratamento experimental. Enfatizam que esse tipo de cuidado é essencial para que se 

possa afirmar com certa segurança que as inferências causais sobre os efeitos de um 

tratamento experimental são resultados dos tratamentos realizados e não por diferenças 

preexistentes entre os grupos.  
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Em termos temporais foi utilizada a concepção transversal de análise que significa que a 

coleta de dados ocorreu uma única vez por meio da amostragem de uma população específica. 

O presente estudo empregou o projeto fatorial 3X2 para se verificar as atitudes dos 

sujeitos em relação a três tipos de argumentos manipulados de um mesmo produto anunciado, 

com dois tipos de cores. A razão de se ter optado por duas cores foi por precaução, uma vez que a 

cor verde utilizada no produto do anúncio original poderia levar o consumidor a associá-lo à 

ecologia independente do argumento utilizado. Dessa forma, optou-se em repetir os três anúncios 

também com a cor amarela. O quadro demonstra os tratamentos propostos: 

 

Quadro 1 - Tratamentos propostos 

Argumentos 
Anúncio Carro 

Verde 
Anúncio Carro 

Amarelo 

Ecológico – Pista Extrínseca 
"Recicle seu lixo, Demore menos no banho. Plante uma árvore. 
Compre um Picanto - o único carro à venda no Brasil entre os 10 
menos poluentes do mundo"  

Tratamento A Tratamento B 

Itens de Série/ Acessórios – Pista Intrínseca 
“O compacto que já vem com todos os itens de série que você 
precisa. O compacto Premium mais completo de air bag duplo a 
CD player com MP3" 

Tratamento C Tratamento D 

Genérico/ Neutro – Pista Extrínseca 
"Compacto e inteligente. O carro dos seus sonhos" 

Tratamento E Tratamento F 

 

Como pode ser observado, dois dos anúncios (Tratamentos A e B) mostraram o 

produto assumindo claramente uma posição ecológica, sendo que a única diferença foi a cor 

do carro, pois um dos carros tinha a cor verde e o outro amarelo. Os outros dois anúncios 

(Tratamentos C e D) divulgaram o produto com pistas intrínsecas (acessórios) sem a presença 

do argumento ecológico, sendo que também só diferiu a cor do produto. E o quinto e sexto 

anúncios (Tratamentos E e F) mostraram o produto posicionado de forma genérica e mais 

institucional, com ausência do argumento ecológico e das pistas intrínsecas, também com o 

produto do anúncio nas cores verde e amarela.  

Com o objetivo de verificar se os anúncios foram percebidos e entendidos conforme 

os posicionamentos pretendidos, foi realizado o procedimento de manipulation check com 

toda amostra mediante a aplicação de uma bateria de perguntas específicas e a inclusão de 
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uma pergunta aberta no questionário. A checagem do atributo cor também fez parte do 

manipulation check, conforme já mencionado e o objetivo foi testar se a cor verde no produto 

produziria um efeito diferente da cor amarela, ou seja, se a cor verde estaria mais associada a 

questões ecológicas do que a amarela e se poderia influenciar as atitudes do consumidor em 

relação ao anúncio, a marca e intenção de compra. 

O anúncio teste manipulado é real e trata-se de um veículo da marca Picanto produzido 

pela KIA-Motores, veiculado na Revista Época Negócios – Editora Globo, em agosto de 2008. 

As razões principais da escolha do anúncio da marca desse carro se deram: i) pelo fato de ser 

um anúncio real (fator importante para um design experimental que normalmente se utiliza de 

estímulos fictícios, acentuando a questão que estudos feitos em laboratório prejudicam a 

validade externa da pesquisa) e ii) pela pouca penetração do produto no mercado brasileiro e 

curitibano e, portanto, espera-se que a influência da imagem dessa marca nas atitudes do 

consumidor seja menor, e o efeito dos tratamentos melhor demonstrados. Os demais anúncios 

(Tratamentos – C, D, E, F) foram desenvolvidos por uma agência de comunicação mediante 

orientação da autora desta dissertação, conforme já mencionado. Todos os anúncios poderão 

ser consultados no Apêndice 2. As peças apresentam a mesma imagem do produto num 

mesmo contexto que envolve a natureza, sendo que as únicas alterações estão ligadas aos três 

argumentos utilizados (ecológico, acessórios/itens de série e genérico) e a utilização de duas 

cores (verde e amarela) para o produto.  

Os dados do experimento foram obtidos mediante a aplicação de um mesmo questionário 

de autopreenchimento junto a alunos de graduação na cidade de Curitiba. As três variáveis 

dependentes, relacionadas às atitudes do consumidor em relação ao anúncio (A
an

), à marca 

(A
m

) e à intenção de compra, foram avaliadas pelos respondentes por meio de três escalas de 

sete pontos: positiva/negativa; boa/ruim; favorável/desfavorável.  

Com o objetivo de ampliar o contexto desta pesquisa, foram incluídas escalas para 

medida de consciência ecológica e de envolvimento do consumidor com o produto do anúncio. 

Para medir a consciência ecológica, foram utilizadas duas dimensões da escala desenvolvida 

por Straugham & Roberts (1999) adaptada e traduzida para o português por Lages e Neto (2002). 

A escala original traz seis dimensões (Produto, Reciclagem e Reutilização, Alimentação e 

Saúde, Hábitos Domésticos, Ação de Mudança e Consumo de Energia – ver Apêndice 3) no 
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entanto, para este estudo foram escolhidas apenas duas das seis dimensões - Produto e Ação 

de Mudança - por estarem diretamente relacionadas ao tema dessa dissertação e aferir 

comportamentos e atitudes voltados ao consumo consciente. A Escala foi formatada na estrutura 

Likert – possui sete pontos e exige que os sujeitos pesquisados indiquem o seu grau de 

concordância ou discordância com cada uma das afirmações relativas a práticas e atitudes 

relacionadas ao consumo consciente (MALHOTRA, 2007).  

Para medir envolvimento dos respondentes com o produto anunciado – carro – foi 

utilizada a escala desenvolvida por Ayrosa (2001). O objetivo dessa inclusão foi avaliar se 

havia diferenças nas atitudes do consumidor em relação ao anúncio, à marca e à intenção de 

compra entre as pessoas que possuíam maior ou menor grau de envolvimento com o produto. 

A escala utilizada possui as seguintes dimensões: Interesse/Importância, Conhecimento/Busca 

de Informações, Valores/Auto-imagem. Tais dimensões com seus respectivos itens podem ser 

visualizados no Apêndice 4 desta dissertação. Com exceção da escala de consumo consciente as 

demais escalas para medir atitudes, envolvimento e o manipulation check utilizaram diferencial 

semântico, que se trata de uma escala itemizada de sete pontos cujos extremos estão relacionados 

a rótulos bipolares que apresentam significado semântico – um positivo e outro negativo 

(MALHOTRA, 2007, p.267). Dessa forma quanto mais próxima a média estiver do número sete, 

maior será a concordância com a afirmação dada pelo lado semântico positivo da escala. 

Na última parte do questionário foram aplicadas perguntas que identificam o perfil 

do entrevistado como, por exemplo: sexo, idade, estado civil, ocupação, meio de transporte para 

faculdade, posse do produto investigado e classe socioeconômica critério Brasil, permitindo 

assim que os dados obtidos ficassem mais bem contextualizados.  

3.4 POPULAÇÃO E PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM 

A população foi constituída por homens e mulheres, estudantes universitários da Escola 

de Negócios da PUC-PR, residentes em Curitiba, na faixa etária de 18 e 46 anos, pertencentes 

especialmente às classes socioeconômicas AB, de acordo com o CCEB - Critério de Classificação 

Econômica Brasil, que estima o poder de compra dos indivíduos e famílias urbanas, com base 

no LSE do IBOPE, classificando-os por classes econômicas (ABEP, 2003).  
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A amostra foi definida pelo critério de conveniência, por ser uma das técnicas menos 

dispendiosas, a que menos consome tempo, e a que permitiu o acesso à listagem completa da 

população a ser investigada. Dessa forma, as unidades amostrais ficaram acessíveis, fáceis de 

medir, controlar e cooperadoras com o objetivo da pesquisa (MALHOTRA, 2007). O acesso 

prévio à listagem permitiu a distribuição aleatória dos sujeitos nos respectivos grupos de 

tratamentos. Fatores esses cruciais para um experimento. Conforme explicado por Selltiz, 

Wrightsman e Cook (2007, p.13): 

a distribuição aleatória é o melhor meio que dispomos para equiparar dois ou 
mais grupos antes de iniciar o tratamento experimental. Isto é essencial, pois 
só a partir desse cuidado o experimentador poderá fazer inferências de que 
as diferenças que aparecem entre os grupos são resultados dos tratamentos e 
não resultado de diferenças preexistentes entre os grupos.  

Todos os alunos que participaram desta pesquisa cursavam Administração e a amostra 

final foi composta de 286 questionários válidos – uma vez que foram respondidos sem erros – e 

completos. De posse da listagem de presença, que continha o nome dos alunos de cada uma das 

turmas do curso de Administração que seriam pesquisadas, foi realizado o sorteio do nome do aluno 

e do respectivo anúncio que ele deveria avaliar de forma a compor os grupos teste e controle. 

3.5 MÉTODO DE COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados entre os meses de março e maio de 2009, nas instalações 

da PUC- Pontifícia Universidade Católica de Curitiba.  

Para o procedimento de coleta de dados, foi realizado um sorteio da lista de presença 

dos alunos das turmas de administração. O sorteio atribuiu aleatoriamente a letra de um dos 

anúncios-estímulo (Tratamentos A, B, C, D, E, F) ao nome de um dos alunos, de forma que 

cada sujeito foi submetido à avaliação de um único anúncio e respondeu apenas a um 

questionário. No dia combinado com cada um dos professores das turmas foi realizada a 

aplicação do questionário, da seguinte forma: 
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- inicialmente foram dadas as instruções de como seria realizada a aplicação;  

- após a certificação do entendimento dos alunos, e de posse da listagem com o 

sorteio, era lido em voz alta o nome do aluno e entregue o seu respectivo envelope 

fechado, contendo o anúncio sorteado e o questionário; 

- depois de todos terem recebido o material, era solicitado que abrissem seus respectivos 

envelopes, em silêncio, retirassem o anúncio e o visualizassem por 30 segundos;  

- passado o tempo de 30 segundos, era solicitado que cada aluno colocasse seu 

anúncio dentro do envelope e retirasse o questionário para então respondê-lo;  

- foi solicitado aos alunos que não voltassem a visualizar o anúncio. 

Além das instruções verbais, havia instruções no próprio questionário que solicitavam 

que as respostas às perguntas fossem feitas na ordem proposta, reforçando que não houvesse 

novamente a visualização do anúncio. Também foi solicitado para que eles não deixassem 

perguntas em branco/sem resposta. O processo de aplicação durou em média 30 minutos por 

turma. Ao final da aplicação foram recolhidos os questionários e então proferidos os devidos 

agradecimentos a gentileza do professor e a cooperação dos alunos com a pesquisa acadêmica. 

3.6 A CIDADE DE CURITIBA 

Parece ser importante contextualizar a cidade de Curitiba uma vez que é o local onde 

foi realizada a pesquisa e por possuir várias características associadas à ecologia – tema ligado 

ao escopo desta pesquisa. Curitiba conta com 1.778.559 habitantes, de acordo com estimativa do 

IBGE em julho de 2006. É reconhecida no território nacional como "cidade de primeiro mundo", e 

considerada pela ONU como a "capital Ecológica do país" (MEURS, 1994). Por isso é uma cidade 

que desperta interesse e curiosidade em quem a visita. Posicionada como uma cidade ecológica – 

em função da administração de seus governantes – conseguiu, em 40 anos, aumentar o total de 

área verde por habitante de meio metro quadrado para 51 metros quadrados. O perímetro urbano 

conta com 300 mil árvores plantadas, algumas delas, inclusive, tombadas como patrimônio 
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natural. Também é a primeira cidade no Brasil a ter a Estação Despoluir, que mede o índice de 

emissão de gases poluentes nos caminhões (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 2007). 

Para dar continuidade e reforçar o posicionamento de Cidade Ecológica, o atual prefeito de Curitiba 

assinou em São Francisco (EUA), no dia 05 de junho de 2005, data em que se comemorava o 

Dia Mundial do Meio Ambiente, a Declaração das "Cidades Verdes". Trata-se de um documento 

que contém um conjunto de acordos ambientais urbanos, proposto pela Organização das Nações 

Unidas, que prevê ações voltadas a uma vida urbana sustentável nas áreas de energia, redução de 

dejetos, projeto urbano, transporte, saúde ambiental e água. (ORBIS, 2005). Por outro lado, de 

acordo com matéria veiculada no Jornal Gazeta do Povo, sob o título "Curitiba pode recuperar o 

título de capital ecológica?" Curitiba está vivendo e se fazendo valer de uma imagem construída 

de cidade ecológica ao longo do tempo, uma vez que hoje deixou de ser um município modelo em 

ecologia quando comparada a cidades de primeiro mundo (GAZETA DO POVO, 3 jun. 2009). 

3.7 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A pesquisa realizada apresenta algumas limitações que serão descritas a seguir. 

O escopo do estudo é verificar as atitudes dos consumidores em relação ao anúncio, a 

marca e a intenção de compra de um produto que costuma causar alto envolvimento e que 

utiliza "argumento ecológico" para se posicionar de forma persuasiva. Conforme definição de 

Engel, Blackwell, Miniard (1995), a atitude envolve tantos aspectos cognitivos com afetivos e 

precede a intenção de compra e o próprio comportamento de compra, dessa forma quando se 

aborda intenção de compra está sendo feita referência apenas a uma opinião favorável ou 

desfavorável que envolve tanto aspectos cognitivos como afetivos e não se o consumidor 

compraria ou não o produto.  

Outro aspecto a ser mencionado é que o estudo foi realizado por meio de experimento 

o que por si só traz limitações de validade externa, não podendo, dessa forma, ser generalizado 

para outros contextos. De acordo com Mattar (1993, p.110), “a validade externa de um estudo trata 

do quanto se pode generalizar os resultados obtidos para toda a população de onde as unidades 

testes foram selecionadas. A validade externa está intimamente relacionada com a situação real 

em que o estudo é realizado o que não se aplica a um experimento”. Além disso, a pesquisa 



 

  

56

utilizou uma amostra por conveniência, com alunos de graduação de uma universidade de Curitiba, 

portanto não é representativa de qualquer população. 

Também não se mediu o envolvimento do consumidor com os anúncios – tratamentos 

avaliados – e sim o estudo limitou-se a medir o envolvimento do consumidor com o produto 

do anúncio – o carro, o que eventualmente poderia se configurar numa variável interveniente. 

3.8 TRATAMENTO DOS DADOS  

Os dados foram obtidos mediante a aplicação dos questionários e tabulados no programa 

Microsoft Excel para serem posteriormente transferidos e armazenados no programa estatístico 

SPSS 13, o que possibilitou que várias análises estatísticas fossem realizadas para aferir os 

resultados da pesquisa. 

Inicialmente procede-se à realização de um teste de confiabilidade (Alfa de Cronbach) 

das escalas utilizadas para medir as três variáveis dependentes: atitudes em relação ao anúncio 

(Aan), atitude em relação a marca (Am) e atitude em relação à intenção de compra (Aic). 

É importante lembrar, conforme já mencionado, que a avaliação total das atitudes do consumidor 

foi computada por meio da soma total dos resultados de cada uma das três escalas, formando 

o score da atitude numa medida que varia de 3 a 21.  

Após o teste de confiabilidade, e com o objetivo de verificar se os anúncios foram 

percebidos e entendidos conforme os posicionamentos pretendidos, foram analisadas as perguntas 

objetivas e abertas do procedimento de manipulation check (veja a P.1 e P.6 do questionário – 

Apêndice 1).  

Com relação às perguntas objetivas foram observadas diferenças significativas a 

p<0,05, entre as médias dos tratamentos que apresentavam a pista extrínseca “ argumento 

ecológico” e a pista intrínseca “argumento acessórios” quando realizado o teste Tukey HSD. O 

tratamento que incluia a pista extrínseca “argumento ecológico” obteve média 5,34 para o item 

"O carro anunciado faz bem a natureza" enquanto o tratamento pista intrínseca “argumento 
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acessórios” ficou com média 3,94; e o tratamento contendo a pista “argumento genérico” 

ficou com 4,44. O mesmo ocorreu com o item "O carro anunciado posiciona-se fortemente como 

ecológico" em que o tratamento que continha a pista extrínseca “argumento ecológico” obteve 

média 5,95, significativamente diferente a p<0,05 das médias obtidas para o tratamento com a 

pista extrínseca “argumento acessórios” (4,09) e do “argumento genérico” (4,75). Resultado 

semelhante ocorreu para o tratamento pista intrínseca “argumento acessórios”, que se queria 

medir o grau de captação e entendimento do posicionamento "completo em acessórios". Nessa 

pista, o item "o carro anunciado é bastante completo em itens de série" obteve média 5,64 

enquanto o tratamento pista extrínseca “argumento ecológico” obteve média 3,72 e o “argumento 

genérico” obteve 4,30. E no item " o carro anunciado possui acessórios que me atraem" o 

tratamento pista intrínseca “argumento acessórios” obteve média 5,21, o tratamento que 

continha a pista extrínseca “argumento ecológico” ficou com 3,70 e o tratamento “ argumento 

genérico” 3,91. Todas as médias obtidas são significativamente diferentes entre si a p<0,05. 

Diante dos fatos expostos, pode-se concluir que os argumentos utilizados foram percebidos 

corretamente pelos sujeitos pesquisados tanto do grupo controle como nos grupos teste. Para 

obter maiores detalhes sobre essas informações aqui apresentadas, veja a Tabela 1 

Manipulation Check "Entendimento do anúncio" a seguir:  

Tabela 1 - Manipulation check – Avaliação do entendimento do anúncio - Anova – Teste de Tukey HSD 

Avaliação do entendimento do anúncio 
Manipulation Check 

Tratamento 

Ecológico 
Pista 

Extrínseca 

Acessórios 
Pista 

Intrínseca 

Genérico 
Pista 

Extrínseca 

PA4 - O carro anunciado faz bem à natureza/não faz bem 
a natureza 5,344 a 3,948 b 4,441 b 
PA5 – O carro anunciado é bonito/ é feio 3,823 a 3,825 a 3,892 a 
PA1 - O carro anunciado posiciona-se fortemente como 
ecológico/não se posiciona como ecológico  5,958 a 4,093 b 4,753 c 
PA6 - O carro anunciado é bastante completo em itens de 
série/não é completo em itens de série 3,729 a 5,649 b 4,301 c 
PA2 - O anúncio desse carro chamou a minha atenção/ o 
anúncio não me diz nada 5,000 a 4,423 ab 4,333 b 
PA3 - O carro anunciado possui acessórios que me 
atraem/ não possui acessórios que me atraem 3,708 a 5,216 b 3,913 a 

Diferenças significativas a p<0,05 
 

Na pergunta aberta do questionário observou-se um grande número de menções 

associadas à ecologia nos tratamentos A e B – "Argumento ecológico" e com relação à pista 

intrínseca "argumento acessórios" – Tratamentos C e D, houve várias citações ao fato de ser 
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um carro completo e possuir um grande número em itens de série, o que vem corroborar as 

percepções de que cada anúncio estímulo estava divulgando o que se queria medir. Como fase 

complementar, buscou-se verificar se o anúncio na cor verde era percebido como mais 

ecológico do que o anúncio na cor amarela, e para isso foi realizado um teste t entre os tratamentos 

(Tratamento A versus B, Tratamento C versus D e tratamento E versus F), nas questões 

utilizadas no Manipulation Check. O teste t é um teste paramétrico que possibilita que se 

façam inferências sobre as médias das amostras independentes de populações relacionadas, 

como é o caso desta pesquisa. De acordo com o teste utilizado, não foram encontradas diferenças 

significativas entre as médias de nenhum dos tratamentos. A tabela com os resultados 

encontra-se a seguir:  

 

Tabela 2 - Média e teste de diferença de cores entre os anúncios - Manipulation check 

Avaliação do entendimento do anúncio 
Manipulation Check 

Comparação das 
médias 

Comparação das 
médias 

Comparação das 
médias 

Tto. A Tto. B Tto. C Tto. D Tto. E Tto. F 

PA4 - O carro anunciado faz bem à natureza/ 
Não Faz bem a natureza n.s.5,442 n.s.5,227 n.s.3,980 n.s.3,913 n.s.4,622 n.s.4,271 
PA5 – O carro anunciado é bonito/ É feio n.s. 3,500 n.s.4,205 n.s.3,667 n.s.4,000 n.s.3,511 n.s.4,250 

PA1 - O carro anunciado posiciona-se fortemente 
como ecológico/Não se posiciona como ecológico  n.s.6,135 n.s.5,750 n.s.4,216 n.s.3,957 n.s.4,956 n.s.4,563 
PA6 - O carro anunciado é bastante completo em 
itens de série/Não é completo em itens de série n.s.3,712 n.s.3,750 n.s.5,588 n.s.5,717 n.s.4,289 n.s.4,313 
PA2 - O anúncio desse carro chamou a minha 
atenção/ Não me diz nada n.s.4,808 n.s.5,227 n.s.4,627 n.s.4,196 n.s 4,511 n.s.4,167 
PA3 - O carro anunciado possui acessórios que 
me atraem/ Não possui acessórios que me atraem n.s.3,519 n.s.3,932 n.s.5,392 n.s.5,022 n.s.4,133 n.s.3,708 
n.s. - não significativo 

 

Posteriormente, foi verificado, também por meio do teste t, se o atributo cor poderia 

provocar diferenças significativas nas variáveis dependentes do estudo: atitude em relação ao 

anúncio, à marca e na intenção de compra entre os tratamentos inicialmente propostos. Como 

os resultados encontrados não apresentaram diferenças significativas entre as médias a um 

nível de significância p>0,05, pode-se concluir que a cor verde do produto não colabora de 

forma significativa para que ele seja associado mais a questões ecológicas do que a cor 

amarela, conforme pode ser visualizado na tabela 3 a seguir.  
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Tabela 3 - Teste de cores variáveis dependentes e os tratamentos 

Variáveis Dependentes - Atitudes 

Comparação das 
médias 

Comparação das 
médias 

Comparação das 
médias 

Tto. A Tto. B Tto. C Tto. D Tto. E Tto. F 

P2.1 - Opinião a respeito do anúncio - Positiva 
x Negativa n.s.6,038 n.s.5,977 n.s.5,412 n.s.5,543 n.s.5,289 n.s.5,229 

P2.2 - Opinião a respeito do anúncio - Boa x Ruim n.s.5,654 n.s.5,72 n.s.5,137 n.s.5,152 n.s.5,000 n.s.4,896 

P2.3 - Opinião a respeito do anúncio - 
Favorável x Desfavorável n.s.5,558 n.s.5,682 n.s.5,078 n.s.5,130 n.s.5,067 n.s.4,771 

P3.1 - Opinião a respeito da marca do carro - 
Positiva x Negativa n.s.4,654s n.s.4,841 n.s.4,588 n.s.4,696 n.s.4,733 n.s.4,625 

P3.2 - Opinião a respeito da marca do carro - 
Boa x Ruim n.s.4,788 n.s.4,773 n.s.4,569 n.s.4,891 n.s.4,556 n.s.4,542 

P3.3 - Opinião a respeito da marca do carro - 
Favorável x Desfavorável n.s.4,712 n.s.4,886 n.s.4,490 n.s.4,783 n.s.4,644 n.s.4,500 

P5.1 - Opinião sobre comprar o carro - 
Positiva x Negativa n.s.4,731 n.s.4,841 n.s.3,569 *4,326 n.s.4,222 n.s.3,917 

P5.2 - Opinião sobre comprar o carro - Boa x Ruim n.s.4,865 n.s.4,932 n.s.3,961 n.s.4,370 n.s.4,378 n.s.3,979 

P5.3 - Opinião sobre comprar o carro - 
Favorável x Desfavorável n.s.4,692 n.s.4,568 n.s.3,745 n.s.3,978 n.s.3,933 n.s.3,792 

n.s. - não significativo 
* Diferenças significativas a p<0,05 

 
A única diferença significativa observada ocorreu em relação à cor amarela, no 

tratamento D (pista intrínseca acessórios) que obteve uma atitude mais favorável em relação à 

compra do produto. No entanto, o objetivo deste estudo era testar se a cor verde do produto no 

anúncio faria diferença nas atitudes do consumidor e não a cor amarela. Dessa forma, o 

resultado foge ao escopo da pesquisa.  

Como não foram encontradas diferenças significativas em relação à cor verde, passou-se 

para o procedimento de teste das hipóteses do estudo (H1, H2, H3, H4, H5, e H6) somando-se o 

número das amostras dos tratamentos A com B (A/B – pista extrínseca argumento ecológico 

nas duas cores), C com D (C/D – pista intrínseca argumento acessórios nas duas cores) e E 

com F (E/F – pista extrínseca argumento genérico nas duas cores). A soma das amostras 

resultou num número base maior para cada um dos tratamentos, colaborando e assegurando o 

nível de confiança das análises estatísticas. Dessa forma, os seis tratamentos resultaram em 

três, sendo doravante denominados:  

- Tratamento A/B – pista extrínseca “argumento ecológico” com produto na cor 

verde/amarela. 

- Tratamento C/D - pista intrínseca “argumento acessórios” com produto na cor 

verde/amarela. 
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- Tratamento E/F –pista neutra “argumento genérico” com produto na cor 

verde/amarela.  

Os quadros 2 e 3 exemplificam esquematicamente as variáveis dependentes e tratamentos, 

bem como os resultados esperados para cada hipótese formulada:  

 

Quadro 2 - Relação das variáveis dependentes e tratamentos 

Variáveis Dependentes Tratamento A/B Tratamento C/D Tratamento E/F 

1 -Ana XAna XCan XDan 
2- Am XAm XCm XDm 
3- Aic XAic XCic XDic 

Nota: Aan = Atitude em Relação ao anúncio 2 - Am = Atitude em Relação à marca, 3 - Aic = Atitude 
em Relação à intenção de compra. 

 

Quadro 3 - Esquema com as hipóteses 

Hipóteses H1- Aan H2-Am H3 -Aic 

A/B > E/F H1: XA/Ban > XE/Fan H2a: XABm > XEFm H3a: XABic > XEFic 
Hipóteses H4- Aan H5 -Am H6 -Aic 
A/B >C/D H4a: XABan > XCDan H5a: XABm > XCDm H6a: XABic > XCDic 

 

Com o objetivo de testar as hipóteses previstas neste estudo foram utilizados os mesmos 

procedimentos e análises conduzidos pelo estudo de Pereira (2003) realizado no Rio de Janeiro. 

Os testes das hipóteses acima descritas foram conduzidos por meio das análises de variância 

(ANOVA) de um fator (One-Way ANOVA) e o teste de Tukey HSD para cada uma das variáveis 

dependentes: atitudes em relação ao anúncio (Aa), a marca (Am) e a intenção de compra (Aic) 

com o objetivo de comparar as médias entre os três tratamentos resultantes: A/B – Argumento 

Ecológico, C/D – Argumento Acessórios e E/F –Argumento genérico.  

Adicionalmente ao objetivo principal deste estudo, e após a etapa dos testes das hipóteses, 

foram realizadas duas análises de cluster: uma utilizando a escala de envolvimento (AYROSA, 

2001) e outra com a escala de consciência ecológica (LAGES; NETO, 2002). O objetivo de se fazer 

essa análise era verificar se os argumentos utilizados, especialmente o "argumento ecológico", 

provocavam efeitos diferentes nas atitudes dos consumidores dependendo do grau de envolvimento 

com o produto e do nível de consciência ecológica. A análise de cluster é um procedimento que 

permite que se examinem as relações de interdependência entre todo o conjunto de variáveis e 

depois classifica grupos relativamente homogêneos com base nesse conjunto de variáveis 
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considerado. Os grupos encontrados tendem a ser semelhantes entre si, porém apresentam 

comportamento significativamente diferente de outro cluster encontrado (MALHOTRA, 2007).  

Para a realização das análises de cluster utilizou-se o programa estatístico SPSS 13, 

com a utilização do Método de Ward e distância euclediana ao quadrado. Considerando-se o 

objetivo da pesquisa optou-se por identificar apenas dois grupos de consumidores a partir do 

dendograma gerado. Assim, para a escala de envolvimento, e após a identificação dos dois 

grupos, procedeu-se à comparação entre as médias de todos os itens da escala por meio do 

teste t. Concluiu-se, então, por meio do teste t, que o grupo 2 demonstrou escores superiores 

ao grupo 1 em todos os itens, em um nível de significância de p< 0,01. Obtido esse resultado, 

foi denominado o grupo 1 como "baixo envolvimento", e o grupo dois, como "alto 

envolvimento". O mesmo procedimento foi realizado com a escala Ecológica, ou seja, foram 

encontrados dois grupos, e por meio do teste t, verificou-se que o grupo 2 demonstrou escores 

superiores ao grupo 1 em todos os itens, em um nível de significância de p< 0,01. Obtido esse 

resultado, foi denominado o grupo 1 "baixa consciência ecológica e o grupo 2 "alta 

consciência ecológica". Os resultados com as médias encontradas para o cluster Envolvimento 

e Consciência Ecológica encontram-se nas tabelas 4 e 5 a seguir:  

 

Tabela 4 - Cluster envolvimento 

Variáveis 
Média 

Grupo 1 - Baixo Env Grupo 2 - Alto Env 

ENV7 - Carro é um produto legal/ bobo 6,18 6,55 
ENV2 - O Carro diz aos outros alguma coisa a meu respeito/não 

diz nada a meu respeito 4,13 5,40 
ENV5 - Carros importam para mim/não me importam 4,94 6,13 
ENV1 - O carro passa a minha imagem para outras pessoas/não 

passa a minha imagem 3,71 5,01 
ENV9 - Carro me atrai/não me atrai 5,35 6,34 
ENV10 - Carro é um produto interessante/chato 6,08 6,65 
ENV6 - Carro é um produto empolgante/monótono 5,51 6,53 
ENV12 - Eu conheço mais sobre carro do que a maioria dos meus 

amigos/eu conheço menos sobre carro 2,84 5,03 
ENV13 - Eu freqüentemente leio revistas relacionadas com 

carro/eu nunca leio revistas relacionadas 2,50 5,16 
ENV8 - Eu acho carro um produto divertido 4,79 5,89 
ENV4 - O carro é um produto importante/sem importância 6,04 6,65 
ENV11 - Eu conheço bastante sobre carro/eu não conheço nada 3,50 5,42 
ENV3 - O carro é parte da minha auto-imagem/não é parte 3,07 4,83 
TOTAL N 177 109 

Fonte: Ayrosa (2001) 
* Diferenças significativas a p<0,01 
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Tabela 5 - Cluster consciência ecológica 

Variáveis da dimensão: produto/mudança 
Média 

Grupo 1- Baixo CE Grupo 2- Alto CE 

CC1 - Eu já convenci amigos ou parentes a não comprarem 
produtos que prejudicam o meio ambiente. 3,38 4,85 

CC7 - Eu sempre faço um esforço para reduzir o uso de produtos 
feitos de recursos naturais escassos. 3,70 5,43 

CC6 - Eu não compro produtos fabricados ou vendidos por empresas 
que prejudicam ou desrespeitam o meio ambiente. 2,99 4,66 

CC10 - Quando eu tenho que escolher entre dois produtos iguais, 
eu sempre escolho o que é menos prejudicial às outras 
pessoas e ao meio ambiente. 3,73 5,61 

CC3 - Eu não compro produtos para minha casa que prejudicam o 
meio ambiente. 3,08 4,57 

CC11 - Eu não compro produtos e alimentos que podem causar à 
extinção de algumas espécies animais e vegetais. 3,16 5,14 

CC2 - Quando possível, eu sempre escolho produtos que causam 
menor poluição. 4,57 6,22 

CC4 - Eu já troquei ou deixei de usar produtos por razões 
ecológicas. 3,03 5,22 

CC8 - Quando eu conheço os possíveis danos que um produto 
pode causar ao meio ambiente, eu não compro este produto. 3,92 5,42 

Fonte: Lages e Neto (2002) 
* Diferenças significativas a p<0,01 

 

Após as análises de cluster terem identificado os grupos, foi realizada a análise de 

variância de um fator (One-Way ANOVA) e o teste de Tukey HSD, com a finalidade de 

comparar as médias das variáveis dependentes - atitudes em relação ao anúncio, a marca e a 

intenção de compra, com os três tratamentos: " argumento ecológico" (A/B), "argumento 

acessórios" (C/D) e "argumento genérico" (E/F), obtidas para os grupos 1 - com baixo 

envolvimento e para o grupo 2 - alto envolvimento. Posteriormente, esse mesmo procedimento foi 

adotado para a escala de consciência ecológica e os respectivos grupos encontrados: 1 – baixa 

consciência ecológica e Grupo 2 – alta consciência ecológica.  

Importante apontar que o presente estudo adotou o nível de significância mínimo de 

p< 0,05, com a finalidade de evitar o Erro Tipo I, denominado também como erro alfa. Esse 

erro ocorre quando os resultados amostrais conduzem à rejeição de uma hipótese nula que é de 

fato verdadeira (MALHOTRA, 2007).  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Neste capítulo serão abordadas as análises estatísticas obtidas mediante a aplicação do 

questionário do experimento e apresentada a discussão dos resultados. Conforme já mencionado 

no item tratamento dos dados, para cada hipótese foi realizado um teste comparativo entre as 

médias dos scores das variáveis dependentes (Aan, Am, Aic) e dos tratamentos (A/B –“argumento 

ecológico”, C/D-“argumento acessórios” e E/F – “argumento genérico”).  

Outros procedimentos estatísticos, como análise de confiabilidade da escala de atitudes, 

análise fatorial das escalas de envolvimento e consciência ecológica, e analises de cluster, serão 

descritos. Essas últimas análises fazem parte de uma fase complementar da pesquisa e tiveram 

por objetivo investigar as atitudes em relação ao anúncio, à marca e à intenção de compra das 

pessoas com maior ou menor envolvimento com o produto e com maior ou menor envolvimento 

com o tema comportamento consumo consciente, em relação aos três tratamentos. Com a intenção 

de contextualizar o estudo, foram realizadas análises descritivas sobre o perfil da amostra e a 

média das variáveis dependentes. Assim sendo, esse capítulo ficou dividido em: perfil da 

amostra, estatística descritiva das variáveis dependentes, validação e análise fatorial das 

escalas, teste das hipóteses e análises de cluster de envolvimento e consciência ecológica.  

4.1 PERFIL DA AMOSTRA 

A amostra final do experimento ficou constituída por 286 estudantes, dividida em seis 

grupos, para compor os tratamentos: A, B, C, D, E e F. O tratamento "argumento extrínseco 

ecológico" totalizou 96 questionário, o tratamento "argumento intrínseco acessórios" totalizou 

97 questionários e o tratamento "argumento genérico" totalizou 93 questionários. Conforme 

relatado anteriormente, cada um dos grupos avaliou o seu respectivo anúncio pelo tempo de 

30 segundos e respondeu ao questionário num tempo médio de 30 minutos. 
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Os resultados com perfil da amostra são apresentados na tabela 6 a seguir: 

 

Tabela 6 - Perfil da amostra 

Perfil das unidades de teste 
Proporção 

(%) 

Sexo 
Masculino 48,3 
Feminino 51,7 
Total 100,0 

Estado Civil 
Solteiro 91,3 
Casado 8,4 
Separado 0,3 
Total 100,0 

Idade 
Até 19 anos 40,90 
De 20 a 21 anos 26,22 
De 22 a 26 anos 24,48 
Mais de 26 anos 10,84 
Total 100,0 

Ocupação atual 
Estudante 29,7 
Estagiário 22,4 
Empregado sem função de chefia 21,7 
Empregado com função de chefia 9,4 
Sócio/Proprietário de empresa 5,9 
Prof. Liberal 4,2 
Funcionário Público 3,1 
Desempregado 1,4 
Do lar 0,3 
Não respondeu 1,7 
Total 100,0 

Classe social 
Classe A1 10,5 
Classe A2 30,4 
Classe B1 28,3 
Classe B2 20,6 
Classe C1 5,9 
Classe C2 2,1 
Não Informou 2,1 
Total 100,0 

Posse do produto pesquisado 
Possui um Picanto 0,1 
Não possui um Picanto 99,9 
Total 100,0 

Posse de carro 
Sim 53,1 
Não 46,9 
Total 100,0 
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O perfil da amostra investigada ficou constituído de: estudantes de ambos os sexos, 

havendo uma maior presença de mulheres (51,7%) do que de homens (48,3%). Todos são 

estudantes universitários, porém, 96,40 %, além de estudarem exercem alguma função no 

mercado de trabalho, especialmente como estagiário (22,4%) ou empregado sem função de chefia 

(21,7%). A maioria (67,12%) concentra-se na faixa etária de 18 a 21 anos, provavelmente em 

função disso grande parte da amostra é solteira (91,3%). Em relação ao critério socioeconômico 

verifica-se que 89,80% dos sujeitos pertencem à classe AB – Critério Brasil e 8% pertencem à 

classe C. Importante apontar que 53% da amostra declararam posse de carro – porém apenas 

uma pessoa registrou a posse do KIA-Picanto – o produto do anúncio desta pesquisa. Sob esse 

ponto de vista, a influência da imagem da marca e da experiência com o produto é muito menor 

junto ao público pesquisado. Considera-se esse fato positivo já que contribui para assegurar que 

resultados obtidos decorrem da relação causa e efeito dos tratamentos realizados, e não da 

possível variável interveniente – efeito uso do produto e imagem de marca.  

4.2 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS DEPENDENTES 

Também foram realizados cálculos de estatística descritiva com o propósito de relatar 

as médias das variáveis dependentes dos três tratamentos e seus respectivos desvios padrões. 

Com relação à variável dependente: atitude em relação ao anúncio, a pista extrínseca "argumento 

ecológico" foi a que obteve maior média, 17,31, e o menor desvio padrão. Também a pista 

extrínseca "argumento ecológico" obteve maior média para as variáveis dependentes: atitude 

em relação à marca e atitude em relação à intenção de compra, em que ambas as variáveis 

obtiveram média 14,31, com desvios padrão de 4,03 e 5,28, respectivamente. Em segundo 

lugar, a pista intrínseca "argumento acessórios" foi a melhor avaliada em duas das três 

variáveis dependentes: atitude em relação ao anúncio (15,72) e atitude em relação à marca 

(13,98). Porém, em relação à variável dependente "intenção de compra", a pista "argumento 

genérico" foi melhor avaliada (12,09) do que a pista "argumento acessórios" (11,93). A tabela 7 

a seguir apresenta os resultados obtidos.  
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Tabela 7 - Estatística descritiva - medidas das variáveis dependentes com os três tratamentos finais 

Variável Dependente Tratamentos Média Desvio Padrão N 

Atitude em relação ao 
anúncio 

A/B -Ecológico  17,31 3,32 96 
C/D-Acessórios  15,72 3,35 97 
E/F –Genérico 15,11 4,00 93 
Total 16,05 3,67 286 

Atitude em relação à 
marca 

A/B -Ecológico  14,31 4,03 96 
C/D-Acessórios  13,98 4,41 97 
E/F –Genérico 13,79 4,31 93 
Total 14,03 4,25 286 

Intenção de compra 

A/B -Ecológico  14,31 5,28 96 
C/D-Acessórios  11,93 4,70 97 
E/F –Genérico 12,09 5,37 93 
Total 12,78 5,22 286 

4.3 CONFIABILIDADE E ANÁLISE FATORIAL DAS ESCALAS 

O procedimento da medição da confiabilidade da escala se faz necessário para garantir 

a interpretação segura dos dados. A fim de se verificar a consistência interna do conjunto de itens 

que formam as escalas aplicadas nesse estudo, utilizou-se o coeficiente Alfa de Cronbach.  

Com os coeficientes alfa normalizados, foram encontrados os seguintes índices para 

as escalas que mediram as variáveis dependentes: 0,871 atitude anúncio (An), 0,918 atitude 

marca (Am) e 0,940 atitude intenção de compra (Aic). Segundo Malhotra (2007), quando os 

valores são superiores a 0,6 pode-se concluir que as três escalas possuem alto grau de 

consistência interna. 

A escala utilizada para medir envolvimento do consumidor com o produto foi 

desenvolvida e traduzida por Ayrosa (2001) e apresenta três dimensões: (i) interesse/importância: 

(ii) valores/auto-imagem e (iii) conhecimento/busca de informações. 

E para medir o constructo consciência ecológica, foram utilizadas apenas duas dimensões 

(Mudança e Produto) da escala desenvolvida por Straugham & Roberts (1999) traduzida e 

adaptada para o português por Lages e Neto (2002). A razão de se utilizar apenas essas duas 

dimensões deve-se ao fato de elas estarem proximamente relacionadas ao tema da pesquisa 

uma vez que investiga atitudes e comportamento do consumidor ante o consumo consciente.  
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Com o objetivo de assegurar os resultados da pesquisa, foi utilizado o EFA – Análise 

Fatorial exploratória para as escalas de Envolvimento e Consumo consciente, com a finalidade de 

se verificar se seria plausível manter a estrutura inicialmente proposta por estudos anteriores 

(AYROSA 2001; LAGES; NETO, 2002).  

Segundo Malhotra (2007), a análise fatorial corresponde ao nome genérico atribuído 

a uma classe de métodos estatísticos, cujo principal propósito é reduzir e resumir dados. Por 

estes métodos a estrutura de inter-relação de grande número de variáveis é definida em um 

conjunto menor de dimensões subjacentes comuns, conhecidas como fatores. Como resultado, 

as variáveis individuais são explicadas pelas suas cargas fatoriais em relação a cada fator. 

Utilizou-se o método de extração de componentes principais associado à aplicação de rotação 

Varimax do programa SPSS 13.  

Com relação à escala de envolvimento, doze dos treze itens foram alocados nas 

dimensões propostas inicialmente por Ayrosa (2001). Porém, o item "Eu acho o carro um 

produto divertido" obteve baixo carregamento (0,49) e no processo da EFA foi alocado em 

uma dimensão diferente da original – saiu de Interesse/importância para Conhecimento/Busca 

de informações. Diante do ocorrido, optou-se por rodar uma nova análise fatorial omitindo 

esse item, o que permitiu uma melhora nos índices da variância explicada de cada dimensão. 

O KMO – Medida de Adequação da Amostra de Keiser, foi de 0,80 o que assegura a adequação 

da análise fatorial uma vez que, de acordo com Malhotra (2007), encontra-se entre os valores de 

0,5 e 1,0. Com isso, os índices finais de cada uma das dimensões foram: (i) interesse/importância, 

obteve variância explicada de 23,95% e o coeficiente Alfa de Cronbach de 0,78; (ii) valores/ 

autoimagem obteve variância explicada de 17,00% e o coeficiente Alfa de Cronbach de 0,69 e 

(iii) conhecimento/busca de informações obteve variância explicada de 20,37% e o 

coeficiente Alfa de Cronbach de 0,84. O Alfa de Cronbach da escala total foi de 0,80, o que se 

conclui que a referida escala possui um alto valor de confiabilidade. Os fatores encontrados e 

suas respectivas dimensões podem ser vistos na tabela a seguir: 
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Tabela 8 - Análise fatorial dimensões envolvimento 

Itens 

Dimensões 

Interesse/ 
Importância 

Conhecimento/
Busca de 

Informações 

Valores/ 
Auto-imagem 

ENV10 - Carro é um produto interessante/chato 0,770   
ENV7 - Carro é um produto legal/bobo 0,746   
ENV9 - Carro me atrai/não me atrai 0,703   
ENV6 - Carro é um produto empolgante/monótono 0,618   
ENV4 - O carro é um produto importante/sem importância 0,611   
ENV5 - Carros importam para mim/não me importam 0,566   
ENV11 - Eu conheço bastante sobre carro/não conheço nada  0,882  
ENV12 - Eu conheço mais sobre carro do que a maioria dos 

meus amigos/conheço menos 
 0,850  

ENV13 - Eu freqüentemente leio revistas relacionadas com 
carro/nunca leio 

 0,831  

ENV1 - O carro passa a minha imagem para outras pessoas/ 
não passa 

  0,814 

ENV3 - O carro é parte da minha auto-imagem/não é parte   0,744 
ENV2 - O Carro diz aos outros alguma coisa a meu respeito/ 

não diz nada 
  0,711 

 Variância explicada 23,952 20,378 17,001 
 Alpha por dimensão 0,783 0,845 0,694 
 Alpha total 0,809 
 KMO 0,838 

Fonte: Ayrosa (2001) 
 

No tocante à escala Consciência Ecológica, conforme já mencionado anteriormente, 

utilizaram-se nove itens e duas dimensões, e com a finalidade de se verificar se seria plausível 

manter a estrutura inicialmente proposta por estudos anteriores (seis itens na dimensão "Produto" 

e três na Dimensão "Ação de Mudança"), conforme encontrado por Lages e Neto (2002, p.08), 

foi rodada uma análise fatorial. Provavelmente dado o aproveitamento de apenas duas das seis 

dimensões inicialmente propostas pelos autores (veja em Apêndice 3), a análise fatorial gerou 

apenas um fator com nove itens, pois a escala não se caracterizou num constructo multidimensional. 

O KMO – Medida de Adequação da Amostra de Keiser, encontrado foi de 0,85 assegurando a 

adequação da análise fatorial uma vez que está entre os valores de 0,5 e 1,0 (MALHOTRA, 2007). 

A dimensão resultante foi denominada de Produto/mudança, e obteve variância explicada de 

46,14% e o coeficiente Alfa de Cronbach de 0,85, o que permite concluir que a referida escala 

possui um alto valor de confiabilidade. Os fatores encontrados na Dimensão Produto/mudança 

estão demonstrados na tabela 9 a seguir.  
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Tabela 9 - Análise fatorial consciência ecológica 

Dimensão Produto/Mudança: indicadores Fator 

CC3 - Eu não compro produtos para minha casa que prejudicam o meio ambiente. 0,751 
CC4 - Eu já troquei ou deixei de usar produtos por razões ecológicas. 0,718 
CC2 - Quando possível, eu sempre escolho produtos que causam menor poluição. 0,717 
CC6 - Eu não compro produtos fabricados ou vendidos por empresas que prejudicam ou 

desrespeitam o meio ambiente. 
0,716 

CC11 - Eu não compro produtos e alimentos que podem causar a extinção de algumas 
espécies animais e vegetais. 

0,676 

CC7 - Eu sempre faço um esforço para reduzir o uso de produtos feitos de recursos 
naturais escassos. 

0,668 

CC8 - Quando eu conheço os possíveis danos que um produto pode causar ao meio 
ambiente, eu não compro este produto. 

0,662 

CC10 - Quando eu tenho que escolher entre dois produtos iguais, eu sempre escolho o que 
é menos prejudicial às outras pessoas e ao meio ambiente. 

0,660 

CC1 - Eu já convenci amigos ou parentes a não comprarem produtos que prejudicam o 
meio ambiente. 

0,520 

 Variância Explicada 46,144 
 KMO 0,851 
 Alpha 0,850 

4.4 TESTE DAS HIPÓTESES 

Conforme já mencionado, os testes das hipóteses foram realizados por meio da análise 

de variância de um fator (One-Way ANOVA) para cada um dos três tratamentos, com o objetivo de 

verificar se havia diferença entre as médias das variáveis dependentes: atitude em relação ao 

anúncio (Aan), atitude em relação à marca (Am) e atitude em relação à intenção de compra (Aic). 

Com o objetivo de se buscar mais detalhadamente quais grupos apresentavam comportamentos 

distintos entre si, foi realizado o teste Tukey HSD entre as médias dos tratamentos.  

A análise One-Way ANOVA e o teste de Tukey HSD indicaram diferenças significantes 

entre as médias dos tratamentos analisados (A/B - "argumento ecológico", C/D –"argumento 

acessórios" e E/F –"argumento genérico") para as variáveis dependentes: atitude em relação 

ao anúncio (An) e atitude em relação à intenção de compra (Aic). O mesmo não ocorreu na 

atitude em relação à marca (Am). Os resultados encontrados e os testes para cada uma das 

hipóteses, relacionadas ao objetivo principal deste estudo, encontram-se na tabela 10 a seguir, 

e passarão a ser relatados de acordo com cada uma das hipóteses formuladas.  
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Tabela 10 - Resultado do teste das hipóteses - Anova – Teste de Tukey HSD 

Variáveis Dependentes 

Tratamentos 

Ecológico 
A/B 

Acessórios 
C/D 

Genérico E/F 

Atitude em relação ao anúncio *17,313 a 15,722 b 15,118 b 
Atitude em relação à marca 14,313 a 13,990 a 13,796 a 
Atitude de intenção de compra *14,313 a 11,938 b 12,097 b 
* Diferenças significativas a p<0,05 

4.4.1 Efeito dos tratamentos sobre atitude em relação ao anúncio (Aan) 

A análise One-Way Anova e o teste Tukey HSD da variável dependente atitude em 

relação ao anúncio (Aan) mostrou que foram encontradas diferenças significativas entre os 

tratamentos analisados. O tratamento "argumento ecológico" (pista extrínseca) obteve média 

de 17,31, significativamente superior ao "argumento genérico" (pista extrínseca), com média 

15,11. Logo, os dados disponíveis permitem confirmar as expectativas levantadas na H1: que 

sujeitos que avaliam o anúncio com "argumento ecológico" demonstram atitudes mais 

favoráveis em relação ao anúncio do que os sujeitos que avaliam o anúncio com 

"argumento genérico". Diante disso, é possível rejeitar a hipótese nula H1.  

É possível confirmar também a hipótese H4: que sujeitos que avaliam o anúncio 

com "argumento ecológico" demonstram atitudes mais favoráveis em relação ao 

anúncio do que os sujeitos que avaliam o anúncio com "argumento acessórios", uma vez 

que foram encontradas diferenças significativas entre os tratamentos analisados. O tratamento 

"argumento ecológico" (pista extrínseca) obteve média 17,31, o que é significativamente 

superior ao "argumento acessórios" (pista intrínseca), que obteve média 15,72 (p<0,05). 

Assim sendo, é possível rejeitar a hipótese nula H4.  

Como foram encontradas diferenças significantes nas médias das atitudes em relação 

ao anúncio (Aa) entre os consumidores expostos aos tratamentos A/B (Pista extrínseca-

"argumento ecológico") e o tratamento E/F (Pista genérica), bem como entre os sujeitos 

expostos ao tratamento A/B (Pista extrínseca-"argumento ecológico") e o tratamentos C/D 

(Pista intrínseca-"argumento acessórios"), pode-se concluir que a pista extrínseca "argumento 



 

  

71

ecológico" influencia mais favoravelmente as atitudes do consumidor em relação ao anúncio 

do que as demais pistas. 

4.4.2 Efeito dos tratamentos sobre a atitude em relação à marca 

A análise One-Way Anova e o teste Tukey HSD da variável dependente atitude em 

relação à marca (Am) mostraram que não foram encontradas diferenças significantes entre os 

tratamentos analisados. O tratamento "argumento ecológico" (pista extrínseca) obteve média 

de 14,31 e o tratamento "argumento genérico" (pista extrínseca) 13,79, não sendo encontradas 

diferenças significativas entre as médias. Logo não é possível confirmar a hipótese H2: que 

sujeitos que avaliam o anúncio com "argumento ecológico" demonstram atitudes mais 

favoráveis em relação à marca do que os sujeitos que avaliam o anúncio com 

"argumento genérico". Assim sendo, não é possível rejeitar a hipótese nula H2. 

Também não foi possível confirmar a hipótese H5: que sujeitos que avaliam o 

anúncio com "argumento ecológico" demonstram atitudes mais favoráveis em relação à 

marca do que os sujeitos que avaliam o anúncio com "argumento acessórios", pois as 

médias obtidas não apresentaram diferenças significativas entre si: "argumento ecológico" 

(pista extrínseca) média 14,31 e "argumento acessórios" (pista intrínseca) média 13,99. Assim 

sendo, não é possível rejeitar a hipótese nula H5.  

Os resultados apontam que não foram encontradas diferenças significantes entre as 

médias das atitudes em relação ao anúncio (Am) para consumidores expostos aos tratamentos 

A/B (Pista extrínseca-"argumento ecológico") e E/F (Pista neutra-"argumento genérico"), 

como também não foram encontradas diferenças significantes entre os sujeitos expostos ao 

tratamento AB (Pista extrínseca-"argumento ecológico") e os sujeitos expostos aos tratamentos 

C/D (Pista intrínseca-"argumento acessórios"). Dessa forma, pode-se concluir que nenhuma 

das pistas utilizadas influenciou diretamente as atitudes dos respondentes em relação à marca.  
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4.4.3 Efeito dos tratamentos sobre a atitude em relação à intenção de compra 

A análise One-Way Anova e o teste Tukey HSD da variável dependente intenção de 

compra (Aic) mostrou que foram encontradas diferenças significantes entre os tratamentos 

analisados. O tratamento "argumento ecológico" (pista extrínseca) obteve média de 14,31 e o 

tratamento "argumento genérico" (pista extrínseca) 12,09, sendo essas diferenças significativas 

a p<0,05. Logo, é possível confirmar as expectativas levantadas na H3: que sujeitos que 

avaliam o anúncio com "argumento ecológico" demonstram atitudes mais favoráveis em 

relação à intenção de compra do que os sujeitos que avaliam o anúncio com "argumento 

genérico".  

Da mesma forma, confirma-se a hipótese H6: que sujeitos que avaliam o anúncio com 

"argumento ecológico" demonstram atitudes mais favoráveis em relação à intenção de 

compra do que os sujeitos que avaliam o anúncio com "argumento acessórios", uma vez 

que se obteve no tratamento "argumento ecológico" (pista extrínseca) média de 14,31 e no 

tratamento "argumento acessórios" (pista intrínseca) média 11,93, sendo tais diferenças entre as 

médias significativas a p<0,05. Dessa forma, é possível rejeitar as hipóteses nulas H3 e H6.  

Uma vez que foram encontradas diferenças significantes entre as médias de intenção 

de compra (Aic) para sujeitos expostos aos tratamentos A/B (Pista extrínseca-"argumento 

ecológico") e o tratamento C/D (Pista intrínseca- "argumento acessórios"), conclui-se que a 

pista extrínseca "argumento ecológico" influencia de forma mais positiva as atitudes do 

consumidor em relação à intenção de compra do que a pista intrínseca "acessórios".  

O resumo com os resultados referentes às hipóteses pesquisadas está apresentado no 

quadro a seguir: 
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Quadro 4 - Resumo dos resultados das Hipóteses 

Hipótese Tratamento HO 

H1 
Pista extrínseca "argumento ecológico" > "argumento genérico" em 
relação à atitude anúncio Ana 

Rejeitada 

H2 
Pista extrínseca "argumento ecológico" > "argumento genérico" em 
relação à atitude com a marca Am 

Não rejeitada 

H3 
Pista extrínseca "argumento ecológico" > "argumento genérico" em 
relação à atitude de intenção de compra Aic 

Rejeitada 

H4 
Pista extrínseca "argumento ecológico" > Pista intrínseca "argumento 
acessórios" em relação à atitude anúncio Aan 

Rejeitada 

H5 
Pista extrínseca "argumento ecológico" > Pista intrínseca "argumento 
acessórios" em relação à atitude com a marca Am 

Não rejeitada 

H6 
Pista extrínseca "argumento ecológico" > Pista intrínseca "argumento 
acessórios" em relação à atitude de intenção de compra Aic 

Rejeitada 

4.5 EFEITO DO NÍVEL DE ENVOLVIMENTO 

Para o procedimento de análise de cluster, conforme já mencionado, foi utilizada a 

escala de envolvimento (AYROSA, 2001), que inclui três dimensões com seus respectivos itens. 

A análise de cluster permitiu dividir a amostra em dois grupos: Grupo 1 – baixo envolvimento 

com o produto anunciado (177 sujeitos) e Grupo 2 - alto envolvimento com o produto anunciado 

(102 sujeitos). A descrição da análise de cluster e os resultados das médias encontradas para 

cada uma das dimensões podem ser consultados no capítulo tratamento dos dados.  

Após os clusters terem sido identificados, foram utilizadas a análise de variância de 

um fator (One-Way ANOVA) e o teste de Tukey HSD, com a finalidade de comparar as médias 

das variáveis dependentes – atitudes em relação ao anúncio, a marca e a intenção de compra, 

com os três tratamentos: "argumento ecológico" (A/B), "argumento acessórios" (C/D) e "argumento 

genérico" (E/F), obtidas para os grupos 1 - com baixo envolvimento e para o grupo 2 - alto 

envolvimento. O propósito dessa análise era verificar se havia diferenças com relação às 

médias das variáveis dependentes e os tratamentos entre os sujeitos que possuíam maior ou 

menor envolvimento com o produto. Os resultados estão apresentados na tabela 11 e mostram 

que foram encontradas diferenças significantes entre as médias das variáveis dependentes: 

atitude em relação ao anúncio e na atitude de intenção de compra para o tratamento A/B – 

“argumento ecológico”, entre as pessoas alocadas no Grupo 1 - baixo envolvimento. O 

anúncio pista extrínseca "argumento ecológico" (tratamento A/B) obteve média 17,48, que é 
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significativamente superior ao "argumento acessórios" (tratamento C/D), com média 15,79, e 

ao argumento genérico (tratamento E/F), com média de 15,78. E na atitude em relação à intenção de 

compra o “argumento ecológico” (tratamento A/B) obteve média 15,35, que é significativamente 

superior ao "argumento acessórios" (tratamento C/D), com média 11,98, e ao "argumento 

genérico", com média 12,96. No entanto, no tocante à atitude em relação à marca, não foi 

observada nenhuma diferença significante entre os tratamentos. Assim, pode-se concluir que 

pessoas que apresentam baixo envolvimento com o produto sentem-se sensibilizadas com a 

utilização do "argumento ecológico" e por isso demonstram atitude mais favorável em relação 

ao anúncio e à intenção de compra. No entanto, nenhum dos argumentos utilizados influenciou 

suas atitudes em relação à marca. 

 

Tabela 11 - Análise de cluster Grupo 1 - Baixo Envolvimento com o produto (177 sujeitos) - Anova – 
Teste de Tukey HSD 

Variáveis Dependentes 
Tratamento 

Ecológico Acessórios Genérico 

Atitude em relação ao Anúncio *17,48 a 15,79 b 15,78 b 
Atitude Marca 14,62 a 13,80 a 14,57 a 
Atitude Compra *15,35 a 11,98 b 12,96 b 
* Diferenças significativas a p<0,05 

 

No tocante ao grupo 2 que declarou possuir alto envolvimento com o produto, e 

foi exposto ao "argumento ecológico", observa-se que tais sujeitos demonstraram atitude 

significativamente mais positiva à variável dependente atitude em relação ao anúncio do que 

os sujeitos expostos ao tratamento "argumento genérico". Conforme demonstrado na tabela 12 

a seguir, o anúncio com “argumento ecológico” (tratamentos A/B - pista extrínseca) obteve 

média de 16,97, o que é significativamente superior à média de 14,31 do "argumento 

genérico". No entanto, o mesmo não ocorreu em relação ao tratamento C/D (pista intrínseca 

"argumento acessórios") uma vez que a diferença entre as médias do tratamento A/B -

"argumento ecológico" não foi significativa. 

Também não foram encontradas diferenças significantes entre as médias das variáveis 

dependentes: atitude em relação à marca (Am) e intenção de compra (Aic). Dessa forma, pode-

se concluir que os consumidores que possuem alto envolvimento com o produto não são 
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facilmente influenciados por argumentos e pistas a ponto de mudar suas atitudes em relação à 

marca e à intenção de compra.  

 

Tabela 12 - Análise de cluster Grupo 2 - Alto Envolvimento com o Produto (109 sujeitos) - Anova – 
Teste de Tukey HSD 

Variáveis Dependentes 
Tratamento 

Ecológico Acessórios Genérico 

Atitude em relação ao Anúncio *16,97 a 15,61 ab 14,31 b 
Atitude Marca 13,68 a 14,31 a 12,86 a 
Atitude Compra 12,13 a 11,86 a 11,05 a 
* Diferenças significativas a p<0,05 

4.6 EFEITO DO NÍVEL CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA 

Finalmente, o mesmo procedimento de análise de clusters foi adotado para o 

comportamento de consciência ecológica. Para essa análise foram utilizados os itens das 

dimensões Produto/Mudança da escala de Comportamento Ecologicamente Consciente, adaptada 

por Lages e Neto (2002). Os resultados das análises de cluster, bem como as médias obtidas, 

encontram-se no capítulo tratamento dos dados desta dissertação. Assim sendo, procurou-se 

verificar se os sujeitos que declararam possuir maior ou menor consciência ecológica apresentavam 

diferenças significativas em suas atitudes em relação ao anúncio, à marca e à intenção de compra.  

O cluster "baixo consumo consciente" - denominado Grupo 1 - foi formado por 90 

consumidores e o cluster "alto consumo consciente" - denominado Grupo 2, foi composto 

por 130 consumidores. Importante apontar que houve 66 não-respostas entre os itens que 

compunham a escala multiitens que mediu o construto consciência ecológica, denotando que 

várias práticas de consumo consciente ainda não são adotadas pelo público investigado.  

Conforme pode ser visualizado na tabela 13 a seguir, não foram encontradas diferenças 

significativas entre as médias das variáveis dependentes, atitudes em relação ao anúncio (Aa), 

à marca (Am) e à intenção de compra (Aic) no grupo que apresentou baixo comprometimento 

com o tema "consumo consciente" e avaliou os anúncios estímulos dos três tratamentos (A/B, 

C/D E E/F). Com isso, pode-se concluir que pessoas que apresentam baixo envolvimento com 
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o tema "consumo consciente" não se sentem sensibilizadas a demonstrar atitude mais favorável 

em relação ao anúncio objeto do experimento da pesquisa – tratamento A/B "argumento 

ecológico" uma vez que não houve diferenças significativas entre esse anúncio e os demais.  

 

Tabela 13 - Análise de cluster Grupo 1 – Baixo Índice em Consumo Consciente (90 sujeitos) - Anova – 
Teste de Tukey HSD 

Variáveis Dependentes 
Tratamento 

Ecológico Acessórios Genérico 

Atitude em relação ao anúncio 16,72 a 16,62 a 15,67 a 
Atitude em relação à marca 14,88 a 14,08 a 13,67 a 
Atitude de intenção de compra 13,68 a 12,31 a 12,82 a 

Diferenças a p<0,05 
 

Porém, o mesmo não ocorreu com o grupo 2 – sujeitos com índice alto de consumo 

Consciente, conforme pode ser visualizado na tabela 14 a seguir. Nesse caso, o tratamento 

A/B - “argumento ecológico”, obteve média de 17,78, o que é significativamente superior 

(p>0,05) aos demais tratamentos – "argumento acessórios", média 15,53 e "argumento 

genérico" média 14,80 – no tocante a variável dependente: atitude em relação ao anúncio (An). O 

resultado aponta que pessoas envolvidas com o tema "consumo consciente" demonstram 

atitudes mais favoráveis em relação a anúncios de empresas que mostram preocupação com a 

questão da ecologia. 

Com relação à variável dependente: atitude em relação à intenção de compra (Aic), 

também foram encontradas diferenças significativas, ao nível de significância p < 0,05, uma 

vez que a média do "argumento ecológico" foi 15,00, significativamente diferente da média 

do "argumento acessórios" 12,00 e do "argumento genérico" 11,46. Ou seja, parece que o 

"argumento ecológico" desperta simpatia em pessoas comprometidas com o tema e contribui 

para que elas demonstrem atitude favorável de intenção de compra.  
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Tabela 14 - Análise de cluster Grupo 2 – Alto Consumo Consciente (130 sujeitos) - Anova – Teste de 
Tukey HSD 

Variáveis Dependentes 
Tratamento 

Ecológico Acessórios Genérico 

Atitude em relação ao anúncio 17,78 a 15,53 b 14,80 b 
Atitude em relação à marca 14,37 a 14,65 a 13,85 a 
Atitude de intenção de compra 15,00 a 12,00 b 11,46 b 

Diferenças a p<0,05 
 

Por outro lado, não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos 

quando se analisa a variável dependente: atitude em relação à marca. Esse resultado ocorreu 

tanto para as pessoas alocadas no grupo “alto consumo consciente” como no grupo “baixo 

consumo consciente”.  

4.7 DISCUSSÃO 

A análise dos dados procurou responder os objetivos desta pesquisa, que foi verificar 

se pistas extrínsecas, como é o caso do “argumento ecológico”, provocam atitudes 

diferenciadas no consumidor quando ele avalia um anúncio de um produto que pode causar 

alto envolvimento.  

É pertinente recordar que como base teórica foram utilizados principalmente a teoria 

das pistas (OLSON; JACOBY, 1972), o Modelo de Probabilidade de Persuasão - MPE (PETTY; 

CACIOPPO, 1986) e a visão contemporânea da atitude. Em função disso, os resultados obtidos 

nos tratamentos realizados estarão respaldados nessas teorias.  

As hipóteses colocadas nesta pesquisa propuseram comparar pares de tratamentos, 

com o objetivo de aferir se a presença num anúncio de uma pista extrínseca – "argumento 

ecológico" versus uma pista neutra "argumento genérico" (AB>EF) ou a presença de uma pista 

extrínseca "argumento ecológico" versus uma pista intrínseca "argumento acessórios" 

(AB>CD), poderiam afetar as atitudes dos consumidores em relação ao anúncio, à marca e à 

intenção de compra. 
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O "argumento ecológico" utilizado pode ser considerado uma pista extrínseca porque 

alia o produto do anúncio a questões ecológicas de forma declarada, sem, contudo, mostrar as 

características físicas ou funcionais que poderiam dar sustentação a tal argumento (OLSON; 

JACOBY, 1972). 

De acordo com os resultados encontrados, observou-se que nas hipóteses que compararam 

os sujeitos que receberam o anúncio com "argumento genérico" (E/F) com os sujeitos que 

receberam o anúncio com o "argumento ecológico"(A/B) que estes últimos demonstraram 

atitudes mais favoráveis em relação ao anúncio e em relação à intenção de compra, 

confirmando as hipóteses H1 e H3. Porém, não foi possível confirmar a H2, que afirma que os 

sujeitos que pertenciam ao tratamento "argumento ecológico" devem apresentar atitudes mais 

favoráveis em relação à marca do produto.  

Esses resultados parecem ser particularmente relevantes, por contrariarem o paradigma 

da coerência cognitiva vista sob um "olhar linear". Normalmente se espera que um anúncio 

favoravelmente avaliado agregue para a marca e só então desperte intenção de compra, uma 

vez que, de acordo com Sheth, Mittal e Newman (2001, p.367), é de se esperar que "as 

atitudes causem uma resposta consistente. Elas precedem e produzem o comportamento". Esse 

resultado contraria também a atitude de uma hierarquia de aprendizado, normalmente utilizada 

para bens que causam alto envolvimento no consumidor, uma vez que demandam 

racionalidade. Sob esse ponto de vista, o processo cognitivo viria em primeiro lugar, para em 

seguida vir o afeto e por último a ação. Ou seja, era de se esperar que "as crenças sobre a 

marca levariam a sentimentos sobre a marca e só depois causariam a atitude de intenção de 

compra da marca" (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001, p.367). Além disso, os resultados são 

bastante diferentes dos encontrados por Pereira (2003), pois os sujeitos daquela pesquisa não 

avaliaram melhor a embalagem que possuía o argumento ecológico e nem tampouco 

demonstraram atitudes mais favoráveis em relação à intenção de compra. Por outro lado, os 

sujeitos expostos ao "argumento ecológico" apenas responderam mais favoravelmente à marca 

do produto.  

Uma das possíveis explicações para que os resultados tenham sido diferentes é que na 

pesquisa de Pereira (2003) foi utilizado um produto que costuma causar baixo envolvimento 

no consumidor – atum em lata – e neste estudo foi investigado um anúncio de produto com 
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potencial para causar alto envolvimento. Vale notar que, de acordo com a literatura, o 

comportamento do consumidor e suas motivações são completamente diferentes dependendo 

do seu grau de envolvimento com o produto. 

Outra possível explicação é que, de acordo com Olson e Jacoby (1972), algumas 

pistas podem influenciar mais uma categoria de produtos do que outras e os consumidores 

utilizam múltiplas pistas no seu processo de avaliação de produtos e serviços. Nesse sentido, é 

importante mencionar que no caso desta pesquisa o anúncio do experimento posiciona o 

produto claramente como ecológico: "Recicle seu lixo, Demore menos no banho. Plante uma 

árvore. Compre um Picanto – o único carro à venda no Brasil entre os 10 menos poluentes do 

mundo"; enquanto na pesquisa realizada anteriormente por Pereira (2003) o argumento 

utilizado era muito mais sutil – havia apenas um pequeno selo impresso na embalagem de 

atum que anunciava a proteção dos golfinhos – Dolphin safe. Fator esse que pode 

eventualmente ter contribuído na diferença dos resultados encontrados. 

Em relação às hipóteses H4, H5 e H6 que comparavam os sujeitos que avaliaram o 

anúncio com o "argumento acessórios" – pista intrínseca (C/D) – com os sujeitos que 

receberam o anúncio com "argumento ecológico" – pista extrínseca (A/B) – esses últimos 

demonstram atitudes mais favoráveis em relação ao anúncio e à intenção de compra. 

O mesmo não ocorreu na atitude em relação à marca. Com esses resultados, confirmam-se as 

hipóteses H4 e H6, e a hipótese nula H5 não é rejeitada.  

Conclui-se, assim, que os sujeitos expostos ao atributo extrínseco "argumento 

ecológico" foram mais sensibilizados e demonstraram atitude mais favorável em relação ao 

anúncio e em relação à intenção de compra do que os sujeitos que foram expostos ao atributo 

intrínseco "argumento acessórios" e ao "argumento genérico". Tal resultado sugere que as 

pessoas expostas a "argumentos ecológicos" são sensibilizadas por esse tipo de apelo publicitário 

e, ao revelarem intenção de compra, mostram sua simpatia com a causa ambiental. Parece, 

também, que tal resultado contraria em parte a teoria das pistas de Szybillo e Jacoby (1974) 

uma vez que pressupõe que as pistas intrínsecas teriam maior valor para agregar na percepção 

de qualidade do produto do que as pistas extrínsecas. Porém, os autores lembram que existem 

pelo menos três grandes fatores envolvidos no processo de avaliação e julgamento das pistas, 

sendo eles: o produto, a qualidade das pistas e o perfil do consumidor. Além disso, a qualidade 
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das pistas intrínsecas pode influenciar algumas categorias de produtos mas não todas, como 

parece ser o caso desta pesquisa. 

Esses resultados das hipóteses H4, H5 e H6 confirmam em parte os resultados 

encontrados por Pereira (2003), que apurou diferenças significativas na atitude em relação à 

intenção de compra, quando comparou a pista extrínseca "argumento ecológico" com a pista 

intrínseca "Omega", como foi o caso também desse grupo de hipóteses, porém não encontrou 

diferenças em relação à embalagem e à marca do produto. 

Em função do grupo exposto ao "argumento ecológico" não ter demonstrado atitude 

significativamente diferente em relação à marca, quando comparado aos demais tratamentos, 

mas, por outro lado, ter demonstrado intenção de compra, procurou-se entender essa atitude do 

consumidor por meio de análises de clusters. Dessa forma, com base na escala de envolvimento 

(AYROSA, 2001) dividiu-se o grupo de pessoas de acordo com o seu grau de envolvimento 

com o produto, o que resultou em dois grupos: Grupo1 - pessoas com baixo envolvimento 

com o produto e Grupo 2 – pessoas com alto envolvimento com o produto. Tal divisão 

mostrou que existem comportamentos distintos entre os grupos. As pessoas que foram 

expostas ao anúncio dos tratamentos A/B "argumento ecológico" e que foram alocadas no 

grupo 1 – que apresentaram baixo envolvimento com o produto – demonstraram atitudes mais 

favoráveis em relação ao anúncio e à intenção de compra do que as pessoas expostas aos 

demais tratamentos.  

Para buscar explicações sobre o ocorrido, utilizou-se como base teórica o modelo 

MPE – Modelo de Persuasão de Petty e Cacioppo (1986). De acordo com o modelo, é possível 

inferir que esse grupo 1 tenha utilizado pistas periféricas para avaliar o anúncio, ou seja, 

parece que as pessoas expostas ao “argumento ecológico” e que demonstraram baixo 

envolvimento com o produto não se detiveram a pensar sobre o verdadeiro conteúdo da 

mensagem – ou melhor, não despenderam esforços cognitivos – e, portanto, a atitude de 

intenção de compra pode ter ocorrido de forma "leviana", sem haver muita ponderação a 

respeito, já que o objeto da atitude – o produto/ marca do carro – não foi significativamente 

tão bem avaliado. Esse fato assume importância ainda maior quando se verifica, por meio de 

uma pergunta específica no questionário utilizado, que 78% dos entrevistados expostos ao 

argumento ecológico responderam que não comprariam o carro do anúncio – da marca Picanto. 

Conforme observado por Solomon (2002, p.199), "a pessoa quando toma a rota periférica de 
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persuasão não está se sentindo motivada a pensar sobre os argumentos apresentados e se 

utiliza de pistas periféricas para avaliar a adequação da mensagem. Tal rota demonstra o 

paradoxo do baixo envolvimento – quando os consumidores não se importam com o produto, os 

estímulos associados a ele crescem de importância". Em outro termos, possivelmente os 

consumidores expostos ao tratamento A/B – "argumento ecológico" gostaram do contexto do 

anúncio, das cores da vegetação, mas não se detiveram a avaliar se o argumento utilizado era 

compatível com o produto do anúncio e sim fizeram uma avaliação geral e superficial. Esse 

fato pode ter levado os sujeitos a demonstrarem uma opinião favorável em relação ao anúncio e 

em relação à intenção de compra, porém não em relação à marca.  

Por outro lado, parece que as pessoas que declararam alto envolvimento com o 

produto, e foram expostas ao tratamento A/B – "argumento ecológico" e B/C "acessórios", 

possivelmente tomaram a rota central de persuasão ao avaliarem seus anúncios.  

Essa rota pressupõe que "as opiniões são formadas a partir da consideração cuidadosa da 

informação relevante" (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). Dito de maneira diferente, 

parece que os consumidores expostos aos anúncios dos tratamentos A/B – "argumento ecológico" e 

B/C " argumento acessórios" se detiveram a avaliar o conteúdo das mensagens e só depois disso 

demonstraram atitudes favoráveis em relação ao anúncio. Já a mesma atitude favorável não 

ocorreu junto aos sujeitos expostos ao tratamentos "argumento genérico" (E/F), possivelmente 

por tratar-se de um argumento pouco informativo. 

Porém, mesmo gostando do anúncio, os sujeitos expostos ao tratamento A/B e C/D 

não demonstraram atitude mais favorável em relação à marca e à intenção de compra. É possível 

inferir, nesse grupo de consumidores, que a avaliação do anúncio tenha sido baseada em 

considerações cognitivas, uma vez que parece ter havido ponderação sobre os argumentos 

utilizados relacionado à marca do carro, e tal ponderação resultou em atitude favorável apenas 

em relação ao anúncio. Ou seja, os argumentos utilizados não pareceram suficientes para 

capitalizar para a marca e gerar intenção de compra, o que leva supor que o consumidor separa 

o anúncio do produto anunciado. Conforme lembrado por Solomon (2002, p.199), nessa rota 

central "as crenças são cuidadosamente formadas e avaliadas, e as fortes atitudes resultantes 

provavelmente guiarão o comportamento. A qualidade e poder de persuasão dos argumentos 

apresentados são determinantes para a mudança de atitude". 



 

  

82

Considerando o exposto, é possível que o efeito da marca do carro pesquisado, por estar 

há pouco tempo no mercado, e não possuir uma imagem consolidada, tenha se configurado 

num fator restritivo, possivelmente porque marcas pouco familiares necessitam municiar os 

consumidores de mais informações (HOMER, 2006), para então poderem capitalizar para sua 

imagem, e a utilização de argumento ecológico não parece ser o suficiente.  

Uma segunda análise de cluster foi realizada com o propósito de verificar as atitudes 

dos consumidores que possuem maior ou menor engajamento com o tema "consumo consciente". A 

análise de cluster utilizou a escala de "consumo consciente" de Lages e Neto (2002) e dividiu 

a amostra pesquisada em dois grupos: Grupo 1 - baixo consumo consciente e Grupo 2 - alto 

consumo consciente. Observou-se no Grupo 1 - baixo consumo consciente - que não houve 

diferenças significativas entre os três tratamentos e as variáveis dependentes do estudo. No 

entanto, houve diferenças de atitude no Grupo 2 - alto consumo consciente.  

As pessoas que foram expostas ao "argumento ecológico" demonstraram atitudes 

significativamente mais favoráveis em relação ao anúncio e na intenção de compra do que as 

pessoas expostas aos demais tratamentos. Também se observou que o "argumento ecológico" 

não agregou de forma significativa para a marca do produto investigado. Com isso pode-se 

inferir que pessoas pouco envolvidas com o tema não demonstram atitudes mais favoráveis 

em relação ao anúncio, à marca e à intenção de compra, mas, por outro lado, os "argumentos 

ecológicos" utilizados em anúncios, possuem o poder de sensibilizar as atitudes dos 

consumidores que apresentam preocupação com questões ambientais. Nesse mesmo sentido, é 

importante destacar um aspecto lembrado por Edell e Mitchell (1978) que o "conhecimento 

prévio sobre um tópico resulta em mais considerações sobre a mensagem e também aumenta 

o número de contra-argumentos" (EDELL; MITCHELL apud SOLOMON, 2002, p.199). 

Tendo presente o recorte deste estudo, os resultados encontrados sugerem que a utilização 

de "argumentos ecológicos", em produtos de alto envolvimento, colabora significativamente 

para que os consumidores demonstrem atitudes mais favoráveis em relação ao anúncio e intenção 

de compra, sendo que a última ocorre especialmente entre as pessoas que demonstram baixo 

envolvimento com o produto e alto consumo consciente. Porém, a pista extrínseca "argumento 

ecológico" parece não ser mais eficiente do que as demais pistas para capitalizar atributos 

para uma marca que ainda se encontra em fase de consolidação no mercado.  
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5 CONCLUSÕES 

Os consumidores formam atitudes e desencadeiam comportamentos baseados em 

inúmeras pistas, utilizando tanto processos cognitivos, como aqueles que estão relacionados a 

atributos de produtos, como processos subjetivos, mediante respostas emocionais, de difícil 

acesso e entendimento dos pesquisadores. Dessa forma, a compreensão dos efeitos que diferentes 

argumentos publicitários causam nas atitudes dos consumidores ajuda os profissionais de 

marketing a estabelecer suas estratégias de forma mais efetiva.  

A presente pesquisa teve por objetivo investigar as atitudes dos consumidores em 

relação ao anúncio, à marca e à intenção de compra de um produto com potencial para causar alto 

envolvimento e que se utiliza de "argumento ecológico" para se posicionar de forma persuasiva.  

O estudo foi realizado por meio de um experimento que utilizou um projeto fatorial 

3x2 – três "argumentos" publicitários e dois níveis de cor. O instrumento de coleta de dados – 

questionário - foi aplicado em 286 alunos de graduação, estudantes do curso de administração 

de uma universidade particular de Curitiba-PR, entre os meses de março e maio de 2009.  

Atualmente, observa-se na mídia um número crescente de anúncios de empresas que 

fazem uso de argumentos ecológicos. No entanto, ainda há escassez de trabalhos científicos 

sobre o tema (GUIMARÃES, 2006; PEREIRA, 2003), fato que se configurou numa das principais 

razões desta pesquisa. Além disso, medir a efetividade de anúncios em laboratório tem sido de 

interesse de vários pesquisadores, mas entender os efeitos dos estímulos publicitários que 

utilizam argumento ecológico nas atitudes do consumidor ainda é tema para muitas descobertas.  

Neste trabalho foram utilizadas como referências conceituais as teorias sobre 

comportamento do consumidor, temas relacionados ao "marketing verde" e o consumo consciente 

no Brasil. Primeiramente, buscou-se entender as atitudes do consumidor e os atributos do 

produto a partir do paradigma das pistas (OLSON; JACOBY, 1972), que demonstram que pistas 

extrínsecas e intrínsecas servem como indicadores de avaliação da qualidade de um produto pelos 

consumidores. Também foi utilizado como referencial teórico o MPE - Modelo de Probabilidade 
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de Persuasão (PETTY; CACIOPPO, 1986) que poderia auxiliar no entendimento das atitudes 

do consumidor ao avaliar um anúncio de produto que poderia causar alto envolvimento.  

Como base nos resultados, é possível responder às seguintes perguntas que fizeram 

parte dos objetivos dessa pesquisa:  

� Argumentos ecológicos para divulgar produtos que podem causar alto envolvimento 

impactam favoravelmente as atitudes do consumidor na avaliação do anúncio?  

Confirmando o senso comum, parece que sim. Os anúncios ao utilizarem argumento 

ecológico causam impacto e sensibilizam o consumidor, uma vez que os resultados da 

pesquisa mostram que os consumidores que foram expostos ao "argumento ecológico" 

demonstraram atitude significativamente mais favorável do que os consumidores que foram 

expostos aos demais tratamentos que utilizaram o "argumento genérico" e a pista intrínseca 

"acessórios". Assim, é possível concluir que anúncios com estímulos ecológicos sensibilizam 

o consumidor e provocam sentimentos de simpatia. 

� Anúncios que utilizam argumentos ecológicos para divulgar produtos com potencial 

para causar alto envolvimento impactam favoravelmente as atitudes do consumidor 

em relação à intenção de compra?  

Confirmando o senso comum, a princípio parece que sim, pois os anúncios ao utilizarem 

argumento ecológico também sensibilizam o consumidor em relação à intenção de compra, 

uma vez que os resultados mostram que os consumidores que foram expostos ao "argumento 

ecológico" demonstraram atitude significativamente mais favorável à intenção de compra do 

produto do que os consumidores que foram expostos aos demais tratamentos que utilizaram o 

"argumento genérico" e a pista intrínseca "acessórios". Tal resultado poderia levar a pensar 

que os consumidores estariam premiando as empresas "verdes" que demonstram preocupações 

ambientais, conforme é pregado pela literatura popular de gestão. No entanto, à medida que 

outras análises estatísticas foram sendo realizadas nesta pesquisa, observou-se que a intenção 

de compra advém de pessoas que possuem baixo envolvimento com o produto, ou seja, não 

fazem parte do público alvo. Nesse sentido, dificilmente a intenção de compra se transformará 
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em comportamento de compra, uma vez que o "argumento ecológico" não parece eficaz para 

estimular o seu target,  

� Anúncios que utilizam argumentos ecológicos para divulgar produtos que podem 

causar alto envolvimento impactam favoravelmente as atitudes do consumidor em 

relação à marca?  

Os resultados sugerem que não. Fato que parece contrariar a pesquisa de Pereira (2003) e 

a corrente "pop management" que defende que empresas posicionadas como ecologicamente 

responsáveis capitalizam para o produto e para a imagem de suas marcas. Pelo que foi observado, 

os sujeitos expostos ao "argumento ecológico" não demonstraram atitude mais positiva em 

relação à marca quando comparados aos demais consumidores que foram expostos aos outros 

dois tipos de argumento – "pista intrínseca acessórios" e "pista genérica". Uma possível 

explicação está baseada na teoria das pistas de Olson e Jacoby (1972). Parece que o consumidor 

exposto ao "argumento ecológico"- pista extrínseca - simpatizou com o apelo do anúncio mas 

nem por isso o percebeu como suficientemente persuasivo a ponto de transformá-lo numa 

pista PV (Predective value) que transmite confiança e transfere para o produto os aspectos 

positivos observados no anúncio. Além disso, é provavel que o consumidor não tenha tido 

confiança na sua própria capacidade (Confidence value) de avaliar e julgar o posicionamento 

ecológico utilizado pelo produto, e dessa forma, não conseguiu encontrar razões que o 

fizessem acreditar que o carro anunciado tivesse sido fabricado de acordo com padrões de 

qualidade que não agridem o meio ambiente. Os resultados obtidos também sugerem que a 

adoção de posicionamento ecológico não parece ser suficiente para somar à imagem de marca 

de produto ainda pouco conhecido no mercado. Fato que confirma o pensamento de Homer 

(2006), pois, para a autora, os consumidores quando expostos a anúncios de marcas familiares 

utilizam o anúncio para fazer uma renovação em seus conceitos; mas, por outro lado, anúncios 

de marcas não familiares deveriam ter a função de ensinar o consumidor sobre a marca. Nesse 

sentido, seria interessante que os profissionais de marketing divulgassem de forma mais clara 

e transparente as ações e os programas das empresas voltados a preocupações ecológicas, a 

fim de transmitir credibilidade ao que está sendo anunciado e atingir o seu mercado alvo. Pois, 

ao que tudo indica, a utilização de "argumentos ecológicos" apenas como apelo persuasivo, 

para divulgar produtos de marcas pouco familiares, não parece agregar de forma significativa 

para a imagem da marca.  



 

  

86

� O consumidor que declara possuir maior consciência ecológica demonstra atitudes 

mais favoráveis em relação ao anúncio, marca e intenção de compra quando exposto 

ao argumento ecológico? 

Os resultados confirmam parcialmente as expectativas de senso comum. Os consumidores 

comprometidos e envolvidos com o tema "consumo consciente" e que foram expostos ao 

"argumento ecológico" demonstram atitude mais favorável em relação ao anúncio e à intenção 

de compra, do que os consumidores que foram expostos aos demais tratamentos que utilizaram 

o "argumento genérico" e a pista intrínseca "acessórios". No entanto, o mesmo não ocorreu em 

relação à marca. As análises de clusters realizadas geraram um fato interessante: o "argumento 

ecológico" sensibiliza principalmente aquelas pessoas que já possuem predisposição ao tema e 

que estão envolvidas com causas ambientais. Mas, não sensibiliza os consumidores indiferentes. 

Dessa forma, o anúncio objeto desta pesquisa parece ter cunho restrito, o que não deixa de ser 

um fato a se lamentar. Afinal, espera-se que empresas sérias e alinhadas com os princípios do 

"marketing verde" e da responsabilidade socioambiental procurem por meio de sua comunicação, 

informar e educar o consumidor para gerar mais bem-estar para a sociedade, pois, de acordo 

com alguns autores como MacFadyen, Stead e Hastings (2005), o marketing social poderia 

vender boas causas e incentivar as pessoas a adotarem comportamentos que ocasionarão 

melhorias em sua própria vida e na de seus concidadãos. Dessa forma, o consumidor pouco 

comprometido com causas ambientais demonstra que, para ser atingido, precisa de informações 

mais consistentes do que as que lhes são fornecidas por anúncios com argumentos ecológicos 

"politicamente corretos". 

� O nível de envolvimento do consumidor com o produto pesquisado afeta suas 

atitudes em relação ao anúncio, a marca a intenção de compra?  

Parece que, contrariando o senso comum e o discurso "pop management", a utilização 

do "argumento ecológico" não tem poder para sensibilizar o mercado como um todo. Pelo que 

tudo indica, as atitudes dos consumidores são impactadas de forma diferenciada, dependendo do 

maior ou menor grau de seu envolvimento com o produto. As análises de clusters, realizadas 

com o grupo que apresentou baixo envolvimento com o produto, e foram expostas ao argumento 

"ecológico", demonstraram atitude mais favorável em relação ao anúncio e à intenção de 

compra do que as pessoas que foram submetidas ao "argumento acessórios" e ao "argumento 
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genérico". Tal resultado sugere que o "argumento ecológico" pode ter sido percebido como 

uma pista periférica (PETTY; CACCIOPO, 1986) para pessoas que possuem baixo envolvimento 

com o produto. Por outro lado, as pessoas que foram expostas ao "argumento ecológico" e 

declararam possuir alto envolvimento com o produto, demonstraram atitude favorável apenas 

em relação ao anúncio. Dessa forma, ao que tudo indica, essas pessoas utilizaram a rota 

central de persuasão (PETTY; CACCIOPO, 1986) que pressupõe esforços cognitivos. Em 

outras palavras, parece que esse grupo de consumidores, após ter realizado uma análise 

cuidadosa do anúncio e dos argumentos utilizados, concluiu que os argumentos não foram 

suficientemente persuasivos e por isso apresentaram atitudes completamente diferenciadas: 

durante seu processo de avaliação separaram o anúncio do produto e da marca anunciada.  

Desse modo, pode-se concluir que o "argumento ecológico" utilizado em anúncios 

que possuem potencial para causar alto envolvimento parece não sensibilizar o seu público 

alvo e, portanto, sob esse ponto de vista, pode ser considerado pouco efetivo. O que não deixa 

de ser um fato digno de ser lamentado, pois, se o público potencial fosse sensibilizado, 

poderia preferir carros menos poluentes e adotar comportamento de consumo consciente 

gerando bem-estar para sociedade.  

Não se sabe o quanto é utópico e o quanto é possível, conforme defendido pelos 

pensadores do "marketing verde" e social, que as ferramentas de marketing possam ser utilizadas 

para estimular as pessoas a desenvolverem comportamentos responsáveis desde que utilizem 

meios adequados de persuasão. Pois, o desenvolvimento sustentável, a responsabilidade social 

e o consumo consciente já fazem parte do discurso de muitas empresas, como estratégia de 

marketing, e, de acordo com a literatura "pop management," a empresa que estiver ligada a 

"boas ações" sociais e ambientais, estará somando aspectos positivos para a imagem da marca 

(OTTMAN, 1994). No entanto, os resultados desta pesquisa sugerem que nem sempre tal associação 

conduzirá à tão almejada capitalização para a marca e tampouco causará mudanças de 

comportamento no consumidor.  
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5.1 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

Os resultados desta pesquisa poderão contribuir com os acadêmicos brasileiros 

interessados no tema "consumo consciente", uma vez que, pela pesquisa teórica realizada, 

ainda existem poucos estudos nesta área, especialmente em relação à comunicação publicitária 

que utiliza argumentos ecológicos como apelo de persuasão. Também poderá auxiliar os gestores 

interessados em compreender as atitudes dos consumidores sobre o efeito de apelos ecológicos 

na comunicação de produtos com potencial para causar alto envolvimento no consumidor.  

Os resultados encontrados indicam que apelo ecológico contribui para uma avaliação 

mais positiva do anúncio – causa impacto, chama atenção – e na intenção de compra do 

produto, mas nem por isso parece ser efetivo no sentido de capitalizar para a imagem da 

marca o que, a princípio, parece ser uma conclusão contrária ao que é esperado pela literatura 

"pop managent".  

A pesquisa sugere que existe uma postura cética do consumidor em relação a associar a 

marca de produtos que podem causar alto envolvimento à propaganda ecológica. Diante disso, 

é importante que os profissionais de marketing compreendam a importância de mostrar as 

razões de um produto estar associado à ecologia, apresentando, por exemplo, programas e 

pesquisas voltados à área socioambiental. Pois, ao que parece não basta só comunicar, uma vez 

que não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em relação à marca, 

entre nenhum dos argumentos utilizados neste estudo (pistas extrínsecas: "argumento 

ecológico", "argumento genérico" e pista intrínseca: "argumento acessórios").  

5.2 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  

Esta dissertação avaliou os efeitos do argumento ecológico nas atitudes do consumidor 

em relação ao anúncio, à marca e à intenção de compra de um produto existente no mercado 

com potencial para causar alto envolvimento.Os resultados obtidos indicam que a pista 

extrínseca "argumento ecológico" causa impacto positivo na avaliação do anúncio e na intenção 
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de compra de produto, mas o mesmo não ocorre em relação à marca. Daí porque se sugere 

que em futuras pesquisas se investigue de forma mais aprofundada o ocorrido, buscando obter 

melhores explicações para o fato de um anúncio bem avaliado não transferir esse aspecto 

positivo para a marca. 

Seria interessante também investigar os efeitos do atributo ecológico em produtos 

que podem causar alto envolvimento associados a outras pistas/atributos, por exemplo: incluir 

o preço do produto no anúncio, relacionar marcas conhecidas versus marcas desconhecidas.  

Embora não faça pate do escopo desta pesquisa, no futuro poderia se verificar a imagem 

de marca de um produto antes e depois de estar associado à responsabilidade socioambiental, 

e então proceder à avaliação dos efeitos dos argumentos ecológicos sobre a marca.  
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APÊNDICE 1 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

Data____/______/_______ 

Nome: ______________________________________________________________  

Instituição de Ensino: __________________________________________________  

Curso:_________________________________Ano_____________Turma: _______  

Primeiramente gostaríamos de agradecer por você nos auxiliar nesse estudo.  

Para que possamos aplicar o método da pesquisa corretamente, solicitamos que você 

responda as questões da pesquisa em silêncio, obedecendo à ordem que elas seguem e 

respeitando todas as orientações fornecidas.  

Por favor, não comece a responder uma questão sem ter terminado de responder à 

anterior, também pedimos que você não voltasses para nenhuma questão anterior e nem 

retorne a olhar o anúncio.  

É fundamental que você responda a todas as perguntas, não deixando nenhuma em 

branco. Se você mudar de idéia, rasure e deixe bastante claro qual sua verdadeira opção.  

Procure responder as questões da forma mais breve e espontânea possível. Não se 

preocupe com respostas certas ou erradas. Nosso interesse é aferir seus sentimentos mais 

imediatos, sua primeira impressão.  

O questionário deve ser preenchido individualmente. Solicitamos que você não faça 

nenhum comentário com seu colega.  
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Solicitamos que você lembre-se do produto que aparece no anúncio que você recebeu e responda 

as seguintes questões:  

P.1 Descreva o que o produto do anúncio transmitiu para você: 

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

As escalas abaixo apresentam sete níveis de possibilidades entre dois extremos, sendo o quadrado 

do meio uma posição neutra.  

P.2 Solicitamos que você indique em cada uma das três escalas abaixo (assinalando apenas 

um quadrado em cada linha) qual é a sua opinião a respeito do anúncio que você examinou 

(não volte a ver o anúncio):  

A1 - Positiva ������� Negativa 

A2 - Boa ������� Ruim 

 A3 - Favorável ������� Desfavorável 

 

P.3 Por favor, indique em cada uma das três escalas abaixo (assinalando apenas um 

quadrado em cada linha) qual sua opinião a respeito da marca do carro que você 

examinou (não volte a ver o anúncio): 

M1 - Positiva ������� Negativa 

M2 - Boa ������� Ruim 

 M3 - Favorável ������� Desfavorável 

 

P.4 Qual é a marca do carro que você avaliou?_____________________ 
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P.5 Agora pedimos que você indique em cada uma das três escalas abaixo (assinalando 

apenas um quadrado em cada linha) qual sua opinião sobre comprar o carro que você 

viu no anúncio (não volte a ver o anúncio): 

C1 - Positiva ������� Negativa 

C2 - Boa ������� Ruim 

C3 - Favorável ������� Desfavorável 

 

P.6 Por favor, assinale no continuum da escala o quadrado que mais se aproxima daquilo 

que você pensou quando viu o anúncio:  

PA4 - O carro anunciado faz bem à 
natureza ������� Eu não acredito que o carro 

anunciado faz bem à natureza 

PA5 - O carro anunciado é feio ������� O carro anunciado é bonito 

PA1 - O carro anunciado posiciona-se 
fortemente como ecológico ������� O carro anunciado não se posiciona 

como ecológico 

PA6 - O carro anunciado é bastante 
completo em itens de série ������� O carro anunciado não é completo 

em itens de série 

PA2 - O anúncio desse carro 
chamou a minha atenção ������� 

O anúncio desse carro não me diz 
nada 

PA3 - O carro anunciado não 
possui acessórios que me atraem ������� 

O carro anunciado possui 
acessórios que me atraem 

 

P.7 Agora pense no produto carro de forma geral e assinale apenas um quadrado dentro 

do continuum da escala para demonstrar como é a sua relação com carros...  

ENV7 - Carro é um produto bobo ������� Carro é um produto legal 

ENV2 - O Carro diz aos outros 
alguma coisa ao meu respeito ������� 

O Carro não diz nada aos outros ao 
meu respeito 

ENV5 - Carros importam para mim ������� Carros não me importam 

ENV1 - O carro não passa a minha 
imagem para outras pessoas ������� O carro passa a minha imagem 

para outras pessoas 

ENV9 - Carro me atrai ������� Carro não me atrai 

ENV10 - Carro é um produto chato ������� Carro é um produto interessante 

ENV6 - Carro é um produto 
empolgante ������� Carro é um produto monótono 
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ENV12 - Eu conheço mais sobre 
carro do que a maioria dos meus 
amigos 

������� Eu conheço menos sobre carro do 
que a maioria dos meus amigos 

ENV13 - Eu nunca leio revistas 
relacionadas com carro ������� 

Eu freqüentemente leio revistas 
relacionadas com carro 

ENV8 - Eu acho carro um produto 
divertido ������� 

Eu acho não acho carro um 
produto divertido 

ENV4 - O carro é um produto 
importante ������� O carro é um produto sem 

importância 

ENV11 - Eu conheço bastante 
sobre carro ������� Eu não conheço nada sobre carro 

ENV3 - O carro não é parte da 
minha auto-imagem ������� 

O carro é parte da minha auto-
imagem 

 

P.8 As questões a seguir visam conhecer um pouco mais sobre a sua relação com produtos que 

não agridem o meio ambiente. Solicitamos que você seja bastante sincero e assinale o seu 

grau de concordância com cada uma das questões abaixo. Observe a nota 7 significa concordo 

totalmente e a nota 1 discordo totalmente. Se o item não se aplicar a sua realizada marque a 

última coluna da direita. Por favor, confira para verificar se não deixou nenhum item em branco. 

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Discordo 
em parte 

Nem 
concordo/

Nem 
Discordo 

Concordo 
em parte 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 
Não se 
aplica 

CC1 - Eu já convenci amigos ou 
parentes a não comprar produtos 
que prejudicam o meio-ambiente. 

1 2 3 4 5 6 7 99 

CC7 - Eu sempre faço um esforço 
para reduzir o uso de produtos feitos 
de recursos naturais escassos. 

1 2 3 4 5 6 7 99 

CC6 - Eu não compro produtos 
fabricados ou vendidos por empresas 
que prejudicam ou desrespeitam o 
meio-ambiente. 

1 2 3 4 5 6 7 99 

CC10 - Quando eu tenho que escolher 
entre dois produtos iguais, eu sempre 
escolho o que é menos prejudicial às 
outras pessoas e ao meio-ambiente. 

1 2 3 4 5 6 7 99 

CC3 - Eu não compro produtos para 
minha casa que prejudicam o meio-
ambiente. 

1 2 3 4 5 6 7 99 

CC11 - Eu não compro produtos e 
alimentos que podem causar à extinção 
de algumas espécies animais e vegetais. 

1 2 3 4 5 6 7 99 

CC2 - Quando possível, eu sempre 
escolho produtos que causam menor 
poluição. 

1 2 3 4 5 6 7 99 

CC4 - Eu já troquei ou deixei de 
usar produtos por razões ecológicas. 

1 2 3 4 5 6 7 99 

CC8 - Quando eu conheço os possíveis 
danos que um produto pode causar 
ao meio ambiente, eu não compro 
este produto. 

1 2 3 4 5 6 7 99 
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Perfil do Entrevistado 

PE.1 Sexo: 1. (  ) Masculino    2. (  ) Feminino 

PE.2 Quantos anos você tem? _______________ 

PE.3 Estado Civil: 1. (  ) Solteiro  2. (  ) Casado  3. (  ) Separado/Divorciado  4. (  )Viúvo 

PE.4 Você possui carro próprio? 1. (  ) Sim    2. (  ) Não 

PE.5 Você possui um Picanto? 1. (  ) Sim (pule para a PE. 7)    2. (  ) Não (continue a 

responder o questionário na seqüência) 

PE.6 Você conhecia o carro Picanto antes dessa pesquisa?  

1. (  ) Sim, apenas de nome/de ouvir falar 

2. (  ) Sim, já tinha visto em propaganda/anúncio antes  

3. (  ) Sim, já tinha visto na rua 

4. (  ) Sim, já dirigiu ou andou como passageiro 

5. (  ) Não conhecia ( pule para PE.8) 

PE.7 Marque as características do carro Picanto que você conhecia antes dessa pesquisa? 

1. (  ) Compacto 2.(  ) Completo em acessórios/itens de série 3. (  ) Confortável  

4. (  ) Ecológico 5. (  ) Econômico  6. (  ) Outras, especifique_________________ 

7. (  ) Não conhecia nenhuma característica  

PE.8 Você pretende comprar um Picanto? 1. (  ) Sim    2. (  ) Não  

PE.9 Você pretende comprar um carro nos próximos 6 meses? 1. (  ) Sim    2. (  ) Não  

PE.10 Qual é o seu meio de transporte para a faculdade? 

1. (  ) Carro Próprio    2. (  ) Carro da Família    3. (  ) Carona    4. (  ) Ônibus/Van  

5. (  ) Outro meio, qual?____________________ 

PE.11 Qual é a sua ocupação atual? 

1. (  ) Estudante  2. (  ) Estagiário   

3. (  ) Empregado s/ função de chefia  4. (  ) Profissional Liberal/Autônomo 

5. (  ) Empregado com função de chefia 6. (  ) Funcionário Público  

7. (  ) Dono/sócio/proprietário de empresa  8. (  ) Aposentado 

9. (  ) Desempregado  10. (  ) Do lar 
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PE12 Apenas para fins de classificação estatística, qual a escolaridade do chefe da família? (RU) 

1. |__| Analfabeto ou até a 3.a série fundamental 4. |__| Colegial completo/EM completo 

2. |__| Primário completo/4.a série fundamental 5. |__| Superior incompleto 

3. |__| Ginásio completo/Ensino fundamental completo 6. |__| Superior completo 

 

PE13 Na sua casa tem.... Quantos? Na sua casa tem Quantos? 

1.Televisor em cores?  7.Empregados mensalistas  

2.Vídeo cassete e/ou DVD  8.Máquina de lavar roupa  

3.Rádios  9.Geladeira (com ou sem freezer)  

4.Banheiros  10. Feezer (independente ou parte da 
geladeira duplex) 

 

5.Automóveis  

6.Aspirador de Pó    

Muito obrigada pela sua colaboração!! 
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APÊNDICE 2 

ANÚNCIOS - TRATAMENTOS DA PESQUISA 

 

Tratamento A - Pista Extrínseca "Argumento Ecológico" – Cor verde 

 

Tratamento B - Pista Extrínseca "Argumento Ecológico" – Cor Amarela 
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Tratamento C - Pista Intrínseca "Argumento Acessórios" – Cor Verde 

 

Tratamento D - Pista Intrínseca "Argumento Acessórios" – Cor Amarela 
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Tratamento E - Pista Extrínseca "Argumento Genérico" – Cor Verde 

 

Tratamento F - Pista Extrínseca "Argumento Genérico" – Cor Amarela 
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APÊNDICE 3 

DIMENSÕES DO COMPORTAMENTO DE CONSUMO 

ECOLOGICAMENTE CONSCIENTE ORIGINAL 

Dimensões do comportamento de 
consumo ecologicamente consciente 

Descrição 

PRODUTO 

Consciência em relação a produtos, relacionada com a 
preocupação do consumidor em comprar ou consumir 
apenas produtos que não gerem, de alguma forma, 
prejuízos ao meio-ambiente ou de empresas que não 
apresentem descaso com questões ambientais. 

RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO 

Dimensão da consciência ecológica onde o consumidor 
apresenta uma preocupação em utilizar apenas produtos 
que possam ser reciclados ou que de alguma maneira 
sejam reutilizáveis.  

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE 

Dentro desta dimensão, as variáveis caracterizam um 
consumidor que apresenta uma preocupação direta com 
a origem dos alimentos que consome, incluindo as 
preocupações quanto ao uso de agrotóxicos e os seus 
prejuízos ao meio ambiente; e os cuidados com os danos 
provocados à saúde humana por alimentos nocivos. 

HÁBITOS DOMÉSTICOS 
Comportamento ecológico observado nos hábitos 
domésticos e familiares. 

AÇÃO DE MUDANÇA 
Comportamento ecológico manifestado através do 
conhecimento e informações no sentido de reduzir o 
consumo de recursos escassos e/ou prejuízos à natureza. 

CONSUMO DE ENERGIA 

Comportamento de troca relacionado a produtos e/ou 
hábitos decorrente de informações ou campanhas 
específicas. Neste caso, nota-se o impacto evidente das 
recentes campanhas (2001/2002) visando à redução do 
consumo de energia através da troca de lâmpadas. 

Fonte: Lages e Neto (2002) 
 



 

  

111

APÊNDICE 4 

DIMENSÕES ENVOLVIMENTO - ESCALA ORIGINAL 

Variáveis Dimensões 

ENV10 - Carro é um produto interessante/chato 

Interesse/ 
Importância 

ENV7 - Carro é um produto legal/bobo 

ENV9 - Carro me atrai/não me atrai 

ENV6 - Carro é um produto empolgante/monótono 

ENV4 - O carro é um produto importante/sem importância 

ENV5 - Carros importam para mim/não me importam 

ENV8 - Eu acho carro um produto divertido/eu não acho divertido 

ENV11 - Eu conheço bastante sobre carro/não conheço nada 

Conhecimento/ 
Busca de Informações 

ENV12 - Eu conheço mais sobre carro do que a maioria dos 
meus amigos/conheço menos 

ENV13 - Eu freqüentemente leio revistas relacionadas com 
carro/nunca leio 

ENV1 - O carro passa a minha imagem para outras pessoas/ 
não passa 

Valores/ 
Auto-imagem 

ENV3 - O carro é parte da minha auto-imagem/não é parte 

ENV2 - O Carro diz aos outros alguma coisa ao meu respeito/ 
não diz nada 

Fonte: Ayrosa (2001) 
 


