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RESUMO 

o objetivo principal do trabalho é entender melhor como ocorre a persuasão dos 

consumidores de produtos e de serviços . Nesse intuito. foi desenvolvido um estudo 

comparativo entre anúncios impressos de equipamentos de informática e de serviços 

de bancos, para constatar se , nessas categorias de produtos e de serviços , são 

utilizadas formas de argumentação diferentes com base nas rotas de persuasão do 

consumidor. Para investigar a formação de atitudes dos consumidores relativas a 

produtos versus serviços , este trabalho utilizou o modelo de probabilidade de 

elaboração - Elaboration Likelihood Model (ELM) - proposto por Petty e Cacioppo, e 

a teoria do envolvimento. A metodologia utilizada foi a análise de conteúdo. A coleta 

de dados concentrou-se nos textos e imagens dos anúncios de equipamentos de 

informática e de serviços de bancos publicados na Revista Exame em 2001 . Os 

dados foram coletados, examinados e classificados de acordo com as formas de 

argumentação central ou periférica, por meio de quatro variáveis : visual central , 

visual periférica , textual central e textual periférica . Os resultados obtidos 

sinalizaram para a existência de diferentes formas de argumentação nos anúncios 

dos produtos tangíveis e produtos intangíveis da amostra pesquisada. Nos anúncios 

de equipamentos de informática predominou a argumentação central e nos anúncios 

de serviços de bancos, a argumentação periférica. 



ABSTRACT 

The primary objetive this work is understand how happens the consumer's 

persuasion of products abd services. In this aim was developed a comparative study 

between printed adevertisiment of informatics equipment and bank's service to clarify 

in these series of products and services if use different argumention forms based in 

consumer persuation direction . This work used the Elaboration Likelihood 

Model(ELM) proposed by petty and Cacioppo, and involvement theory to investigate 

the formation of consumers's attitude relative products vs service . The source of 

infomation focused in texts and images of informatics equipment advertisiment and 

bank's services published in the Revista Exame in 2001 . The information was 

collected, examined e classified in accord with the central and peripherical 

argumention by means four variably: central visual, peripherical visual, central textual 

and peripherical textual. The results obtained evidenced to the existence of forms 

differents of argumention in advertisiment of tangible and intagible products of 

examined sample . The central argumention previled in informatics equipment 

advertisiment and the peripherical argumention prevailed in bank's service 

advertisiment. 
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INTRODUÇÃO 

A persuasão é considerada como um dos principais instrumentos do composto 

promocional. Na propaganda , em particular, os esforços persuasivos dos 

comunicadores de marketing têm um papel fundamental na formação e mudança de 

atitudes dos consumidores. 

Esta dissertação pretende estimular a reflexão sobre o uso da argumentação em 

anúncios impressos de produtos e de serviços no Brasil , com base nas rotas de 

persuasão. Para tanto, o estudo usará a teoria da probabilidade de elaboração sobre 

informações - Elaboration Likelihood Model (ELM) - proposta por Petty e Cacioppo 

(1981). De acordo com essa teoria, a persuasão ocorre por meio de dois caminhos 

mentais, denominados "rota central" e "rota periférica", e reflete dois fatores 

fundamentais no processo de persuasão: os argumentos primários da mensagem e 

os argumentos periféricos. 

o objetivo principal do trabalho é entender melhor como ocorre a persuasão dos 

consumidores . Nesse intuito, buscar-se-á identificar as diferentes formas de 

argumentações nos anúncios impressos em categoria de produtos tangíveis e 

categoria de produtos intangíveis. 

o estudo foi realizado em anúncios de propaganda das categorias de serviços 

bancários e equipamentos de informática publicados na Revista Exame, em 2001 . A 

revista selecionada é um periódico de grande circulação no Brasil , sendo 

posicionada para empresários e administradores de empresas. Foi coletado o 

número de alusões a argumentos que aparentemente visam a persuadir leitores por 
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meio das rotas central e periférica , em texto e em imagem . Quatro variáveis foram 

coletadas para análise : visual central , textual central , visual periférica e textual 

periférica . 

Os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo , e todos os dados 

selecionados foram examinados por dois juízes previamente treinados para a tarefa . 

O cruzamento dos dados, ao longo da coleta, permitiu que as discrepâncias de 

classificação fossem discutidas, registradas e resolvidas . 

Não se pretende apresentar um trabalho exaustivo sobre o tema. Tentar-se-á tão

somente abrir algumas perspectivas úteis para futuros pesquisadores , bem como 

proporcionar material de consulta para os publicitários e gerentes de produtos. 

Na introdução foram apresentados o problema, o objetivo geral e as limitações do 

estudo. No primeiro capítulo, será abordado o quadro teórico, buscando contemplar 

os principais elementos para subsidiar a análise de conteúdo e atender aos objetivos 

da pesquisa. Para isso, o capítulo procurou apresentar as abordagens de estudiosos 

da persuasão e mudança de atitude, sob a perspectiva das comunicações de 

marketing . O segundo capítulo foi dedicado à descrição da metodologia utilizada. 

No terceiro capítulo, apresentou-se, então, a análise de conteúdo e os resultados 

obtidos. Nesse capítulo, além dos resultados obtidos, comentou-se sobre esses 

resultados , visando a dar consistência ao estudo e permitir conectar os fundamentos 

teóricos com a prática da propaganda impressa no Brasil, bem como responder ao 

problema de pesquisa. Finalizando, foram apresentadas algumas conclusões . 

O trabalho apresenta limitações. A escolha da Revista Exame, cujo público-alvo é 

formado predominantemente por empresários e administradores, certamente afetou 
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os resultados . Portando, essa condição representa um fator limitante. Acredita-se 

que, se essas mesmas categorias de produtos e serviços fossem coletadas de outro 

periódico e público-alvo, os resultados provavelmente seriam diferentes quanto às 

formas de argumentação dos anúncios. A coleta de dados restrita a apenas um ano, 

ao longo de 2001 , também pode ser considerada como limitação do estudo. 

Outra limitação importante diz respeito ao caráter reduzido da amostra pesquisada. 

Equipamentos de informática e serviços de bancos representam uma pequena 

parcela dentro da ampla variedade de categorias de produtos e de serviços. 

Certamente, estudos dessa natureza contemplando outras categorias de produtos e 

serviços poderiam gerar resultados diferentes dos obtidos nesta pesquisa. 

Naturalmente, os resultados deste trabalho não podem ser generalizados para as 

demais categorias de produtos e serviços. São válidos apenas os anúncios de 

equipamentos de informática e serviços de bancos da amostra pesquisada. 



CAPíTULO 1 

REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 A PERSUASÃO E A MUDANÇA DE ATITUDE 

12 

A persuasão é um dos principais propósitos da propaganda e a sua importância 

aumenta à medida que a concorrência de mercado é ampliada e a finalidade da 

empresa é criar uma demanda seletiva. Dentre os três propósitos básicos da 

propaganda - lembrar, informar e persuad ir - a persuasão tem um papel 

proeminente em economias de mercado de livre concorrência (KOTLER; 

ARMSTRONG , 1999). 

Por persuasão se entende "[ ... ] emprego de argumentos verdadeiros ou falsos com o 

propósito de conseguir que outros indivíduos adotem certas crenças , teorias ou 

linhas de conduta" (ANDRADE, 1978 apud KUNSCH , 1989, p. 6) . Persuadir significa 

induzir alguém a crer ou aceitar alguma coisa , levando-a à ação. 

Para Kotler (1992, p. 381) , "A comun icação persuasiva acontece quando um 

emitente conscientemente desenvolve sua mensagem no sentido de ating ir um 

efeito calculado sobre a atitude e/ou no comportamento do público visado". 

O estudo da persuasão deve estar necessariamente associado ao entendimento do 

papel das atitudes, pois são de tópicos inter-relacionados. Mais precisamente, o 

entend imento de um requer o entendimento do outro. 

As atitudes podem ser compreendidas como opiniões ou predisposições do 

consumidor que geram "construções hipotéticas" e como tal não podem ser vistas , 
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ouvidas ou tocadas (SHIMP, 1997). Devido a essas características , vários estudos 

foram desenvolvidos na tentativa de descrevê-Ias (PETTY; CACIOPPO, 1981). 

As atitudes são compostas por três componentes ou estágios mentais: cognitivo, 

afetivo e conativo. ° componente cognitivo ocorre quando o indivíduo adquire a 

consciência do produto e, em seguida, obtém informações e forma as suas opiniões 

acerca de como aquele produto pode satisfazer às suas necessidades de consumo. 

Refere-se às crenças da pessoa que são formadas a partir do conhecimento e das 

idéias. No componente afetivo, as crenças são integradas e são desenvolvidos os 

sentimentos e avaliações sobre o produto. Com base nesses sentimentos e 

avaliações, gera-se a intenção ou não da compra , caracterizando-se o terceiro 

estágio denominado conativo. Esse componente representa a tendência consciente 

para uma ação. Em termos de comportamento do consumidor, o componente 

conativo representa a intenção do consumidor de comprar um produto especifico 

(SHIMP, 1997) . 

De forma implícita , ocorre uma progressão entre os três elementos: da cognição 

inicial para a afeição e daí para a ação. De acordo com essa abordagem, uma 

atitude é caracterizada ao se progredir do pensamento para o sentimento e em 

seguida para o comportamento . Assim, a atitude forma-se pelo encadeamento dos 

três componentes : cognitivo , afetivo e conativo. 

Q'Keefe (1990) apontou três características relevantes sobre atitudes: a) são 

aprendidas; b) são relativamente duradouras; e c) influenciam o comportamento. 
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1.1.1 As atitudes e o comportamento 

o principal propósito da persuasão é provocar uma mudança de atitudes e 

influenciar as intenções de compra. Quando o esforço de comunicação persuasiva é 

bem-sucedido , os consumidores tendem a criar atitudes favoráveis para a marca e o 

conseqüente desejo de compra na próxima vez que o produto for anunciado. Deve

se ter em mente que a meta dos comunicadores de marketing é mais do que 

melhorar as atitudes do consumidor com a marca. Os esforços de comunicação 

visam a encorajar de alguma forma a resposta de comportamento, ou seja, a compra 

do produto . 

Nessa perspectiva , isto é, a persuasão entendida como um esforço feito pelo 

comunicador para influenciar a atitude e o comportamento do consumidor, o esforço 

persuasivo é tomado como o objetivo, enquanto a atitude é vista como o objeto 

(SHIMP, 1997). 

Portanto , o papel da persuasão em marketing é formar ou alterar as atitudes dos 

consumidores, atuando sobre os componentes cognitivo, afetivo e conativo, e 

estimular a resposta de comportamento, ou seja, a compra do produto anunciado. 

Outro fato relevante a ser considerado é que a persuasão pode ser entendida sob o 

ponto de vista de perspectivas diferentes. 
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1.1.2 Perspectivas de persuasão 

A persuasão pode ser classificada sob duas perspectivas. A primeira , sob a 

perspectiva do persuasor, e a segunda sob a perspectiva do persuadido. Pela 

perspectiva do persuasor, o seu estudo contempla as técnicas ou ferramentas 

empregadas na persuasão, tais como: reciprocidade, autoridade, compromisso, 

prova social e escassez (CIALDINI, 1988). Pela perspectiva do persuadido, busca

se identificar os fatores que levam uma pessoa a ser persuadida . 

Nessa segunda perspectiva , quatro fatores são considerados fundamentais no 

processo de persuasão. Dois desses fatores (os argumentos primários da 

mensagem e os argumentos periféricos) têm os veículos de persuasão sob o 

controle dos comunicadores de marketing. Os outros dois (envolvimento do receptor 

e posição inicial do receptor) se aplicam às características do persuadido (SHIMP, 

1997). 

Os "argumentos primários" da mensagem contêm as razões e os argumentos para 

convencer os consumidores quanto aos atributos e benefícios da marca (PETTY et 

aI. , 1983). Esses argumentos podem ser apresentados literalmente e/ou por meio de 

imagens. Freqüentemente os anúncios utilizam imagens e não fatos , na tentativa de 

obter respostas emocionais , pois a emoção desempenha um papel essencial na 

determinação da escolha do consumidor (SHIMP, 1997). 

Os "argumentos periféricos" são recursos persuasivos que atuam no contexto da 

mensagem em torno dos argumentos primários. Não apresentam os atributos e 

benefícios da marca , e sim visam a criar uma atmosfera favorável no processo de 
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persuasão. Esses recursos podem ser o cenário, fundo musical , cores, gráficos, a 

fonte da mensagem etc. (PETTY ; UNNAUA; STRATHMAN, 1991). 

o envolvimento do receptor é um fator determinante para a extensão e a forma de 

persuasão. Pessoas com alto envolvimento são motivadas a processar os 

argumentos primários da mensagem, enquanto as pessoas não envolvidas tendem a 

prestar atenção mínima aos argumentos primários e talvez processem apenas os 

argumentos periféricos (PETTY; UNNAUA; STRATHMAN, 1991). 

A posição inicial do receptor é o fator resultante de idéias autogeradas produzidas 

pelas pessoas em resposta a estímulos persuasivos (PERLOF; BROCK, 1980). As 

idéias autogeradas incluem as respostas cognitivas e emocionais e são dirigidas aos 

argumentos e aos elementos de execução da mensagem, ou podem envolver 

reações emocionais e imagens relacionadas com o uso da marca anunciada. Duas 

formas de respostas cognitivas são os argumentos de suporte e os contra

argumentos. Os argumentos de suporte ocorrem quando o receptor concorda com o 

argumento da mensagem. Os contra-argumentos são verificados quando o receptor 

"desafia" o conteúdo da mensagem, ao considerar, por exemplo, que existe exagero, 

ou que a mensagem é inverídica (MACINNIS; JAWORSKI , 1989). 

Após a exposição de uma mensagem, que consiste dos argumentos primários e dos 

argumentos periféricos, são ativados mecanismos denominados rotas de persuasão 
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1.1.3 Rotas de persuasão e mudança de atitude 

Nas últimas décadas, variadas abordagens teóricas foram desenvolvidas na 

tentativa de explicar como as atitudes dos consumidores são formadas e mudadas. 

Petty e Cacioppo (1983) afirmam que muitos estudos empregados na psicologia 

social e do consumidor enfatizam as rotas de persuasão para a mudança de 

atitude, embora apresentem diferentes formulações teóricas , terminologias, 

postulações e efeitos particulares. 

A seguir, serão abordados os dois mecanismos ou rotas pelos quais ocorre a 

persuasão: a rota central e a rota periférica. É bom lembrar que elas estão situadas 

em pontos extremos na linha de estratégias ' de persuasão. A combinação de 

características de ambas as rotas resulta nos mecanismos de persuasão em níveis 

intermediários que representam a maioria das situações de comunicações de 

marketing . 

1.1.3.1 Rota central 

As mudanças de atitudes via rota central ocorrem como resultado de uma cuidadosa 

avaliação pessoal daquilo que é considerado como central para formação de atitude 

(PETTY; UNNAUA; STRATHMAN, 1991). Com a ativação dessa rota, o consumidor 

concentra a sua atenção sobre os atributos e benefícios da marca anunciada. ou 

seja , sobre os argumentos primários da mensagem. Nessas condições. o 

consumidor é motivado a obter informações sobre o produto e vai reagir com 

respostas cognitivas ou emocionais , aceitando ou não os argumentos apresentados 
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na mensagem. A qualidade dos argumentos das mensagens freqüentemente 

determina a extensão e a forma em que ocorre a persuasão. 

Devido aos fatores que enfatizam , as atitudes induzidas via rota central são tidas 

como relativamente duradouras e preditivas do comportamento. 

Existem várias possibilidades pelas quais pode ocorrer a persuasão, conforme a 

natureza emocional ou cognitiva . Duas são descritas a seguir, com base no estudo 

de Maclnnis e Jaworski (1989): 

a) A persuasão com base na emoção, na qual o consumidor altamente envolvido 

com uma mensagem tende a relacionar aspectos da mensagem com sua 

situação pessoal , gerando emoções positivas ou negativas. Assim , as reações 

emocionais positivas para a mensagem tendem a conduzir a uma atitude positiva 

em relação à marca e as reações emocionais negativas tendem, por outro lado, a 

gerar o efeito inverso, isto é, uma atitude negativa. 

b) A persuasão com base na mensagem , que consiste no processo de formação 

de atitude via rota central resultante do processamento dos argumentos da 

mensagem . Nesse caso, espera-se que os consumidores, suficientemente 

motivados para os argumentos, sejam levados a mudar a sua opinião acerca da 

marca anunciada ou as avaliações a respeito da importância dos atributos e 

benefícios da marca. 

As Figuras 1 e 2 mostram anúncios nos quais predomina o uso da rota central. Na 

Figura 1, observa-se a presença de argumentos primários da mensagem com os 

atributos e beneficios da marca descritos textualmente. No exemplo , o anunciante 
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direciona os esforços persuasivos buscando convencer os consumidores de que o 

produto é "sem limites". A Figura 2 apresenta um anúncio que não diz nada 

textualmente sobre o produto. No exemplo, os esforços persuasivos são 

apresentados por meio de imagem. Nesse caso, o esforço persuasivo do anunciante 

transmite a idéia de "estilo , sofisticação e elegãncia". 

Sem IImrtes de PRODUTIVIDADE: 

taça negócios de qualquer lucar, 

mesmo fora da érea de cobertura 
doe outros celulares. 

Sem limites de SEGURANÇA: 

tunoona QUando você mais precisa. 

Sem limites de COBERnJRA' 

além da linha (".alular digltaVCDMA 

ou analóglCB, só com o GSP- 1600 lIOCê 

tam acesso à reoe ae satélites Globalstar· 

Recorte o selo abaiXO e leve a um 

de nossos AQentes Autonzados 

e tenha grátis a habillta<;aol 

Promoção válida oomente no Mês dos Pais. 

LIQU9 hOJe mesmo! 

0800 787895 

·· _ ... · ..... ' -."Mo ... I ....... , ~ ...... _ ..... _ ~ . ..... _ _ . ........ __ -../:JrI: 
... __ ~ e __ ··_ · ... v, ... _· ,_U .... '....",.,· ' Io __ .. ... __ ... _.~_ t:~ 

Figura 1: Um esforço de persuasão via rota central com base no texto 
Fonte: VEJA, 2000 



Figura 2: Um esforço de persuasão via rota central com base na imagem 
Fonte: VEJA, 1999 

81BLlOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSEN 
~ FUNDAÇÃO GETUUO VARGAS -

20 
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1.1.3.2 Rota periférica 

Um outro grupo de abordagens teóricas para a persuasão enfatiza a rota periférica. 

O que evidencia esse mecanismo de persuasão é a presença de elementos da 

mensagem denominados periféricos aos argumentos primários. Nessas condições , 

o consumidor concentra a sua atenção no processamento desses argumentos 

periféricos e não nos argumentos primários da mensagem. Esses "elementos" 

persuasivos podem ser: a fonte da mensagem, o fundo musical , cenários e gráficos, 

cor, entre outros (PETTY; UNNAUA; STRATHMAN, 1991). Sob certas condições , 

tais elementos podem ter um papel até mais importante do que os argumentos 

primários da mensagem na determinação de resultados dos esforços de persuasão. 

Segundo Petty , Unnaua e Strathman (1991) , as mudanças de atitude via rota 

periférica ocorrem porque as idéias ou objetos estão associados a aspectos 

positivos ou negativos ou porque as pessoas fazem inferências com base no 

contexto da persuasão. Por exemplo, uma pessoa estaria propensa a aceitar um 

argumento da mensagem porque foi apresentado durante um agradável almoço 

ou porque a fonte é um experto 

Os argumentos periféricos envolvem os elementos da mensagem que não estão 

relacionados com os aspectos de venda principais da mensagem . Em um comercial 

de TV, por exemplo, a argumentação periférica pode incluir música de fundo, o 

cenário ou modelos atraentes. Se pensarmos em uma apresentação de vendas, os 

argumentos periféricos podem estar presentes na aparência física do vendedor, em 

seu vestuário e no sotaque. 
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o consumidor, ao ser submetido às argumentações periféricas , pode ter idéias ou 

emoções em resposta aos argumentos. Essas respostas , denominadas de respostas 

cognitivas ou emocionais , podem produzir uma atitude em relação à propaganda em 

si ou à marca anunciada (MACKENZIE; LUTZ, 1989). 

Para Miniardi e outros (1992) , a explicação de como ocorre o processo de formação 

de atitudes com a marca, por meio da rota periférica, apóia-se nas experiências 

realizadas por Ivan Pavlov que resultaram na clássica teoria do condicionamento. 

Por analogia , considera-se que o mesmo princípio ocorre com os consumidores ao 

processarem os argumentos periféricos em repetidas exposições do anúncio. Essa 

repetição pode provocar reações emocionais positivas ao induzir a uma associação 

positiva com a marca, levando os consumidores a uma percepção mais favorável a 

cada exposição. 

Devido aos fatores que enfatizam, as mudanças de atitude ocorridas através da rota 

periférica são consideradas relativamente temporárias e não preditivas do 

comportamento . 

A Figura 3 apresenta um anúncio que usa a rota periférica. No exemplo, o esforço 

persuasivo está centrado na figura de uma "celebridade" e busca provocar a 

mudança de atitude do consumidor por meio da associação positiva com a marca. 
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Figura 3: Um esforço de persuasão via rota periférica com o uso de uma 
"celebridade" como fonte da mensagem 

Fonte: VEJA, 2000 
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É bom lembrar que as rotas central e periférica representam pontos extremos em um 

continuum de estratégias de persuasão e não podem ser propostas como únicos 
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caminhos no processo persuasivo. Em muitos casos, há uma combinação das rotas 

central e periférica operando simultaneamente (PHAM, 1996). 

Dentro da diversidade e complexidade dos esforços persuasivos e dos resultados 

em relação à mudança de atitudes, Lutz (1975) identificou três estratégias que os 

comunicadores de marketing utilizam para tentar mudar as atitudes do consumidor. 

Uma estratégia é a tentativa de influenciar as crenças do consumidor em relação à 

marca. Outra estratégia para a mudança de atitudes é influenciar as avaliações 

existentes. Isso significa conseguir que os consumidores façam uma reavaliação de 

um determinado resultado associado à propriedade de uma marca e em decorrência 

alterem suas avaliações dos valores de resultado . Uma terceira estratégia é fazer 

com que os consumidores acrescentem um resultado totalmente novo na maneira 

como julgam as marcas dentro de uma categoria de produtos. 

Kotler (1992) apresentou três modelos básicos do processo de persuasão: retórico, 

de negociação e de propaganda. O "modelo retórico" é projetado para a situação na 

qual o orador está se dirigindo a um público. "A retórica é a faculdade de se 

determinar os meios mais eficazes de persuasão em determinado caso" (KOTLER, 

1992, p. 381) . O "modelo de negociação" examina a persuasão no contexto em que 

um negociador se defronta com outro negociador. Dois instrumentos são utilizados 

amplamente no processo de negociação: os induzimentos e as ameaças. Nas 

situações de marketing, a empresa moderna prefere a estratégia de induzimento, ou 

seja , o oferecimento de motivadores positivos e concessões (NIERENBERG, 1968). 

O "modelo de propaganda" é formulado para situações em que uma instituição 

busca obter apoio potencial para a sua causa. O processo de persuasão, nesse 
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caso, deve ser entendido em termos muito mais amplos do que simplesmente o uso 

de palavras . 

No contexto mercadológico, os consumidores geralmente passam a conhecer um 

produto e são persuadidos a comprá-lo por meio de alguma forma de comunicação 

da empresa. Portanto, uma atribuição importante do gerente de produto é 

desenvolver um programa de comunicações ou estratégia de comunicação integrada 

de marketing (SCHUL TZ, 1990). 

1.1.4 Mix de comunicação e persuasão 

Assim como o marketing em geral , as comunicações de marketing vêm adquirindo 

uma importância crescente. A comunicação efetiva com os consumidores é um fator 

crítico de sucesso para qualquer organização. 

Segundo Kotler e Armstrong (1999, p. 318), 

o marketing moderno exige mais do que apenas desenvolver bons 
produtos, colocá-los à disposição dos consumidores-alvo e definir preços 
atrativos. As empresas precisam também comunicar-se com os cl ientes, e 
o que é comunicado não deve ser deixado ao acaso. 

Nessa perspectiva , a empresa tem o desafio de administrar um complexo sistema de 

comunicação de marketing. O mix de promoção ou composto promocional de 

marketing consiste na combinação de quatro principais ferramentas promocionais : 

propaganda, venda pessoal , promoção de vendas e relações públ icas. 
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o complexo relacionamento entre as ferramentas do composto promocional e as 

estratégias persuasivas para cada uma delas pode ser mais bem entendido por meio 

de uma breve descrição dessas ferramentas. 

A venda pessoal consiste na apresentação pessoal da força de vendas da empresa, 

visando a concretizar vendas e desenvolver relações com os clientes . É uma 

comunicação pessoal de mão dupla entre vendedores e clientes individuais. Devido 

a isso, pode ser mais eficaz do que a propaganda em situações de venda mais 

complexas, pois os vendedores podem estudar os clientes para conhecer melhor os 

seus problemas. Podem assim adaptar a oferta às necessidades de cada cliente, 

além de negociar as condições de venda (KOTLER; ARMSTRONG, 1999). 

A promoção de vendas compreende incentivos de curto prazo para que o 

consumidor efetue de imediato a compra ou a venda de produtos ou serviços. 

"Enquanto a propaganda oferece razões para a compra de um produto ou serviço, a 

promoção de vendas oferece razões para a compra ou venda ser feita 

imediatamente" (KOTLER; ARMSTRONG , 1999, p. 350) . No processo de persuasão 

via promoção de vendas, as empresas utilizam variadas ferramentas , de acordo com 

os objetivos preestabelecidos. Para a promoção ao consumidor final, temos: 

amostras , ofertas de devolução de dinheiro ou abatimentos, pacotes promocionais, 

prêmios, brindes de propaganda, recompensas por preferência, promoções de ponto 

de venda , concursos , sorteios e jogos. Quando o propósito é persuadir os varejistas 

ou atacadistas, visando a obter mais espaços nas suas prateleiras e promover os 

produtos junto aos consumidores, são usadas ferramentas , tais como: concursos, 

prêmios , displays , descontos, produtos gratuitos etc. (KOTLER; ARMSTRONG, 

1999). 
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As relações públicas visam a construir um bom relacionamento com os vários 

públicos da empresa por meio de uma publicidade favorável. O esforço persuasivo, 

por meio dessa ferramenta de promoção, compreende ações como: a) estabelecer 

relações com a imprensa ou com agências de assessoria de imprensa; b) promover 

publicidade de produto; c) criar e manter relacionamentos visando a influir na 

legislação e nos regulamentos ; d) criar e manter relacionamentos comunitários 

nacionais ou locais; e) manter relacionamentos com acionistas e outros elementos 

da comunidade financeira ; f) desenvolver relações públicas com doadores ou 

membros de organizações sem fins lucrativos para conseguir apoio financeiro 

voluntário (CUTLlP; CENTER; BROWN, 1994). 

O outro instrumento pelo qual a empresa dirige as comunicações persuasivas para 

os consumidores potenciais é a propaganda. Segundo Rocha (1999, p. 175), a 

propaganda pode ser definida como: 

o conjunto de atividades pelas quais determinadas mensagens são 
transmitidas a um público-alvo, usando meios de comunicação de massa 
pagos pelos anunciantes, com o propósito explícito de informar, motivar e 
persuadir os membros do público-alvo a adotar produtos, serviços ou 
idéias, sob o patrocínio de uma organização. 

Kotler e Armstrong (1999) colocaram a propaganda como a ferramenta de promoção 

mais poderosa para promover a conscientização sobre a empresa, produto, serviço 

ou idéia. Ressaltaram, porém, que a maioria dos anúncios não é criativa e que, se os 

anúncios não forem diferentes ou melhores que os da concorrência, é aconselhável 

gastar o dinheiro em outras ferramentas de promoção. 
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1.1.4.1 O papel da propaganda no processo de persuasão 

Para um melhor entendimento dos esforços persuasivos desenvolvidos na 

propaganda, Leduc (1977 apud KUNSCH, 1989) apresentou uma abordagem em 

que sugeriu que os mecanismos de persuasão podem ser divididos em três grupos: 

os automáticos , os de racionalização e os de sugestão. 

Os mecanismos de persuasão "automáticos" são aqueles que agem sobre a 

memória , com base na repetição. 

Os mecanismos de "racionalização" são construídos sobre o raciocínio e a 

mensagem vale-se de argumentos sobre atributos e benefícios da marca para o 

consumidor. São mais utilizados para produtos industriais, sem excluir, contudo, a 

motivação afetiva . 

Os mecanismos de "sugestão" são mecanismos de persuasão de poder acentuado. 

De acordo com Leduc (1977 apud KUNSCH, 1989), tais mecanismos visam a 

despertar o desejo do produto, criando uma linguagem, que apela mais para os 

sentidos, com roupagem mais sugestiva. 

É oportuno ressaltar, entretanto, que, se for analisado o que ocorre freqüentemente , 

ver-se-á que os diferentes mecanismos sobre os quais a propaganda se apóia para 

persuadir, na prática , se superpõem. A repetição, quando ocorre, é acompanhada de 

uma justificativa de caráter racional que se apresenta de forma sugestionável 

(KUNSCH, 1989). 
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Augras (1974 apud KUNSCH , 1989, p. 7) , ao discorrer sobre a formação de opinião 

pública , coloca a persuasão da propaganda como uma das técnicas usadas com o 

intuito de reforçar, criar ou remover atitudes e opiniões. De acordo com a autora , "a 

propaganda é um conjunto de técnicas que, valendo-se do conhecimento dos 

mecanismos psicológicos de formação de atitudes e opiniões , visa utilizar tais 

mecanismos para obter atitudes e opiniões desejadas". 

Nesse sentido, a propaganda é considerada sob o aspecto de influenciadora das 

opiniões (propaganda política) ou das atitudes (propaganda comercial ou 

publicidade). Em ambos os casos, para que os objetivos propostos sejam 

alcançados, é imprescindível a comunicação persuasiva, intencional ; isto é, as 

mensagens não poderão conter apenas informações: é necessário que elas 

convençam e induzam o receptor à ação. Portanto, a mensagem precisa ter força de 

persuasão. 

Para Bariani (1975 apud KUNSCH , 1989, p. 7), do ponto de vista publicitário, para 

haver persuasão, é necessário o seguinte : 

a) a mensagem deve despertar e manter a atenção da audiência; b) a 
audiência deve compreender a mensagem conforme a intenção daquele 
que a comunica; c) a audiência deve acreditar na mensagem; d) a 
audiência deve encontrar uma relação entre a mensagem e suas 
necessidades e desejos; e) a ação recomendada pela audiência deve 
ajustar-se ao esquema de valores da audiência; f) a audiência deve poder 
reagir aos obstáculos existentes. 

No estudo sobre o impacto do afeto na memória pelo uso da propaganda, Ambler e 

Burne (1999) lembraram as duas correntes teóricas dentro do amplo contexto teórico 

de como a propaganda funciona: os modelos de hierarquia persuasiva e os modelos 
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que contemplam as respostas afetivas e de sentimentos em relação à mensagem 

anunciada. As abordagens da hierarquia persuasiva assumem uma seqüência linear 

de passos no processo decisório de compra do consumidor. O outro grupo de 

abordagens sugere que os consumidores formam as suas preferências com base 

em sentimentos, pela mera exposição da mensagem e não pelas informações de 

atributos do produto/marca. De acordo com Ambler e Burne (1999), a literatura que 

trata da propaganda tem sido dominada pelos modelos da hierarquia persuasiva. 

Os modelos da hierarquia persuasiva estão dentro da visão de que o objetivo 

específico da propaganda é desenvolver vendas , em oposição à corrente que 

defende o princípio de que a propaganda deve ser medida a partir de seus próprios 

critérios (recordação, impacto etc.) (SCHERB, 1979). 

A corrente que defende objetivos específicos para a propaganda, ou seja, a de 

promover vendas, foi iniciada por Russel COlley, que desenvolveu o modelo 

denominado DAGMAR (Defining advertising Goals for Measured Advertising 

Results) . Esse modelo apresenta uma seqüência de estágios da comunicação que 

se inicia com a conscientização do consumidor pontencial sobre a existência do 

produto e da marca. Em seguida, gera a compreensão das características e 

benefícios e enfatiza de que forma o produto ou marca pode atendê-lo. No terceiro 

estágio, o comprador potencial deverá adquirir certa convicção de que o produto em 

questão é o que melhor poderá atender a seus desejos e necessidades. No quarto e 

último estágio, o comprador potencial deverá realizar o ato de compra propriamente 

dito (ROCHA, 1999). 
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Outro modelo semelhante, denominado de "Hierarquia de Efeitos", desenvolvido por 

Lavidge e Steiner (1961) , é composto por seis estágios: consciência, conhecimento, 

gosto, preferência , convicção e compra . Esses autores defendem que os 

consumidores não se transformam instantaneamente de pessoas desinteressadas 

em compradores ansiosos, e sim que esse processo ocorre por meio de certo 

número de passos. 

Nessa mesma linha, foi desenvolvido outro modelo denominado AIDA (Atenção, 

interesse, desejo e ação) , composto de quatro estágios: atenção, interesse, desejo e 

ação (STONG, 1925 apud ROCHA, 1999, p. 196). 

Dentro do contexto da hierarquia persuasiva, Vakratsas e Ambler (1999) citam o 

modelo de probabilidade de elaboração, idealizado por Petty e Cacioppo (1981), 

como uma das mais compreensivas abordagens. 

1.1 .5 O modelo de probabilidade de elaboração 

Serão introduzidos aqui alguns conceitos básicos relativos ao modelo de 

probabilidade de elaboração (PETTY; CACIOPPO, 1981), pois essa abordagem 

auxi lia no entend imento da diversidade e complexidade das práticas de persuasão. 

A elaboração significa a atividade mental em resposta a uma mensagem, por 

exemplo, um anúncio. A elaboração da mensagem ocorre quando as pessoas 

pensam sobre o que ela está dizendo, avaliam os argumentos apresentados e, 

talvez, reajam emocionalmente às alegações. 
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Para a formulação do conceito de modelo de probabilidade de elaboração, são 

tomados como base os três fatores que determinam a probabilidade de uma pessoa 

elaborar cognitivamente sobre uma mensagem, ou seja , a probabilidade de 

elaboração da mensagem: motivação, oportunidade e capacidade. 

Para Petty e Cacioppo (1981) , a "motivação" é alta quando a mensagem é 

importante para o receptor, isto é, quando se relaciona com seus objetivos e 

necessidades atuais. Os consumidores estarão mais motivados a processar a 

mensagem quanto mais estiverem envolvidos com o assunto a que se refere. O 

objetivo de qualquer anunciante ou comunicador de marketing é aumentar a 

probabilidade de que os consumidores sejam motivados tanto para receber como 

para processar as informações apresentadas nas mensagens, pois, entre outros 

efeitos desejáveis, o aumento da motivação fortalece as atitudes de marca e as 

intenções de compra . 

Com o propósito de aumentar a motivação, os comunicadores de marketing apelam 

para as necessidades hedonistas (apelos ao apetite. apelos sexuais); usam 

perguntas retóricas, com apelos de medo ou fazendo apresentações dramáticas; 

iniciam uma mensagem com suspense ou surpresa; usam sugestões intensas ou 

importantes (ação, música alta , anúncios coloridos, celebridades, fotos grandes) ; ou 

aumentam a complexidade do anúncio (fotos complexas ; edições e cortes) . Outras 

formas de incrementar a motivação incluem o uso do humor ou a apresentação de 

poucas informações, estimulando o consumidor a pensar sobre a marca. 

A "oportunidade" diz respeito a saber se é fisicamente possível para uma pessoa 

processar a mensagem. As mensagens não terão eficácia se os consumidores não 
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compreenderem as informações sobre a marca anunciada. Aqui , o propósito do 

comunicador é fazer , por meio da repetição da mensagem, com que os 

consumidores codifiquem as informações e o façam da forma mais simples e mais 

rápida possivel. Com as repetidas exposições, os consumidores têm mais 

oportunidade de cod ificar as informações importantes que o comunicador deseja 

transmitir. A oportunidade de processar também pode ser incrementada com a 

redução do tempo de processamento da informação. Nesse caso, o anunciante ou o 

comunicador de marketing faz uso de fotos e imagens buscando criar uma forma de 

processamento total da mensagem e não por partes. 

A "capacidade" está relacionada com a familiaridade da pessoa em relação ao 

conteúdo da mensagem e com a habilidade de compreendê-Ia . Em geral , as 

pessoas têm maior capacidade de processar novas informações quando estas se 

relacionam com alguma coisa familiar. Nesse fator, o desafio para o comunicador de 

marketing é permitir que o consumidor acesse as estruturas de conhecimentos já 

existentes ou crie outras estruturas. Para isso, faz uso de moldura verbal , ou seja, 

as fotos nos anúncios são colocadas em um contexto de palavras e frases 

apropriado. Ou, ainda, criando estruturas de conhecimento para as informações que 

eles desejam que os consumidores tenham sobre a marca, pela facilitação do 

aprendizado a partir de um exemplar, isto é, um modelo de um determinado conceito 

ou idéia. 

De acordo com Pettye Cacioppo (1981), em conjunto, os três fatores determinam a 

probabilidade de elaboração de um indivíduo para uma determinada mensagem. A 

probabil idade será baixa quando os três fatores forem fracos entre si e alta quando, 

em conjunto , os três fatores forem fortes entre si. 
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o modelo de probabilidade de elaboração em geral determina o tipo de processo 

pelo qual as atitudes são formadas em relação à mensagem anunciada. Para uma 

probabilidade de elaboração alta , isto é, na presença de forte motivação, 

oportunidade e habilidade, o receptor focaliza , predominantemente ou 

exclusivamente, os argumentos primários da mensagem, ou seja, os atributos e 

benefícios da marca, portanto, na presença de probabilidade de elaboração alta , a 

rota central de persuasão é particularmente mais efetiva. Situação inversa ocorre 

quando a probabilidade de elaboração é baixa. Nessa situação, o receptor focaliza 

os argumentos periféricos , como cenários, modelos, música de fundo, fonte da 

mensagem etc. e a rota periférica tem mais efetividade (PETTY; CACIOPPO, 1983). 

Todavia , em muitas situações de mercado, a probabilidade de elaboração é 

moderada, ocupando posições intermediárias no continuum entre alta e baixa 

probabilidade, de acordo com a intensidade do relacionamento entre os três fatores 

(PETTY; CACIOPPO, 1981). 

Com base no modelo de probabilidade de elaboração, o comunicador de marketing 

tem mais possibilidade de atingir resultados em termos de influenciar as atitudes e 

escolha da marca, quando os consumidores estão motivados, capacitados e têm a 

oportunidade de processar a mensagem. Isso ocorre porque o aumento desses 

fatores vai resultar numa melhor elaboração da mensagem. 

Maclnnis e Jaworski (1991 apud SHIMP, 1997, p. 158) fornecem uma estrutura 

sobre como os comunicadores de marketing podem aumentar cada um dos fatores: 

motivação, oportunidade e capacidade, a qual está reproduzida abaixo: 
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Aumentando a motivação, a oportunidade e a capacidade dos 
consumidores de processar informações sobre a marca 

1. Aumentar a MOTIVAÇÃO dos consumidores para .. . 
a. Prestar atenção em uma mensagem .. . 

- Apelando para as necessidades hedonistas (apelos ao apetite, 
apelos sexuais) 
Usando um estímulo original (fotos não-usuais, diferentes 
formatos de anúncios, grande número de cenas) 
Usando sugestões intensas ou importantes (ação, música alta , 
anúncios coloridos, celebridades, fotos grandes) 
Aumentando a complexidade do anúncio (fotos complexas; 
edições e cortes) 

b. Processar informações da marca ... 
- Aumentando a relevância da marca para a pessoa (fazendo 

perguntas retóricas , usando apelos de medo, fazendo 
apresentações dramáticas) 

- Aumentando a curiosidade sobre a marca (abrindo com suspense 
ou surpresa, usando humor, apresentando poucas informações na 
mensagem) 

2. Aumentar a OPORTUNIDADE dos consumidores para ... 
a. Codificar a informação ... 

- Repetindo as informações da marca 
- Repetindo as cenas principais 
- Repetindo o anúncios em várias ocasiões 

b. Reduzir o tempo de processamento ... 
- Criando o processamento Gestalt (usando fotos e imagens) 

3. Aumentar a CAPACIDADE dos consumidores para .. . 
a. Acessar estruturas de conhecimento ... 

- Fornecendo um contexto (usando moldura verbal) 
b. Criar estruturas de conhecimento .. . 

- Facilitando a aprendizagem com base em um exemplar (usando 
concretizações, demonstrações e analogias) . 

De acordo com Petty e Cacioppo (1983) , uma única abordagem teórica , no entanto, 

não fornece uma visão compreensiva e completa acerca da formação ou da 

mudança de atitude . Nem a rota central , nem a rota periférica podem contemplar 

sozinhas a diversidade de resultados observados em relação às mudanças de 

atitude. Constata-se que, em determinadas situações, as pessoas são àvidas 

perseguidoras e manipuladoras de informações; em outras, procuram evitar a 

atividade intelectual (BURNKRANT, 1976). 
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o conceito de envolvimento surge então como um importante moderador para o 

processamento dos inúmeros e variados tipos de informações da comunicação 

persuasiva. 

1.1.6 Envolvimento e mudança de atitude 

A intensidade do envolvimento é medida a partir de três escalas : grau de importância 

atribuído pelo consumidor á decisão de compra , percepção do comprador de que 

perderá pouco ou muito na escolha da marca errada e nível de reflexão prévia para 

a tomada de decisão (VAUGHN, 1986) 

o efeito persuasivo para a mudança de atitude encontra na teoria do envolvimento 

fortes indicativos de que a intensidade ou nível de envolvimento do consumidor afeta 

diretamente suas atitudes. Pettye Cacioppo (1983) e Petty, Cacioppo e Goldman 

(1981) apontaram evidências de que a qualidade dos argumentos da mensagem sob 

condições de alto envolvimento tem maior relevância pessoal e conseqüências do 

que em condições de baixo envolvimento. Rocha (1999) lembrou que, em situações 

de baixo envolvimento, com diferenças mínimas entre as marcas, a mensagem 

tenderia a atingir o estágio da consciência , sem interferência nas atitudes do 

indivíduo com o produto ou serviço, passando diretamente á ação. 

o Grid FCB, a ser tratado no próximo subitem, sugere, em cada quadrante, que a 

resposta á comunicação de marketing certamente será diferente para o alto 

envolvimento em relação ao baixo envolvimento com os produtos e serviços 

(VAUGHN , 1986). 
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Outras pesquisas em psicologia social reforçam a visão de que diferentes variáveis 

afetam a persuasão em condições de alto e de baixo envolvimento. Petty e 

Cacioppo (1979) e Petty, Cacioppo e Goldman (1981) sugeriram que a qualidade 

dos argumentos contidos na mensagem têm um grande impacto na persuasão sob 

condições de alto envolvimento contrariamente às condições de baixo envolvimento. 

Por outro lado, "recursos" periféricos, como um expert que anuncia a mensagem, 

têm grande impacto na persuasão sob condições de baixo envolvimento (RHINE; 

SEVERANCE, 1970; CHAIKEN, 1980; PETTY; CACIOPPO; GOLDMAN , 1981). 

Nas condições de alto envolvimento, as pessoas parecem exercer o esforço 

cognitivo requerido para avaliar os argumentos relevantes apresentados e suas 

atitudes estão em função dessa atividade de processamento da informação. Essa 

situação evidencia a rota central. Por outro lado, em condições de baixo 

envolvimento, as atitudes são afetadas pela simples aceitação ou rejeição de 

aspectos relacionados com o contexto e não pela qualidade dos argumentos. Isso 

caracteriza a rota periférica (PETTY; UNNAUA; STRATHMAN, 1991). 

Dentro das abordagens sobre hierarquia persuasiva, Rocha (1999) lembrou que 

estudos sugerem que os modelos DAGMAR, Hierarquia dos Efeitos e AIDA são 

mais aplicáveis àquelas situações em que há maior envolvimento do ego e em que é 

grande a diferenciação entre as alternativas consideradas. 

Outra teoria , a de Sherif e outros (1965), contribuiu para ampliar o entendimento 

acerca do envolvimento e persuasão. O estudo, denominado teoria do julgamento 

social de Sherif, também se refere aos efeitos que o envolvimento pode ter sobre a 

persuasão. Essa abordagem sugere que pessoas altamente envolvidas podem 
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apresentar avaliações mais negativas da comunicação porque o alto envolvimento 

estaria associado a uma ampliada latitude de rejeição . Em outra abordagem, 

Krugman (1965) argumentou que as condições de alto envolvimento tendem a afetar 

as cognições, atitudes e, por último, o comportamento, nessa ordem. Por outro lado, 

sob condições de baixo envolvimento, a comunicação estaria mais propensa a afetar 

primeiramente as cognições, seguida do comportamento e atitudes. 

1.1.6.1 O Grid FCB 

O modelo, apresentado em forma de grade propõe-se a ampliar o entendimento de 

como as atitudes dos consumidores são formadas ou mudadas. Para isso, Vaughn 

(1986) levou em consideração os níveis de envolvimento alto e baixo e as variáveis 

"pensar" e "sentir" em relação a produtos/marcas. 

Rocha (1999, p. 196) observou: 

A dimensão pensar/sentir reflete, de um lado, o aspecto lógico, verificado 
objetivamente e, de outro, o aspecto emocional , constitu ído por 
impressões subjetivas. Pensar pode ser medido, portanto, por até que 
ponto a decisão tomada pelo comprador se baseia em aspectos tangíveis, 
objetivos e funcionais do produto. Sentir pode ser medido por até que 
ponto a compra está ligada a emoções, expressa a personalidade do 
comprador e se baseia em aspectos sensoriais tais como aparência, cheiro 
etc. 

A subd ivisão em quadrantes permite visualizar quatro seqüências diferentes 

derivadas do modelo original de comportamento com base no modelo da hierarquia 

dos efeitos (LAVIDGE; STEINER, 1961 ; ROBERTSON, 1970). O Grid FCB delineia 

os elementos para a formulação de quatro estratégias de planejamento da 
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propaganda, denominadas: informativa, afetiva, habitual e de satisfação, seguidas 

das respectivas variações do modelo de hierarquia dos efeitos , conforme Figura 4. 

Alto 
Envolvimento 

Pensar 

INFORMATIVO 
(Econõmico) 

Aprender .. Sentir" fazer 

Baixo 
Envolvimento 

Fazer .. 

Figura 4: Grid FCB 
Fonte: Vaughn , 1986 

HABITUAL 
(Receptivo) 

aprender .. sentir 

Sentir 

AFETIVO 
(Psicológico) 

Sentir .. aprender" fazer 

SATISFAÇÃO 
(Social) 

Fazer .. Sentir .. aprender 

A classificação proposta na grade sugere que a posição ocupada pelo 

produto/marca pode sinalizar para a estratégia mais adequada no uso das rotas de 

persuasão da propaganda . As hipóteses levantadas por Petty e Cacioppo (1983) 

reforçam essa constatação, quando relacionam o nível de envolvimento com o uso 

da rota de persuasão mais adequada. 

Em outro modelo, o de Rossiter, Percye Donovan (2000), é sugerida uma alteração 

do Grid FCB propondo o uso da consciência como condição necessária para a 

efetividade da propaganda. Para tanto, substituem os termos "pensar" e "sentir" por 

outros dois que refletem uma dimensão mais motivacional, denominados de 

informacional (motivações negativas) e transformacional (motivações positivas) . 
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Como visto , são diversas as possibilidades ou rotas pelas quais pode ocorrer a 

persuasão, de acordo com a forma utilizada para transmitir a mensagem, pelo 

modo de avaliar os argumentos , pela concordância ou não por parte do público

alvo , bem como pela reação emocional ou racional com os recursos util izados. 

Com base no modelo de probabilidade de elaboração (PETTY; CACIOPPO, 1981) 

e na estrutura integradora de Maclnnis, Moorman e Jaworski (1991) , Shimp 

(1997) propõe uma teoria coordenada de persuasão, denominada modelo 

integrado de persuasão. 

1.1.7 O modelo integrado de persuasão 

De acordo com o esquema mostrado na Figura 5, percebe-se que o modelo 

contempla as diversas possibilidades de respostas cognitivas e emocionais no 

processo de formação de atitudes. As respostas, por sua vez, estão condicionadas 

ao processamento dos argumentos primários da mensagem, retratados pela rota 

central , e pelo processamento dos argumentos periféricos , presentes na rota 

periférica . 

A intensidade de cada rota é determinada pela presença dos elementos que 

compõem o modelo de probabilidade de elaboração, ou seja : motivação, capacidade 

e oportunidade para a elaboração mental da mensagem. 



Rota central } 

Exposição a mensagem 
• Argumentos da mensage 
• "Recursos" periféricos 

Rota periféric} 

Proccs samenlO 
uc mensagem 
argumento 

Motivação. capacidade 
e oportunidade do 
receptor para processar 
a mensagem 

Processamento 
de sugestões 
periféricas 

Figura 5 : Modelo Integrado de Persuasão 
Fonte: Shimp, 1997 
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o modelo apresentado na Figura 5 mostra dois mecanismos por meio dos quais a 

persuasão ocorre: em cima, a rota central e, embaixo, a rota periférica. Há também 

uma rota dupla implícita, que resulta de um nível moderado de probabilidade de 

elaboração e combina características das rotas central e periférica. Conforme pode 

ser observado nesse modelo, o nível de motivação, capacidade e oportunidade do 

receptor vai determinar o nível de probabilidade de elaboração. Quando a 

probabilidade de elaboração for alta , o receptor vai concentrar-se 

predominantemente nos argumentos centrais da mensagem e não nos argumentos 

periféricos. Quando o consumidor encontra-se motivado a adquirir informações 
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sobre a marca, ele vai reagir aos argumentos com respostas cognitivas e emocionais 

predominantemente favoráveis ou desfavoráveis. Essas respostas irão determinar se 

a comunicação persuasiva influencia as atitudes e a direção dessa influência. 

Quando os fatores motivação, oportunidade e capacidade estão em níveis baixos, 

ou seja , quando o consumidor não está motivado a receber e compreender os 

argumentos centrais da mensagem, ele pode, ainda assim, receber as 

argumentações periféricas. Ao receber as argumentações periféricas, o consumidor 

pode ter idéias ou emoções em resposta aos argumentos. Essas respostas podem 

produzir uma atitude em relação ao anúncio em si ou à marca anunciada. 
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Este trabalho propõe-se a desenvolver uma pesquisa exploratória , por meio de 

estudo comparativo entre anúncios impressos de produtos e de serviços acerca do 

uso de formas diferentes de argumentação. O estudo envolveu pesquisa 

bibliográfica, em livros e periódicos especializados, e análise dos anúncios 

publicados na Revista Exame, no ano de 2001, cujos conteúdos fazem alusão a 

serviços de bancos e a equipamentos de informática. 

A amostra é constituída por anúncios de equipamentos de informática e de serviços 

de bancos por se tratarem de duas categorias que preenchem as lacunas de 

produtos tangíveis e produtos intangíveis, respectivamente. Após a escolha dessas 

categorias de produtos, optou-se pela Revista Exame como fonte de coleta dos 

anúncios por se tratar de um periódico de grande circulação e que apresenta uma 

quantidade expressiva de anúncios nas categorias de produtos contempladas no . 

estudo. Sabe-se, entretanto, que a escolha de outro periódico e/ou categorias de 

produtos e serviços certamente afetariam os resultados. 

Dada a proposta do trabalho em comparar o uso de rotas centrais versus rotas 

periféricas em anúncios impressos, a coleta de dados concentrou-se em textos e 

imagens desses produtos e serviços publicados no referido periódico. O plano de 

codificação foi idealizado para esta pesquisa, e a ficha de coleta de dados foi 

elaborada pelo próprio pesquisador. Os anúncios selecionados foram submetidos 

ao exame de dois juízes previamente treinados para a tarefa . A escolha de juizes 
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externos se deu em face da metodologia utilizada, análise de conteúdo e permitiu a 

isenção na coleta e exame dos anúncios , conferindo maior confiabilidade aos 

resultados . Foi coletado o número de alusões a argumentos que usam rotas centrais 

e periféricas em textos e em imagens, por meio de quatro variáveis: visual central , 

visual periférica , textual central e textual periférica. Os resultados foram 

condensados conforme o número de alusões a cada uma dessas variáveis e rota de 

persuasão predominante. 

Em seguida , foi desenvolvida a análise de conteúdo, assim como conduzida por 

Schmidt (1981) . Nesse trabalho sobre os estereótipos femininos na propaganda 

brasileira , Schmidt (1981) desenvolveu um estudo comparativo entre papéis 

desempenhados pela mulher na propaganda brasileira em 1975 e 1981 . Os 

anúncios foram analisados, sucessivamente em três etapas: análise dos elementos 

visuais contidos nas ilustrações, análise dos papéis desempenhados pelos 

elementos humanos nos anúncios e análise do texto dos anúncios. 

Por meio da análise de conteúdo, busca-se, portanto, a compreensão dos dados e 

não apenas a sua compilação .. 

O caráter exploratório da pesquisa não sugere a construção de hipóteses, contudo é 

oportuno apresentar algumas expectativas quanto aos resultados do trabalho. Visto 

que o problema de pesquisa refere-se à possível existência de diferentes formas de 

argumentações para os anúncios de produtos e de serviços, espera-se, ao final da 

pesquisa, identificar até que ponto os anunciantes e comunicadores de marketing 

da propaganda impressa de equipamentos de informática e de serviços de bancos 

utilizam os conceitos de persuasão e mudança de atitude, e em que medida isso tem 
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impactado as diferentes formas de argumentação nos anúncios desses produtos e 

serviços. Outra expectativa é que o estudo venha a despertar o interesse para o 

desenvolvimento de novas pesquisas sobre o tema. 
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Foram coletados cento e quarenta e um anúncios impressos. Desse total , noventa e 

oito são anúncios de bancos e quarenta e três de equipamentos de informática. 

A apuração dos resultados foi desenvolvida em cinco etapas: a primeira consistiu na 

contagem das alusões a imagens e textos, seguida de um detalhamento quanto aos 

aspectos visuais e textuais; na segunda etapa, verificou-se o quantitativo de vezes 

em que aparece a predominância de cada mecanismo de persuasão: rota central e 

rota periférica; a terceira etapa consistiu na verificação da composição dos 

anúncios, ou seja , dos "recursos" persuasivos utilizados nos anúncios, como 

pessoas, tipos de cenários e textos; a quarta etapa apresentou a relação entre a 

teoria do envolvimento e o uso das rotas de persuasão; finalmente , a quinta etapa 

apresentou a relação entre o modelo de probabilidade de elaboração versus rotas de 

persuasão. 

Em cada etapa, os resultados foram acompanhados de uma análise. 

Nas páginas seguintes , encontram-se dois anúncios que exemplificam como foram 

coletados os argumentos centrais e periféricos em texto e imagem. A Figura 6 

mostra o anúncio de um produto cujos elementos textuais e visuais apresentam a 

argumentação central, ou seja, transmitem os atributos e benefícios da marca. No 

exemplo, a imagem focaliza o próprio produto e destaca o design do equipamento 

de informática, enquanto o texto transmite argumentos centrais , como resistência, 

durabilidade, versatilidade e preços facilitados . Neste caso, foram coletados os 
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argumentos centrais em imagem (visual central) e os argumentos centrais em texto 

(textual central) . 
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HSBC Seguros ID 

A Figura 7 apresenta o anúncio de um serviço em que aparece a argumentação 

periférica em imagem, além de argumentação central em texto. Nesse caso, 

assinalou-se, na coleta de dados, o visual periférico e o textual central. A 

predominância é de argumentação periférica, pois o anúncio utiliza a imagem e o 

depoimento de uma "celebridade". 
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Apresenta-se a seguir o Quadro 1 com as quantidades de anúncios coletados por 

empresa e a Tabela 1 contendo o resumo de alusões em texto e imagem e também 

o uso das rotas de persuasão. 

Empresa Número de Empresa 
anúncios de 

serviços 

Banco Safra 2 IBM 

Unibanco 18 Compac 

Bank Of América Lib. 1 HP 

Itaú 12 Semp Toshiba 

ABN Amro Bank 3 Comp Lince 

Credicard 6 Metron Comp 

Banco Santander 3 Microsolft 

Banco Real 5 Ómega 

Banco do Brasil 10 Epson 

HBSB 6 Helio Carbex 

Caixa 1 Itautec 

Bradesco 6 APC 

Citibank 7 Dell 

Banco Santos 5 Acer 

Banco Sudameris 3 

Bank Boston 3 

Dinners Club 3 

Chase 1 

Banco Merc São 1 
Paulo 

Max Blue Bank 2 

Total 98 Total 

Quadro 1: Quantidade de anúncios por empresa - Produtos x Serviços 
Fonte: Pesquisa do autor 

N° de 
anúncios de 

produtos 

12 

4 

8 

3 

1 

4 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

43 
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Na amostra , os anúncios de equipamentos de informática referem-se unicamente a 

hardware (processadores, monitores, teclados, no breaks e servidores), enquanto os 

anúncios de serviços de bancos retratam cartões de crédito, seguros, fundos, 

serviços pela internet e mensagens institucionais. 

Tabela 1: Resumo de alusões a texto e imagem e uso das rotas de persuasão 

Produtos Serviços 

Quantidade I (%) Quantidade I (%) 
Texto 42 51 75 47 
Imagem 41 49 85 53 

Total 83 100 160 100 

Textual central 40 95 43 57 
Textual periférico 2 5 32 43 
Total Textual 42 100 75 100 

Visual central 36 88 29 34 
Visual periférico 5 12 56 66 
Total visual 41 100 85 100 

Rota central 40 93 43 44 
Rota periférica 3 7 55 56 
Total 43 100 98 100 

Fonte: Pesquisa do autor 

3.1 TEXTO VERSUS IMAGEM 

Nesta primeira etapa, foi levantada a quantidade de alusões a texto e à imagem nos 

produtos e nos serviços, mediante o somatório do quantitativo de indicações das 

variáveis textual central e periférica e visual central e periférica . 
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Foi constatado que, nos anúncios de produtos, há uma leve predominância de 

alusões a textos , com 51 %, e que, nos anúncios de serviço, prevalecem as alusões 

a imagens, com 53%. 

o passo seguinte consistiu em verificar a quantidade de alusões a texto que 

apresentam os argumentos primários da mensagem (textual central) e de textos 

utilizados como argumentação periférica (textual periférico) . Em seguida, foi 

verificada a quantidade de alusões a imagens retratando argumentos centrais (visual 

central) e imagens com argumentos periféricos (visual periférico). 

3.1.1 Elementos textuais e tipos de argumentação 

a) Textos nos anúncios de produtos 

Nas indicações a texto nos anúncios de equipamentos de informática, conforme 

pode ser observado na Tabela 1 (p . 50), uma quantidade significativa (95% dos 

anúncios) utiliza os argumentos primários da mensagem (textual central) , nos 

quais são enfatizados os atributos e benefícios da marca anunciada. Em apenas 

5% dos casos , os anúncios de produtos apresentam textos com argumentação 

periférica (textual periférico). 

b) Textos nos anúncios de serviços 

Em serviços financeiros , observa-se que há uma leve predominância de uso dos 

textos para comunicar os argumentos centrais , com 57% de indicações de 
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textual centra l. Em 43% dos anúncios de serviço, os textos aparecem 

predominantemente como argumentos periféricos (textual periférico) . 

3.1.2 Elementos visuais e tipos de argumentação 

a) Imagens nos anúncios de produtos 

Nas alusões a imagens nos anúncios de produtos, constata-se que 88% util izam 

predominantemente os elementos visuais para transmitir os argumentos 

primários da mensagem (visual central) , enquanto em apenas 12% as imagens 

são utilizadas para apresentar argumentação periférica (visual periférico) . 

b) Imagens nos anúncios de serviços 

A Tabela 1 (p . 50) mostra que 66% das imagens de anúncios de serviços 

util izam argumentos periféricos (visual periférico) e 34% enfatizam os 

argumentos centrais (visual central). 

Com base nesses resultados e suportado pela teoria de Petty e Cacioppo (1981 , 

1983), é possível afirmar que as argumentações são diferentes nos anúncios dos 

equipamentos de informática e de serviços de bancos na amostra pesquisada. 

Verifica-se que, para os equipamentos de informática, os textos e as imagens são 

util izados predominantemente para transmitir os argumentos centrais, via rota 

central. Por outro lado, nos anúncios de bancos, os textos apresentam uma leve 

predominância da argumentação central e as imagens são utilizadas 

predominantemente para comun icar os argumentos periféricos, via rota periférica. 
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3.2 ROTA CENTRAL VERSUS ROTA PERIFÉRICA 

Observando-se o uso das rotas de persuasão, constata-se que, nos anúncios de 

equipamentos de informática, uma quantidade expressiva dos anúncios (93%) utiliza 

predominantemente a rota central, ou seja, enfatiza os argumentos centrais . Em 

apenas 7% dos produtos, prevalece o uso da rota periférica, ou seja , com ênfase 

nos argumentos periféricos. 

Os anúncios de serviços financeiros, por sua vez, apresentam uma leve 

predominância do uso da rota periférica, aparecendo os argumentos periféricos em 

56% dos casos. Todavia, em uma parcela significativa dos anúncios, ou seja , em 

44%, prevalece o esforço persuasivo via rota central , isto é, com base nos 

argumentos centrais. 

De acordo com a teoria de Petty e Cacioppo (1983) sobre as diferentes rotas de 

persuasão, é possível afirmar que os anúncios de equipamentos de informática 

utilizam predominantemente a rota central , pois enfatizam a argumentação central 

no processo de persuasão. Por outro lado, nos anúncios dos serviços de bancos, 

prevalece o uso da rota periférica, ou seja, a ênfase está na argumentação 

periférica. 

Consistente com a análise anterior acerca do uso de texto e imagem nos anúncios, 

esta etapa da análise também mostra que há diferenças nas formas de 

argumentações nos anúncios de produtos e de serviços da amostra pesquisada. 

A utilização predominante da rota central nos anúncios de produtos da amostra, 

parece apoiar-se no fato de que a tangibilidade desses anúncios torna mais palpável 
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os atributos e benefícios da marca anunciada . Portanto, foram utilizados 

predominantemente os argumentos centrais no esforço de persuasão. Por outro 

lado, nos anúncios de serviço , aparentemente, o forte caráter intangível leva o 

anunciante a utilizar com mais freqüência os argumentos periféricos buscando atuar 

sobre o contexto da mensagem e assim criar atitudes favoráveis em relação á marca 

anunciada. Entretanto, parece ter havido um esforço de tangibilização dos atributos 

centrais dos serviços de bancos, como solidez, confiabilidade e segurança, quando 

se constata o uso expressivo da rota central em 44% dos anúncios. 

Verifica-se que a tangibilidade dos equipamentos de informática aparentemente 

permite uma comunicação mais concreta dos atributos e benefícios da marca, pois 

transmite aos consumidores uma percepção "palpável" do produto anunciado. Isso 

pode fazer com que o consumidor, ao processar os argumentos, identifique mais 

facilmente as características mensuráveis do produto, tais como: durabilidade, 

eficiência , preço e versatilidade. 

Por outro lado, o caráter intangível dos serviços financeiros parece requerer dos 

anunciantes e criadores de propaganda um esforço no sentido de criar tangibilidade, 

ou seja , de dar mensurabilidade aos serviços pelo uso freqüente da rota central 

como mecanismo de persuasão. 

De acordo com Shimp (1997) , a realidade de mercado apresenta a similaridade da 

maioria das marcas em uma categoria de produtos ou serviços. Diante disso, os 

consumidores geralmente não estão dispostos a dedicar um esforço mental para o 

processamento de mensagens que oferecem poucas informações novas. Assim, os 

anunciantes e criadores de propaganda precisam encontrar formas de entusiasmar 
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os consumidores para que dediquem atenção às suas mensagens. Nesses casos , 

os argumentos periféricos tornam-se mais importantes, pois não importa apenas o 

que é transmitido, mas como é dito. Isso significa que, na prática , os esforços de 

comunicações de marketing incluem uma combinação de argumentos centrais e 

periféricos. 

3.3 COMPOSiÇÃO DOS ANÚNCIOS 

A composição dos anúncios, ou seja, dos elementos que compõem os anúncios 

(pessoas, cenários, figuras, textos etc.), também pode contribuir para o entendimento 

do uso das diferentes formas de argumentações. Observando-se os anúncios de 

produtos, constata-se que 85% deles apresentam imagens com fotos ou ilustrações 

retratando os equipamentos de informática, acompanhadas de mensagens textuais 

descrevendo os atributos e benefícios da marca. Apenas 26% dos anúncios têm a 

presença de pessoa(s) . O uso de cenários de fundo (geralmente retratando a natureza 

ou ambientes urbanos) é praticamente inexistente (apenas 2%). 

Quanto aos textos, listam-se, a seguir, argumentos persuasivos presentes nos 

anúncios de equipamentos de informática: 

a) computador para as suas necessidades e as de sua empresa; 

b) soluções para o tamanho de suas necessidades; 

c) início de uma nova era da computação; 

d) acesso rápido na internet; 



56 

e) retorno rápido sobre o investimento; 

f) rapidez, segurança e funcionalidade; 

g) no break líder em proteção de energia ; 

h) segurança e confiabilidade; 

i) flexibilidade; 

j) alto desempenho; 

k) alta disponibilidade; 

I) preço acessível ; 

m) alta performance. 

Nos serviços , em 70% dos anúncios de bancos, constatou-se a presença de 

pessoa(s) e 40% desses anúncios apresentam os elementos de imagem compostos 

por cenários retratando a natureza ou ambientes urbanos, além de pessoa(s) . 

Apenas 3% dos anúncios de bancos apresentam exclusivamente texto para 

comunicar os atributos e benefícios da marca. 

Transcrevem-se a seguir alguns argumentos persuasivos em texto dos anúncios de 

bancos: 

a) juros decrescentes e bônus adicionais; 

b) anuidade grátis; 

c) banco do terceiro milênio; 
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d) acesso grátis á internet; 

e) o melhor lugar para se fazer compras; 

f) promoções especiais para realizar as suas compras , sem complicações, com total 

segurança ; 

g) conhecimento do mercado; 

h) gerente exclusivo para pessoa jurídica ; 

i) melhores soluções e melhores resultados; 

j) privacidade no atendimento; 

k) atendimento personalizado para grandes clientes; 

I) valorização do dinheiro; 

m) melhores oportunidades em seguro, crédito e investimentos; 

n) solidez, rentabilidade e confiança. 

Os resultados também evidenciam as diferenças de argumentação para os produtos 

e serviços da amostra pesquisada, com base nas rotas de persuasão (PETIY; 

CACIOPPO, 1980, 1983). Nos anúncios de equipamentos de informática, observa-se 

a utilização predominante de imagens retratando os equipamentos e acessórios , 

acompanhados de mensagens textuais com os atributos e benefícios da marca 

(argumentos centrais) . Em poucos anúncios, foram registrados a presença de 

imagens com pessoa(s), cenários de fundo e gráficos, que geralmente são utilizados 
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como argumentos periféricos. Esses resultados reforçam a predominância da rota 

central nos anúncios de equipamentos de informática. 

Nos anúncios de serviços de bancos, observa-se uma quantidade expressiva de 

imagens retratando pessoas e cenários, e registra-se , com mais freqüência , a 

argumentação periférica . Constata-se também que poucos anúncios utilizam 

exclusivamente texto para comunicar os argumentos centrais . Essas constatações 

reforçam a predominância da rota periférica nos anúncios de serviços de bancos. 

Quanto aos argumentos utilizados em texto, verifica-se , nos anúncios de 

equipamentos de informática , a presença de argumentos centrais que retratam, de 

forma mais mensurável , os atributos centrais da marca. Exemplos: preço acessível , 

alta performance, flexibilidade, acesso rápido à internet. 

Nos anúncios de bancos, observa-se nos argumentos centrais o esforço persuasivo 

para dar tangibilidade e mensurabilidade ao serviço . Exemplos: solidez, 

rentabilidade , o melhor lugar para fazer compras. 

3.4 ENVOLVIMENTO E USO DAS ROTAS DE PERSUASÃO 

Nesta etapa do estudo, foram focalizados aspectos relativos ao nível de 

envolvimento dos consumidores e as diferentes formas de argumentação presentes 

nos anúncios . O objetivo foi verificar se, para níveis diferentes de envolvimento, são 

utilizados mecanismos diferentes de persuasão (PETTY; CACIOPPO; GOLDMAN, 

1981). 
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Como pode ser observado na Tabela 1 (p. 50) , uma parcela expressiva dos anúncios 

de equipamentos de informática utiliza predominantemente a rota central. Nesses 

casos , a argumentação central tende a ser processada por consumidores de alto 

envolvimento, cuja atenção está voltada para os argumentos centrais da mensagem. 

Nas situações em que os leitores desses anúncios apresentam alto envolvimento, 

conforme 10 e 30 quadrantes do Grid FCB mostrado na Figura 4, os resultados são 

consistentes com a teoria de Petty e Cacioppo (1983), segundo a qual, sob 

condições de alto envolvimento, a atenção dos consumidores está focalizada nos 

argumentos centrais. Tomando como base o Grid FCB, verifica-se que os 

anunciantes e criadores de propaganda aparentemente utilizaram as estratégias de 

propaganda informativa e afetiva, que correspondem aos quadrantes alto 

envolvimento x pensar e alto envolvimento x sentir, respectivamente (VAUGHN, 

1986). 

Por outro lado , os anúncios de serviços apresentam uma leve predominância das 

argumentações periféricas. Nesses casos , os argumentos periféricos tendem a 

ser processados por consumidores de baixo envolvimento. No Grid FCB, esses 

serviços estariam situados nos quadrantes baixo envolvimento x pensar e baixo 

envolvimento x sentir, com o uso de estratégias de propaganda habitual ou de 

satisfação. 

Entretanto, observa-se, em vários anúncios da amostra, uma combinação dos 

processos central e periférico operando simultaneamente, pois , em situações de 

mercado, existe uma diversidade de níveis de envolvimento dos consumidores. 
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3.5 PROBABILIDADE DE ELABORAÇÃO E USO DAS ROTAS DE PERSUASÃO 

De acordo com o modelo integrado de persuasão (SHIMP, 1997), a força de 

probabilidade de elaboração de uma pessoa vai determinar em geral o tipo de 

processo pelo qual as atitudes em relação à marca anunciada serão formadas ou 

modificadas. Portanto, é possível que, na presença de alta motivação, oportunidade 

e capacidade, os consumidores venham a processar os argumentos centrais. 

Verifica-se, na Tabela 1 (p. 50) , que os anúncios de equipamentos de informàtica 

utilizam predominantemente a argumentação central. Isso indica que os argumentos 

centrais contidos nesses anúncios tendem a ser processados por aqueles 

consumidores que apresentam alta probabilidade de elaboração. 

Por outro lado, os anúncios de serviços financeiros mostram uma leve 

predominância da argumentação periférica. Esses serviços também apresentam 

atributos centrais , como segurança, confiança e privacidade, porém, nesses 

anúncios foram utilizados com freqüência os argumentos periféricos atuando em 

conjunto com os argumentos centrais . Constata-se que, aparentemente, os esforços 

persuasivos foram direcionados também para os consumidores que apresentam 

menor probabilidade de elaboração. 

Entretanto, o que se verifica na maioria dos anúncios coletados é a utilização da 

argumentação central e periférica, em especial nos anúncios de serviços. 

Aparentemente, os anunciantes e criadores de propaganda esperam obter assim 

uma resposta também daqueles consumidores que apresentam níveis intermediários 

de probabilidade de elaboração. 
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CONCLUSÕES 

A análise, quanto ao uso das rotas de persuasão na amostra de anúncios extraída 

da Revista Exame, ao longo do ano de 2001, apresenta indicativos de que são 

utilizadas formas diferentes de argumentação para as categorias de produtos e de 

serviços pesquisadas neste estudo, com base nas rotas de persuasão da 

propaganda (PETTY et aI., 1980). 

o presente estudo mostra que os anúncios de produtos, no caso a categoria de 

equipamentos de informática, utilizam predominantemente a rota central , ou seja, 

enfatizam os atributos e benefícios da marca por meio da argumentação central. Por 

outro lado, nos anúncios de serviços, na categoria de serviços financeiros , 

predomina o uso da rota periférica, isto é, com ênfase nos argumentos periféricos. 

o uso predominante da argumentação central , em texto e imagem nos anúncios de 

equipamentos de informática, parece indicar que, para essa categoria de produtos, 

na amostra selecionada, os atributos centrais são processados mais freqüentemente 

por meio de argumentos centrais em face de sua tangibilidade e mensurabilidade. 

Nos serviços de bancos, constata-se a predominância da argumentação periférica 

em imagem, porém, nos textos, predomina a argumentação central. Para essa 

categoria de serviços, os resultados mostram que, aparentemente, a intangibilidade 

e heterogeneidade requerem o uso freqüente da argumentação periférica, nos 

anúncios da amostra. Nota-se que os criadores de propaganda utilizaram 

conjuntamente a argumentação central e periférica no esforço de persuasão. 
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Não se trata de um estudo conclusivo, e sim de uma pesquisa exploratória . Contudo, 

acredita-se que os resultados podem oferecer sinalizações úteis para embasamento 

de outras pesquisas sobre as formas de argumentação em anúncios de propaganda. 

É possível que a restrição de aplicabilidade dos resultados do estudo à amostra 

pesquisada, possa estimular novos questionamentos, tais como: se a amostra 

contemplasse outras categorias de produtos e serviços , quais seriam as formas de 

argumentação predominantes para cada categoria? Como diferentes públicos-alvo 

podem impactar nas formas de argumentação dos anúncios? 

Espera-se também que os resultados desta pesquisa possam oferecer subsídios em 

tomadas de decisões gerenciais na formulação de estratégias de propaganda 

envolvendo as categorias de produtos contempladas no estudo. Os resultados, 

embora não conclusivos , apresentam alguns sinalizadores sobre como são 

direcionados os esforços persuasivos em anúncios de propaganda impressa nas 

categorias de equipamentos de informática e serviços de bancos. 

Uma implicação gerencial deste estudo poderá estar na escolha de formas de 

argumentação de anúncios , com base nas variáveis tangibilidade e mensurabilidade 

de produtos e de serviços. O forte caráter tangível e mensurável dos equipamentos 

de informática (hardware) talvez requeira maior ênfase na argumentação central 

para comunicar os atributos centrais. Por outro lado, os serviços de bancos, que 

apresentam menor tangibilidade e mensurabilidade, podem sugerir o uso mais 

freqüente da argumentação periférica atuando em conjunto com a argumentação 

central para transmitir os atributos centrais. Naturalmente, deverão ser levados em 

conta outros fatores na escolha da forma de argumentação. Por exemplo: o público-
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alvo dos anúncios e o período pesquisado, entre outros , poderão afetar os 

resultados . 

As implicações do modelo de probabilidade de elaboração sobre informações, 

proposto por Petty e Cacioppo (1981), também podem ser relevantes na decisão de 

gerentes de produtos. O conhecimento prévio dos níveis de probabilidade de 

elaboração do público-alvo pode sinalizar para a melhor forma de argumentação, 

pois, de acordo com o modelo, os consumidores com alta probabilidade de 

elaboração tendem a prestar atenção aos argumentos centrais da mensagem. Por 

outro lado, os consumidores com baixa probabilidade de elaboração prestam 

atenção mínima aos argumentos centrais e talvez processem os argumentos 

periféricos. 

Portanto, a predominância da argumentação central para os equipamentos de 

informática e da argumentação periférica para os serviços financeiros parecem 

indicar que as peculiaridades que diferenciam produtos e serviços requerem 

estratégias diferenciadas nos esforços persuasivos para a formação e mudança de 

atitudes dos consumidores . 

Este trabalho não pretendeu esgotar o tema acerca do uso das rotas de persuasão 

na propaganda impressa brasileira. Espera-se, contudo, que o estudo, embora 

modesto, venha a contribuir para um melhor entendimento sobre o uso das formas 

de argumentações em anúncios de equipamentos de informática e serviços de 

bancos. 
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