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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar os tipos de apelos utilizados nas 

propagandas de preservativo, definindo se algum deles é mais eficiente do que 

outros em modificar a propensão ao uso do produto, já que os números de 

infectados por doenças sexualmente transmissíveis vem aumentando ao longo dos 

anos. Para isso, foi definido que seriam testados os apelos mais utilizados nas 

propagandas desse produto: medo, humorístico e sexual. A partir desse objetivo foi 

realizado um experimento de laboratório que contou com a participação de 114 

respondentes, que foram submetidos a manipulação com um dos apelos 

supracitados ou ao vídeo de grupo de controle, e após isso responderam perguntas 

relacionadas ao assunto. Analisando apenas a propensão de uso de preservativo 

após assistir o vídeo, constatou-se que não houve impacto na propensão entre os 

diferentes grupos que assistiram as propagandas. Apesar disso, com análises das 

covariáveis, foi encontrado que o apelo de medo é capaz de fazer as pessoas 

entenderem melhor a respeito da importância da utilização de preservativo, e 

também que as mulheres possuem atitudes mais favoráveis ao produto, o que 

resulta em maior propensão na utilização do mesmo. Com essas análises, o estudo 

espera servir como material de apoio nas decisões de campanhas publicitárias que 

tenham como intuito a utilização de preservativo ou conscientização da população, 

seja por parte de empresas públicas ou privadas.  

 

Palavras-chave: AIDS, preservativo, propaganda, apelo, persuasão, atitude. 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to analyze the types of appeals used in condom advertisements, 

defining if any of them is more efficient than others in the process of change the 

propensity to use the product, since the numbers of infected sexually transmitted 

diseases has increased over the years. For this, it was decided that the most 

commons appeals used in the advertising of the product would be tested, which are: 

fear, humorous and sexual. With this purpose an experiment was conducted that 

included the participation of 114 respondents, who were submitted to the 

manipulation with one of the above appeals or with the control group video, and 

thereafter answered questions related to the subject. Analyzing only the propensity to 

use condom after watching the video, it was found that there was no impact on the 

propensity of use among different groups who watched the advertisements.  

Nevertheless, with analysis of covariates, it was discovered that appeal of fear is 

more capable to make people understand about the importance of condom use, and 

also that women have more favorable attitudes toward the product, resulting in 

greater propensity of use. With these analyzes, the study is expected to serve as 

basis in the decisions of advertising campaigns that have as goal the use of condoms 

or awareness of the population, whether by public or private companies. 

 

Key words: AIDS, condom advertising, appeal, persuasion, attitude 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Esse trabalho visa analisar o impacto dos diferentes tipos de persuasão 

utilizados nas propagandas de preservativos em nosso País quanto à propensão de 

utilização do método por parte dos indivíduos, a partir da realização de uma 

pesquisa causal de experimentação, baseada nas teorias sobre a persuasão e os 

apelos utilizados em propagandas, de Perloff (2003), e nas teorias a respeito dos 

tipos de apelo elaboradas por Mowen e Minor (1995), entre outros.    

A oportunidade para o estudo surge da percepção de que, apesar de diversas 

propagandas de preservativo serem divulgadas por instituições como o Ministério da 

Saúde e também por empresas privadas, os números de infectado com AIDS 

aumenta a cada ano (BRASIL, 2014).  

Estudos anteriores preocuparam-se em pesquisar e analisar quais são os 

principais motivos para as pessoas não fazerem o uso do preservativo, entretanto, 

ainda não há pesquisas que mostrem qual é a melhor forma de comunicar seu uso 

para a população.  

Entender qual a abordagem mais adequada a ser utilizada em uma 

propaganda que visa conscientizar a população pode trazer grandes avanços para 

essa área, já que as propagandas poderão ser direcionadas dessa forma. 

 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Apesar de todos os esforços que vem sendo desenvolvidos pelo Ministério da 

Saúde no Brasil para a conscientização e distribuição gratuita de preservativos na 

rede pública de saúde, seu uso ainda não está completamente disseminado. 

Segundo informações do próprio Ministério, aproximadamente 600 milhões de 

preservativos são usados anualmente, sendo 40% distribuídos pelo poder público, e 

o restante comercializado por empresas privadas (BRASIL, 2011). Entretanto, a 

quantidade de unidades necessárias para prevenir a AIDS e outras doenças 

sexualmente transmissíveis está entre 1 e 1,2 bilhões por ano, ou seja, o dobro do 

que é utilizado hoje em dia (BRASIL, 2011). Considerando que a utilização do 
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preservativo ainda é a melhor maneira de evitar infecções pelo HIV (BRASIL, 2014) 

esses dados tornam o controle da doença e a redução no número de infectados uma 

realidade cada vez mais distante de ser alcançada.  

De acordo com pesquisa realizada pela Gentis Panel (2012) com 2 mil 

pessoas de todas as regiões do país, 52% dos brasileiros nunca ou raramente usam 

preservativo, 10% utilizam às vezes e 37% se protegem sempre ou frequentemente. 

Apesar disso, mais de 95% das pessoas que participaram do estudo dizem saber 

que a camisinha é o modo mais eficiente de não contrair o vírus da AIDS e outas 

doenças. 

De acordo com a mesma pesquisa, o uso de preservativos no passar das 

décadas vinha apresentando crescimento. Contudo, do ano 2000 para 2012, data da 

pesquisa, houve uma queda de 8 pontos percentuais no uso. Nesse mesmo período, 

campanhas publicitárias por parte do Ministério da Saúde, que serão objeto de 

estudo da presente pesquisa, nunca deixaram de ser exibidas na TV. Além disso, 

empresas privadas desse setor também passaram a se comunicar mais através da 

televisão nos últimos anos. Outros meios de comunicação, como outdoor, 

propagandas em rádio, etc. também são utilizados, mas não serão levados em 

consideração nesse momento, pois “a televisão pode ser considerada o mais 

importante meio de transmissão de informação no Brasil (...) atravessa de forma 

mais explícita as diversas camadas da sociedade brasileira e une as mais diversas 

regiões do país” (PARKER, 1994 apud MARINHO, 1999, p. 13). 

Em suma, após os anos 2000 a utilização de preservativos sai de um estado 

de crescimento ao longo das décadas para uma queda (GENTIS PANEL, 2012). 

Essa informação somada com a de que o uso do método é a metade do que o 

necessário (BRASIL, 2011), e além disso que as pessoas conhecem os riscos da 

não utilização (BRASIL, 2011) e têm acesso gratuito ao produto e a informações 

através da rede pública de saúde, precisamos refletir sobre os motivos da sua não 

utilização. Pesquisas realizadas anteriormente trazem a resposta para esse 

questionamento. Fatores mais comuns são: visão de “vida eterna”, descrédito 

quanto ao risco de se contaminar, incômodo causado pelo uso, interfere com a 

masculinidade e diminuição do prazer (GALVÃO, 2002).  

A visão de “vida eterna” atinge principalmente os adolescentes, que junto com 

essa sensação ainda acham que qualquer doença é facilmente curável. Além disso, 
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temos a cultura de pensar que as coisas nunca irão acontecer com nós mesmos, 

mas somente com os outros (GALVÃO, 2002).  

Outra pesquisa nos mostra que para pessoas de mais idade isso ocorre, pois 

eles começaram a vida sexual sem usar preservativo e mal sabendo de sua 

existência, já que esse assunto começou a ser disseminado apenas em 1994 – 

apesar de termos propagandas sendo vinculadas desde 1987 o assunto sempre foi 

pouco debatido por ser um tabu (ABDO, 2013). 

Além disso, outro fator que contribuiu para seu não uso foi a popularização do 

uso de pílula anticoncepcional, que aconteceu na década de 60, e permitiu que as 

mulheres pudessem ter controle de seu corpo no que diz respeito a gravidez, 

eliminando a preocupação de se proteger na hora do sexo, mas não evitando que 

doenças sejam transmitidas. Álcool, drogas ilícitas e ainda a influência da Igreja 

Católica e Evangélica em nosso país também são fatores relacionados ao assunto 

(ABDO, 2013). 

Como consequência disso, a AIDS continua crescendo no país de forma 

preocupante, e Porto Alegre é a capital que apresenta o maior índice de infectados 

há 15 anos consecutivos, chegando a 96,2 casos a cada 100 mil habitantes (um em 

cada mil), de acordo com o boletim epidemiológico de 2014, disponível para consulta 

no portal do governo destinado a AIDS. 

No Brasil, desde os anos 80, 757 mil casos de AIDS foram notificados, 

segundo o Ministério da Saúde, e a cada ano aproximadamente 39 mil casos novos 

são diagnosticados (BRASIL, 2014). Além disso, a diferença dos detentores entre 

homens e mulheres está cada vez menor: no ano de 1986, a proporção entre os 

sexos era de seis casos no sexo masculino para um no feminino. Já em 2014 essa 

proporção chegou a 1,7 homens para uma mulher (BRASIL, 2014).  

Diante da necessidade de conscientização da população sobre o uso de 

preservativos por parte do governo, e da existência de empresas privadas que 

atuam nesse setor e investem para terem seus produtos conhecidos, surge um 

trabalho de divulgação através do marketing, utilizando a ferramenta propaganda.  

A propaganda é a ferramenta mais utilizada como meio de comunicação das 

empresas com o público de fora da organização (D’ANGELO, 2003), utilizado 

principalmente para divulgar seus produtos e marcas, além de ser um instrumento 

utilizado pelo governo em diversas situações onde é preciso transmitir uma 

mensagem ou ideia para a população.  
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Apesar dos diversos tipos de propagandas que são disseminados por parte 

das empresas privadas e do governo a respeito da utilização do preservativo, ainda 

não se tem clareza de qual é a forma mais eficaz de transmitir a mensagem quando 

deseja-se provocar uma mudança de atitude na população – nesse caso, do não uso 

para o uso do método de prevenção contra a AIDS (PERLOFF, 2003).  

Para tentar convencer indivíduos a respeito de uma ideia, a propaganda 

utiliza mensagens persuasivas, que são “um processo de comunicação, em que o 

comunicador pretende desencadear uma resposta (atitude) a partir da mensagem 

recebida” (ANDERSEN, 1971 apud PERLOFF, 2003, p.8). Para isso, deve-se 

escolher como o assunto será abordado, que vem a ser o apelo a ser utilizado.   

Sabendo disso, este estudo irá abordar as diferentes estratégias de 

persuasão utilizadas na propaganda de preservativos, tanto de empresas privadas 

como também do Ministério da Saúde, e testar as mudanças na atitude das pessoas 

de acordo com o tipo de apelo utilizado na propaganda na qual foram expostas. 

Dessa forma, o problema de pesquisa é: qual tipo de comunicação persuasiva 

gera maior propensão a utilizar o preservativo? Os apelos a serem analisados serão: 

gerenciamento de terror (medo), humor e sexual. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A motivação para a realização deste estudo se deu pela observação da 

crescente divulgação dos preservativos na mídia tradicional, bem como na ideia de 

que hoje praticamente todas as pessoas detêm das informações necessárias para 

se prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis, mas, como vimos 

anteriormente, a AIDS continua crescendo no país de forma preocupante (BRASIL, 

2014). De fato, aquilo que acontece na sociedade reflete diretamente os pontos a 

serem pesquisados.  

Estudos feitos anteriormente nos mostram os motivos pelos quais as pessoas 

não utilizam preservativo (GALVÃO, 2002), mas não nos mostram como devemos 

agir para provocar uma mudança de atitude. Outro estudo realizado conseguiu testar 

a preferências de jovens do segundo ano de uma escola da Bahia quanto a três 

propagandas diferentes, mas não mediu o quanto a preferência por determinada 
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comunicação poderia gerar uma mudança de atitude por parte do receptor da 

mensagem e tampouco definiu os apelos utilizados na mensagem (MARINHO, 

1999).  

A escolha pelos três tipos de apelo a serem analisados no trabalho – medo, 

humorístico e sexual – se deu pelo fato de serem os mais utilizados atualmente em 

campanhas de preservativos vinculadas na televisão. As propagandas que contêm 

gerenciamento de terror “indicam que o consumidor estará em circunstâncias 

infelizes se não utilizar determinado produto ou mudar um certo comportamento. ” 

(MOWEN; MINOR, 1995, p. 327). Nesse caso, elas deixam de forma clara quais 

serão as consequências a serem enfrentadas caso não façam o uso de preservativo. 

As propagandas do Ministério da Saúde geralmente utilizam desse argumento, 

mostrando que se as pessoas não se protegerem, estão correndo grande risco de 

contrair AIDS. No geral, são – ou deveriam ser – propagandas que fornecem 

instruções de como resolver ou evitar algum problema (PERLOFF, 2003). 

O apelo humorístico, ainda segundo literatura de Mowen e Minor, é bem mais 

frequente em diversas propagandas de marketing, mas, bem como o apelo de medo, 

sua eficácia vem sendo bastante debatida entre os pesquisadores da área. Esse tipo 

de abordagem deve ser utilizado quando o produto ou a situação a ser divulgada 

está naturalmente relacionada com o humor, pois nesse caso funcionará melhor e 

poderá evitar que pessoas se sintam ofendidas ou não entendam o anúncio 

(MOWEN; MINOR, 1995). Esse tipo de propaganda é utilizado principalmente por 

empresas privadas.  

Outro apelo sendo utilizado por empresas privadas é de que sexo pode ser 

bom mesmo com o uso do preservativo, indo de encontro com o pensamento da 

sociedade de que seu uso inibe ou prejudica o prazer e por isso os indivíduos não 

utilizam (GALVÃO, 2002). Diferente das outras duas abordagens, esse tipo coloca o 

sexo como protagonista, e o preservativo como um meio para sua realização. Em 

uma edição da Advertising Age, uma psicóloga diz que “Se você quiser chamar a 

atenção das pessoas – que, afinal, é o ponto da propaganda – o sexo é uma 

maneira de deixar a mensagem mais organizada. Associar produtos com prazer 

impulsiona as compras” (KURIANSKY, 1995, p. 49).  

Em uma pesquisa que visou discutir as estratégias de prevenção da AIDS em 

campanhas no Brasil no ano de 1999, quando ainda não haviam sido vinculadas 
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campanhas como a da Durex, onde o protagonista é o prazer, a autora faz a 

sugestão de que se adicione o erotismo e a sensualidade nas propagandas: 

(...) dar atribuições de sentido a esse objeto (preservativo), que ultrapassem 

o mero valor preventivo – pode-se agregar à camisinha valores como 

erotismo, sensualidade, segurança –, é uma tarefa absolutamente 

necessária.  

(MARINHO, 1999, p. 54). 

Ainda conforme a autora Marinho (1999), as propagandas poderiam ter um 

alcance maior caso fizessem a utilização de “apelos que não sejam impositivos de 

normas preventivas, que não provoquem medo, que não neguem prazer ao seu 

público, que falem de prevenção por meio de formas lúdicas e sedutoras” 

(MARINHO, 1999, p. 15). 

No atual momento estão sendo vinculadas três propagandas de preservativo 

na televisão. Uma dela é da marca Durex, que expressa que sexo pode ser bom 

mesmo com o uso da camisinha, tentando transmitir ao telespectador uma 

mensagem de prazer, que se encaixa na descrição de apelos sexuais (CHURCHILL; 

PETER, 2000). Já a outra propaganda é da Coordenadoria Especial da Diversidade 

Sexual – Prefeitura do Rio de Janeiro, que incentiva o uso de preservativo para que 

as pessoas não contraiam AIDS, utilizando o apelo de medo. Além destas, ainda 

está sendo transmitida uma propaganda do Ministério da Saúde, em que deixam a 

mensagem de que AIDS não tem rosto, ou seja, que pode acontecer com qualquer 

um, independente de raça, cor, gênero, orientação sexual, etc., também fazendo 

alusão ao medo.  

Apesar dessas três propagandas estarem sendo exibidas, muitas outras são 

produzidas, principalmente a nível mundial. Dentre elas, percebe-se que a grande 

maioria procura tratar do tema com utilização do humor, retratando cenas do 

cotidiano, mas que não abordam o tema sexo em si ou doenças, e sim outras 

consequencias da não utilização, como uma gravidez indesejada, por exemplo. Falar 

de sexo, no ponto de vista da sociedade, ainda é um tabu, então o humor acaba 

sendo uma boa alternativa. Além disso, as primeiras propagandas criadas pelo 

poder público, que associavam a AIDS com o leito de morte e a ideia de que faziam 

parte de um “grupo de risco” – o que gerava preconceito com os portadores da 

doença, foram alvo de diversas críticas, e por isso ficaram mais “leves” ao longo dos 

anos (MARINHO, 1999).  
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Entender qual o tipo de propaganda surte mais efeio entre a população 

serviria para ajudar as empresas e governo na hora de decidirem como transmitir 

suas ideias, tornando-as mais direcionadas e efevitas. Além disso, um estudo na 

área de persuasão, que defina qual é o melhor tipo de persuasão a ser utilizado 

nesse caso, será de grande contribuição acadêmica, já que não foram encontrados 

estudos semelhantes.   

1.3 OBJETIVOS 

 

 

Visando responder a questão central de pesquisa do presente trabalho, serão 

expostos, na sequência, os objetivos – geral e específicos – que pretende-se atingir 

com a conclusão do trabalho.  

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Determinar qual é o tipo de apelo de comunicação utilizado nas propagandas 

de preservativo geram maior propensão ao uso do mesmo.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

A fim de alcançar o objetivo geral proposto, foram elaborados os seguintes 

objetivos específicos: 

 

a) Determinar quais são as diferentes formas de persuasão utilizadas nas 

propagandas de preservativo; 

b) Testar as diferentes formas de persuasão que foram identificadas; 

 

Após abordar a definição do tema e seus objetivos, a sequência do trabalho 

se dará da seguinte forma: o Capítulo 2 – Revisão Teórica – irá abordar temas 

centrais para o presente trabalho, apresentando a sustentação teórica acerca de 
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atitude, persuasão e apelos utilizados nas propagandas, com elaboração e 

explicitação de conceitos que nortearam a pesquisa realizada. Finalizando essa 

etapa, é explicitado o método de pesquisa – no Capítulo 3 – seguindo pela análise e 

discussão dos resultados, chegando-se ao final do trabalho com as considerações 

finais do estudo – Capítulos 4 e 5, respectivamente.  
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2 REVISÃO TEÓRICA 
 

 

Após ser definido o questionamento central que norteará a presente pesquisa, 

bem como os objetivos – geral e específico – do trabalho, o capítulo de revisão 

teórica se propõe a examinar conceitos e teorias julgadas pertinentes ao assunto, 

buscando dar suporte à pesquisa realizada. 

A organização do capítulo se dará da seguinte forma: na seção 2.1 será 

apresentada uma breve revisão a respeito do que é propaganda, bem como dos 

ferramentais que são considerados relevantes para essa pesquisa, que são: os tipos 

de apelo utilizados nas propagandas e a persuasão. Na seção 2.1.1 trataremos mais 

a fundo os conceitos de persuasão; na seção 2.1.2 serão apontados os tipos de 

apelos presentes no marketing, dando ênfase aos que são utilizados nas 

propagandas de preservativos. Já no item 2.2 trataremos dos estágios de mudança 

de comportamento, seguido pelo desenvolvimento da teoria de atitude e mudança 

de atitude no item 2.2.1 e após isso pela resistência à persuasão – no item 2.2.2 – 

que está presente principalmente em indivíduos comprometidos com as opiniões 

que estes já têm formada a respeito de determinado assunto. Por fim, os elementos 

que influenciam na tomada de decisão dos indivíduos serão apresentados na seção 

2.2.3.  

 

 

2.1  A PROPAGANDA E SUAS FERRAMENTAS 

 

 

O composto de marketing tem quatro divisões, chamadas de 4 Ps ou Mix de 

Marketing, que são: Produto, Preço, Praça e Promoção (KOTLER; KELLER, 2006). 

Neste trabalho, iremos tratar apenas do item promoção, já que este engloba as 

propagandas tanto de organizações públicas, quanto de empresas privadas.  

A promoção é o conjunto de ferramentas do composto do mix que fica mais 

aparente para o público de fora da organização (D’ANGELO, 2003), por ser a forma 

como a empresa se comunica com este, e por isso, muitas vezes é confundido com 

o próprio marketing. Existem seis principais alçadas dentro do composto de 

promoção: publicidade, propaganda, relações públicas, promoção de vendas, força 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gary_Armstrong
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de vendas e marketing direto (KOTLER; KELLER, 2006). No momento, iremos expor 

o conceito mais importante dentro os outros citados para essa pesquisa: a 

propaganda.  

Antes disso, é importante esclarecer a grande confusão feita quanto ao real 

significado e as diferenças entre publicidade e propaganda, que muitas vezes são 

tratadas como se fossem o mesmo conceito. A propaganda é a forma paga de 

comunicar seus produtos, por meio de anúncio e peças publicitárias. Já a 

publicidade é a ação recebida de forma espontânea e gratuita a respeito de um 

produto ou marca (CHURCHILL E PETER, 2000).  

A propaganda é utilizada para diferenciar os produtos e marcas da 

concorrência, expondo seus atributos relevantes para o consumidor, numa tentativa 

de convencê-lo a comprar o produto (CHURCHILL E PETER, 2000). Além disso, ela 

também pode ser utilizada para a venda de uma ideia, lugar, pessoa, etc. No caso 

da transmissão de uma ideia através da propaganda, busca-se convencer os 

indivíduos alvo a ter um determinado pensamento a respeito do assunto proposto, 

levando muitas vezes a uma reflexão daquilo que pensávamos antes de receber a 

mensagem.  

Todo processo de comunicação, seja de um produto, ideia, pessoa, lugar, etc. 

– no caso do presente trabalho estamos analisando a aceitação de uma ideia – 

surge da identificação de uma necessidade. Para que a mensagem seja transmitida, 

deve obrigatoriamente haver um receptor. Baseado na teoria de Jauss (1978) a 

respeito da recepção de mensagem, vemos o receptor como um agente ativo e não 

um espectador passivo, ou seja, não podemos considerar que a propaganda, como 

ferramenta de comunicação, seja capaz de influenciar tanto um indivíduo, a ponto de 

manipular seus pensamentos anteriores a mensagem.  

Considerando a teoria do receptor, informar os indivíduos não seria o 

suficiente quando queremos obter uma mudança de atitude, já que o ato de informar 

tem como efeito o aumento da liberdade de escolha individual (JAUSS, 1978). Por 

isso, principalmente em propagandas que tem cunho educativo e social, seria 

necessário persuadir. A palavra persuasão vem do latim per+suadere, que quer 

dizer “caminho suave”, e segundo Camargo (2007), tenta convencer o indivíduo de 

alguma ideia, mas leva-o a concluir a ideia por si só.  

Por exemplo, as propagandas do Ministério da Saúde a respeito de uso de 

preservativo, nos mostram que o seu não uso está diretamente ligado a contração 



21 

 

de doenças, passando uma mensagem de “use preservativo, senão você terá AIDS, 

o que irá te levar a morte”. Esse tipo de mensagem é fracamente informativa e 

argumentativa, e fortemente amedrontadora, o que impede o indivíduo de formar sua 

opinião sobre o assunto, diferentemente de uma propaganda que envolvesse provas 

e dados concretos a respeito das doenças causadas pela não utilização.  

A utilização do medo como forma de comunicar, pode levar as pessoas a 

fazerem escolhas erradas, pois não explica o porquê ou concede provas para as 

pessoas tomarem suas próprias opiniões sobre o tema, mas mostra uma autoridade 

sobre o assunto e sobre as pessoas. Esse tipo de persuasão contraria a teoria, que 

nos mostra que há um limite do persuadir, que começa com a liberdade do público 

de ser persuadido – “o comunicador anima, constrói a relação e nessa medida deve 

garantir a liberdade de escolha do seu interlocutor. ” (PINTO-COELHO, 2001, p.7). 

Segundo Perloff, “despertar o medo nem sempre produzirá mudanças de atitude” 

(PERLOFF, 2003, p. 187). 

Devemos levar em conta também o estudo da psicologia que procura decifrar 

a ciência do comportamento das pessoas, e por isso, quando aplicada ao marketing, 

pode ajudar a desenvolver comunicações de forma mais consistente com o público 

que deseja atingir, criando assim um resultado mais favorável, influenciando na 

tomada de decisão do receptor.  

As propagandas geralmente são marcadas pelo apelo que elas utilizam para 

transmitir sua mensagem, isto é, são as palavras, figuras, símbolos, ações e 

imagens utilizadas que irão fazer a diferença no tipo de apelo a ser usado, e 

consequentemente na influência que ele terá sobre as pessoas que o receberão 

(CHURCHILL; PETER, 2000).  

Sendo assim, a seguir serão definidos e aprofundados os conceitos de 

persuasão e tipos de apelos, duas ferramentas de marketing aqui citadas, e que 

servirão como base teórica para a análise e conclusão dos resultados obtidos na 

pesquisa.  

 

 

2.1.1 Persuasão 
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 A persuasão é uma estratégia de comunicação utilizada nas propagandas que 

visa convencer os receptores a respeito de uma ideia que está sendo transmitida. 

Para Fishbein e Ajzen (1981), a efetividade da comunicação está relacionada 

diretamente com o seu poder de persuasão, ou seja, na capacidade de influenciar 

indivíduos em suas crenças, atitudes, decisões e ações (FISHBEIN; AJZEN, 1981). 

 Para Bohner (2010), persuasão pode ser definido como a “formação ou 

mudança de atitude através de processamento de informação em resposta a uma 

mensagem sobre um objeto” (BOHNER, 2010, p. 403). Entretanto, para uma 

mensagem persuasiva chegar a surtir efeito nas atitudes dos indivíduos, muitos 

fatores precisam ser levados em conta, como por exemplo o estágio de mudança de 

comportamento em que ele se encontra (PROCHASKA; DICLEMENTE, 1983), que 

serão descritos mais adiante. Isto é, a persuasão “requer que o persuadido tome 

uma decisão consciente ou inconsciente de mudar de ideia sobre algo” (PERLOFF, 

2003, p. 7).  

 Ainda sobre a definição de persuasão:  

Um processo simbólico em que os comunicadores tentam convencer outras 

pessoas a mudar suas atitudes ou comportamentos a respeito de um tema 

por meio da transmissão de uma mensagem, em uma atmosfera de livre 

escolha. 

(PERLOFF, 2003, p. 8) 

 O autor descreve a persuasão como sendo um processo pois ele leva tempo 

para obter sucesso e ser absolvido pelo público que se deseja atingir, e por fim 

provocar uma mudança de atitude por parte dele. Além disso, é simbólico, pois 

utiliza de símbolos – imagens, palavras de efeito – para tentar convencer e atingir 

seu objetivo. 

 A persuasão envolve a transmissão de uma mensagem, que pode ser verbal 

ou não verbal; pode ser transmitida interpessoalmente, através da mídia ou da 

internet; pode ser razoável ou não, fatual ou emocional. A mensagem pode consistir 

de argumentos fortes e explícitos ou pistas simples, como uma música em um 

anúncio que traz memórias agradáveis à mente (PERLOFF, 2003). 

 Segundo Miller (1980), existem três diferentes efeitos que a persuasão pode 

querer alcançar. Esses efeitos são: modelação – quando o persuasor quer moldar as 

atitudes das pessoas; reforço – deseja reforçar uma posição que já é possuída pelo 

receptor; por fim, pode desejar mudar a resposta do indivíduo, ou seja, provocar 



23 

 

uma mudança de atitude (PERLOFF, 2003). A diferença entre moldar e mudar é que 

nesta o indivíduo já pratica alguma atitude (diferente da esperada pelo persuasor) e 

naquela ele ainda não tem uma opinião formada sobre o assunto, e por isso não tem 

nenhuma atitude. 

 Visando entender melhor o processamento da persuasão na mente dos 

indivíduos, em meados de 1980 um modelo de persuasão foi elaborado por Richard 

Petty e John Cacioppo como uma teoria de duplo processo que descreve como 

formar atitudes e mudanças. Ele é denominado de Modelo de Probabilidade de 

Elaboração – “Elaboration Likelihood Moldel” – (ELM) e tem como objetivo explicar 

as diferentes formas de processamento de estímulo, porque eles são usados e suas 

repercussões na mudança de atitude. Para isso, o modelo nos propõe duas 

principais rotas de processamento das mensagens persuasivas: a rota central e a 

rota periférica (PERLOFF, 2003).  

 A rota central demanda uma maior cognição a respeito dos argumentos 

apresentados, pelo indivíduo. Isto porque ela resulta numa maior análise sobre as 

informações apresentadas, portanto, quando a reflexão gera uma mudança no 

comportamento, esta tende a ser mais duradoura e resistente. Em outras palavras, a 

rota central ocorre quando os indivíduos se concentram em profundidade sobre as 

características centrais da mensagem (PERLOFF, 2003).  

A rota periférica, por sua vez, não diz respeito a uma análise aprofundada, ela 

permite que o receptor avalie um assunto ou produto por meio de argumentos 

circunstanciais, tais como a credibilidade ou atratividade das mensagens. (PETTY; 

CACCIOPPO, 1981). Ou seja, na rota periférica, ao invés de o indivíduo examinar os 

argumentos relevantes, eles examinam a mensagem rapidamente, ou se 

concentram em pistas simples para ajudá-lo a decidir se aceita a posição defendida 

pela mensagem (PERLOFF, 2003). 

 Outro modelo de persuasão, também desenvolvido em meados de 1980 e 

que compartilha muitos conceitos com o ELM, é o Heurístico-sistemático (HSM) 

também tenta entender como os receptores processam as mensagens persuasivas, 

mas nesse caso ele poderá se dar de duas maneiras: heuristicamente ou 

sistematicamente. A primeira das hipóteses baseia-se na disponibilidade de 

armazenamento da informação apresentada, na acessibilidade desta informação 

para aplicação futura e na aplicabilidade da memória para realização de julgamento 

da informação. Esta técnica demanda uma menor exigência do destinatário da 
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mensagem, pois eles tendem a verificar a validade da informação com base, por 

exemplo, em especialistas ou recomendações (CHAIKEN, 1980).  

 A análise sistemática, dentro do HSM, faz com que o receptor da mensagem 

analise profundamente o que lhe está sendo passado no que diz respeito a 

veracidade da informação e a conclusão lógica que se pode auferir de acordo com 

os dados repassados. Ao contrário da técnica heurística, na avaliação sistemática os 

receptores não se focam na figura de quem está repassando a mensagem, pois se 

baseiam no conteúdo do que está sendo apresentado. Os indivíduos que reagem as 

técnicas sistemáticas tendem a ter uma mudança mais definitiva em suas escolhas, 

pois analisaram profundamente a mensagem, ao contrário da técnica heurística, 

onde os receptores são mais instáveis e imprevisíveis (CHAIKEN, 1980).  

 Em suma, em ambas as teorias – ELM e HSM – é definido um tipo de 

processamento de mensagem que está mais propenso a mudar a atitude do 

indivíduo. No caso do ELM os indivíduos que analisarem a mensagem de acordo 

com a rota central estarão mais propensos a terem uma mudança de atitude, e no 

HSM os que analisaram de forma sistêmica.  

 O processo de persuasão, segundo Friestad e Wright (1994), inclui três 

elementos principais, que são: o alvo, o agente e a tática de persuasão. O alvo nada 

mais é do que o público para o qual a tática de persuasão é direcionada. Já o agente 

é o responsável pela elaboração e divulgação da tática, geralmente representado 

por uma empresa. Por fim, a tática é a mensagem que será transmitida (FRIESTAD; 

WRIGHT, 1994).  

 

 

2.1.2 Tipos de Apelo 

 

 

O apelo de uma propaganda é o argumento que será utilizado para tentar 

convencer o receptor da mensagem a ter uma atitude sobre determinado fato 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2014), seja a compra de um produto ou serviço até a 

adoção de uma ideia. Para isso, é preciso tomar a decisão sobre qual tipo de apelo 

a peça irá abordar. Diferentes tipos de apelos geram diferentes atitudes dos 

indivíduos, e queremos justamente entender qual dos apelos que serão analisados, 
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são capazes de gerar nas pessoas mudança de atitude com relação ao uso de 

preservativo.   

Quando uma mensagem é transmitida, existem três fatores que a permeiam, 

que são: a estrutura, o conteúdo e a linguagem utilizada na mensagem (PERLOFF, 

2003). Quando falamos em estrutura da mensagem, segundo Perloff (2003), nos 

referimos a forma que iremos mostrar nossa ideia, isto é, se vamos comunicar 

apenas a nosso lado ou os “dois lados da moeda”. Já o conteúdo da mensagem 

refere-se ao tipo de abordagem que iremos utilizar, que nada mais é do que o tipo 

de apelo que será utilizado (PERLOFF, 2003). Por fim, a linguagem é o jeito que irá 

falar com o público, como por exemplo, a velocidade da fala. Segundo Perloff (2003) 

“como você fala pode ser tão importante quanto o que você fala (PERLOFF, 2003, p. 

195).  

Para podermos pesquisar a respeito do apelo que gera maior utilização do 

preservativo, precisamos conhecer quais são os tipos aplicados. Os apelos mais 

utilizados no marketing, segundo Kotler e Armstrong (1999) são: apelo racional, 

emocional, do medo, humorístico e moral. Além desses, também se utiliza o apelo 

sexual (CHURCHILL; PETER, 2000). 

O apelo racional está relacionado aos interesses mais lógicos dos 

consumidores, demonstrando quais são os benefícios mensuráveis do produto que 

está sendo oferecido (KOTLER, ARMSTRONG, 1999). Com isto, demonstram-se as 

vantagens que o produto possui em relação aos demais. Por sua vez, o apelo 

emocional trata de criar bons sentimentos, convidando o consumidor a experimentar 

novas emoções. Já o apelo do medo, busca estimular emoções de terror sobre as 

consequências de não se comprar o produto ou de se assumir determinado 

comportamento. Apelo humorístico ocorre quando se usa o bom humor para atrair a 

atenção do consumidor sobre um produto – esse tipo de apelo possui um defeito de 

ser de curta duração. O apelo moral é o que busca levar as pessoas a aceitar uma 

ideia ou ter ou não determinado comportamento, baseado naquilo que é moralmente 

aceito pela sociedade (KOTLER, ARMSTRONG, 1999). Por fim, o apelo sexual 

associa o consumo ao incremento da sensualidade do consumidor, geralmente 

sugerindo que o uso do produto fará com que o consumidor seja mais atraente e 

sensual (CHURCHILL; PETER, 2000). 

No caso das propagandas que estão sendo analisadas no trabalho, os tipos 

de apelo que aparecem são: o homorístico, em diversas propagandas que mostram 
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atividades do cotidiano, com alguma insersão do preservativo no contexto geral – 

mas sem mencionar o sexo ou doenças em si; o de medo nas propagandas do 

Ministério da Saúde; e o sexual, como no caso da propaganda da Durex, em que 

eles exploram o universo das relações através da sensualidade, propondo a 

utilização do preservativo como uma forma de melhorar a intimidade do casal.  

No caso do apelo de medo, Perloff afirma que “despertar o medo nem sempre 

produz mudanças de atitude” (PERLOFF, 2003, p. 187). Ainda segudo o autor, isso 

pode acontecer pelo fato da mensagem “não se conectar com as crenças das 

pessoas sobre o problema, ou negligenciar o forncecimento de uma solução para a 

dificuldade que aflinge o indivíduo” (PERLOFF, 2003, p. 190).  

Ao ser exposto a uma mensagem de medo, o indivíduo pode, ao invés de 

aceitar o conselho transmitido, negar a informação ou distorcer a comunicação a 

favor dele, através do otimismos irrealista ou de ilusão de invulnerabilidade 

(PERLOFF, 2003). O otimismo irrealista diz respeito a incapacidade de admitir que o 

resultado mostrado na comunicação pode acontecer com o própria pessoa. Já a 

ilusão de invulnerabilidade é não acreditar ou não querer acreditar que se está 

sucetível ao perigo, o que pode ser a maior barreira para o sucesso da persuasão 

(PERLOFF, 2003).  

Para uma mensagem que utilizará como apelo o medo ser bem sucedida, ela 

deve conter dois elementos básicos: informação sobre a ameaça e a solução para o 

problema (PERLOFF, 2003). A mensagem precisa, primeiramente, mostrar a 

gravidade da informação, dando, por exemplo, valores específicos sobre a 

quantidade de infectados pelo vírus do HIV anualmente. Depois, ela deve dar uma 

solução eficiente para o problema (PERLOFF, 2003). 

Atualmente, as propagandas que utilizam esse tipo de apelo – geralmente do 

Ministério da Saúde – não estão munidas de informações claras para os 

telespectadores a respeito da AIDS. Elas buscam apenas pedir pela utilização do 

preservativo, e não chocar a sociedade com os números efetivos da doença.  

 

 

2.2 MUDANÇA DE COMPORTAMENTO  
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O comportamento do consumidor é caracterizado pelas diferentes atividades 

mentais e emocionais que são realizadas na seleção, compra e uso de produtos ou 

serviços, visando a satisfação de necessidades e desejos (SOLOMON, 2011, p. 24). 

Esse comportamento irá variar de acordo com as experiências atuais e passadas de 

cada indivíduo. 

A teoria da ação racional (TAR), desenvolvida por Fishbein e Ajzen em 1975, 

procura entender quais são os fatores preditores do comportamento do ser humano, 

que para os autores, são seres racionais, que utilizam das informações disponíveis 

para estudar quais serão as implicações caso adotem determinado comportamento, 

e assim decidam sobre sua realização ou não desse comportamento. 

 Com essa teoria, eles buscam apontar caminhos que estimulem os 

indivíduos a adotarem condutas preventivas, como a utilização do preservativo. O 

ponto central de estudo dessa pesquisa é a Intenção Comportamental e os fatores 

que exercem influência sobre este elemento. Os possíveis determinantes dessa 

intenção, elaborados pelos autores, são: crenças comportamentais versus avaliação 

das consequências do comportamento; atitude; crenças normativas versus 

motivação para concordar com os referentes; e norma subjetiva (FISHBEIN; AJZEN, 

1975).  

Nesse ponto, serão as mensagens persuasivas que irão determinar a 

mudança na atitude dos indivíduos, visando modificar suas crenças e atitudes que 

influenciam negativamente a intenção de adotar práticas preventivas. Entretanto, os 

consumidores não são homogêneos entre si, apresentando características distintas 

e se diferenciando uns dos outros. 

Em atenção a estas diferenças existentes entre os indivíduos, o processo de 

tomada de decisão de um consumidor é influenciado e moldado por muitos fatores 

determinantes, que segundo Engel (2000), estão divididos em três categorias: 

diferenças individuais, influencias ambientais e processos psicológicos.  

As diferenças individuais evolvem os fatores pessoais de cada um, ou seja, 

idade e estágio no ciclo de vida, ocupação, situação financeira e estilo de vida 

(interesses, opiniões e atividades). Dentro da influência do ambiente, encontram-se 

fatores como a cultura, a classe social, a família, preferências e gostos passados e 

os valores éticos e crenças. Já o processo psicológico diz respeito às necessidades 

e motivações, as crenças e atitudes e aos aprendizados.  
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 Além disso, os indivíduos ainda se diferem entre si quanto aos recursos que 

trazem para as decisões de compras e consumo, ao conhecimento envolvido, às 

atitudes do consumidor e seu efeito sobre o comportamento, à motivação e 

autoconhecimento e ainda, pelos conceitos de personalidade, valores e estilo de 

vida (ENGEL, 2000).  

As atitudes dos consumidores eram inicialmente vistas como “a quantidade de 

afeto que uma pessoa tem a favor ou contra um objeto, ou como um consumidor se 

sente em relação a um objeto de atitude” (LACERDA, 2007). Para Engel, atitude é 

uma consequência de crenças (componente cognitivo) e sentimentos (componente 

afetivo). Nesse contexto, o indivíduo irá expressar seu gosto ou desgosto por um 

objeto ou ideia de acordo com os sentimentos e crenças que estão relacionados 

com o que lhe foi exposto. 

Entretanto, apesar das decisões serem tomadas através dos fatores culturais, 

sociais, pessoais e psicológicos de cada um, e com a persuasão agindo para tentar 

modificar esses fatores que influenciam no não uso de preservativo, as pessoas 

serão impactadas pela persuasão de formas diferentes, de acordo com o estágio de 

mudança comportamental que estas estão vivendo. Segundo Prochaska e 

Diclemente (1983), os indivíduos ocupam estágios de mudança de comportamento 

distintos, que interferem na decisão de mudar ou não um comportamento. As cinco 

etapas elaboradas por eles são: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação 

e manutenção.  

A primeira etapa é a de pré-contemplação, que ocorre quando o indivíduo não 

tem a intenção de mudar seu comportamento nos próximos seis meses. A etapa de 

contemplação é o oposto: a pessoa tem intenção de mudar seu comportamento nos 

próximos seis meses. Na etapa de preparação o indivíduo pretende agir num futuro 

próximo, que em geral ocorre nos próximos meses. A ação acontece quando um 

comportamento já foi incorporado num período menor que seis meses. Por fim, 

quando a ação completa mais de seis meses, ele estará no último estágio de 

mudança de comportamento, em que as chances de retorno para o comportamento 

antigo são menores (PROCHASKA; DICLEMENTE, 1983). 

Por isso, para convencer um indivíduo sobre a mensagem que está sendo 

transmitida para ele, além de ter que considerar as influências pessoais, ambientais, 

sociais e psicológicas, também há que considerar o estágio de mudança de 

comportamento em que a pessoa se encontra. 
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2.2.1 Atitude  

 

 

Os principais objetivos da comunicação, segundo Limeira (2002) são: criar 

lembrança de marca, criar conhecimento, criar mudanças em atitudes, sentimentos 

ou percepções, criar mudança de comportamento e reforçar decisões (LIMEIRA, 

2002).  

 As atitudes – objeto que será analisado nessa pesquisa – existem para 

assumir uma função para a pessoa. Para Cardoso (2015), atitude é o grau de afeto 

positivo ou negativo associado com algum objeto psicológico (símbolo, frase, slogan, 

pessoa, instituição, ideia, etc.). Para Edwards (1994), quando um indivíduo associa 

um afeto positivo com o objeto psicológico, ele terá uma atitude favorável quanto a 

ele. Entretanto, se o indivíduo associar com um afeto negativo, ele terá uma atitude 

desfavorável quanto ao objeto.  

 Para Solomon (2011), atitude é  

(...) uma avaliação duradoura e geral das pessoas (incluindo nós mesmos), 

objetos, propagandas ou questões. (...). Uma atitude é duradoura porque 

tende a persistir ao longo do tempo. É geral porque se aplica a mais do que 

um evento momentâneo.   

(SOLOMON, 2011, p. 282) 

 As principais funções que as atitudes assumem, ou seja, o motivo pelo qual a 

atitude é de determinada forma para cada indivíduo e porque são mantidas assim, 

são: função utilitária, função expressiva de valor, função ego-defensiva e função de 

conhecimento. A função utilitária pressupõe que a atitude é desenvolvida com a 

possibilidade de o produto oferecer prazer ou dor para o consumidor. A função 

expressiva de valor exprime os valores centrais do consumidor, geralmente tendo 

relação com o estilo de vida da pessoa. Já a função ego-defensiva tem relação com 

a imagem que a pessoa deseja ou não projetar para os outros. Por fim, a função de 

conhecimento diz respeito a necessidade de ordem, estrutura ou significado para 

nossas atitudes (EDWARDS, 1994).  

Criar mudanças em atitudes é uma tarefa bastante complexa (EDWARDS, 

1994) que envolve três componentes essenciais: afeto, comportamento e cognição. 

O afeto refere-se a como o consumidor se sente com relação ao objeto de atitude, 

ou seja, pressupõe que ele age com base nas reações emocionais envolvidas. O 
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comportamento diz respeito as intenções de agir em relação ao objeto. É importante 

ressaltar que estamos tratando da intenção de ação, e não da ação em si, pois em 

muitos casos há uma correlação muito baixa entre a atitude de uma pessoa em 

relação a algo e seu comportamento real (BIRD, 1994). Por fim, a cognição se refere 

ao que o consumidor acredita ser verdadeiro em relação ao objeto (EDWARDS, 

1994). 

Além desses três componentes em que a atitude de um indivíduo está 

pautada, os indivíduos ainda podem variar quanto ao comprometimento que ele tem 

em relação àquela atitude, ou seja, o nível de envolvimento com o objeto de atitude 

(PRIESTER, 2004). O nível de envolvimento do indivíduo pode ser – começando 

com o de mais baixo envolvimento, até o de mais alto – de condescendência, isto é, 

a atitude é formada por ajudar a obter recompensas ou evitar punições; de 

identificação, onde as atitudes são formadas visando adequar-se à outra pessoa ou 

grupo; ou ainda de internalização, em que as atitudes estão profundamente 

enraizadas ao consumidor (EDWARDS, 1994).   

É importante entender o quanto um indivíduo possui de atitude positiva ou 

negativa em relação ao objeto de estudo, para assim poder concluir se ele poderia 

ou não ter sido influenciado pela comunicação, e esse é um papel fundamental dos 

profissionais de marketing.  

Com o intuito de medir a atitude de indivíduos com relação ao preservativo, os 

autores Marie Helweg-Larsen e Barry E. Collins (1994), desenvolveram uma escala 

que mede a atitude em cinco áreas independentes: a confiabilidade e a eficácia dos 

preservativos, o prazer sexual associado ao preservativo, o estigma associado as 

pessoas que propõe e/ou utilizam preservativo, o constrangimento sobre a 

negociação do uso (com os parceiros) e por fim, o constrangimento sobre a compra 

do produto (HELWEG-LARSEN, 1998).  

Essa escala, que foi testada pelos autores em três estudos distintos utilizando 

estudantes, é composta por 25 questões que podem ser aplicadas em indivíduos 

que tem ou não experiência pessoal com preservativos, e visam medir o passado e 

as intenções futuras a respeito da utilização de preservativo (HELWEG-LARSEN, 

1998).  

Com o intuito de alcançar uma mudança de atitude nos indivíduos, a 

persuasão exerce uma tarefa importante, envolvendo um esforço ativo para esse 

fim. 
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2.2.2 Resistências à Persuasão 

 

 

Como mencionado anteriormente, a persuasão é utilizada na tentativa de 

influenciar indivíduos a respeito de uma mensagem que será transmitida. Para 

Parsons (1963), modificar opiniões é basicamente, criar, no outro, emoções ainda 

não existentes, procurando evocar ou estimular as atitudes adequadas a um objetivo 

específico, atitudes essas que são, usualmente, aprendidas no convívio social. 

Corroborando com esta teoria, Clore e Huntsinger (2007) realizaram um estudo 

visando demonstrar a influência das emoções no comportamento humano. Neste, 

descobriu-se que cada emoção possui um efeito específico nos indivíduos, devido 

ao local que a mesma irá atuar no cérebro.  

Entretanto, persuadir raramente é uma tarefa fácil, ainda mais quando se trata 

de indivíduos com atitudes fortes (PERLOFF, 2003), que são resistentes a mudança 

de comportamento, e muito comprometidos com seus ideais, que faz com que não 

sejam facilmente influenciados por informações externas a que são expostos após 

terem opinião formada sobre um determinado assunto.  

Como exemplo disso, estão as pessoas que não estão dispostas a mudar seu 

comportamento mesmo depois de serem expostas aos riscos relacionados com o 

cigarro, que está explicito em cada carteira de produto adquirido, bem como aos 

riscos do uso de drogas ilícitas e das doenças sexualmente transmissíveis, expostos 

pelas campanhas do Ministério da Saúde e também por organizações que fazem 

gestão social. Isso não acontece apenas com temas que tem uma reação ao uso, 

mas também a qualquer assunto do cotidiano, como política, crenças e até mesmo 

os gostos pessoais de cada um.  

Ainda hoje, poucos estudos são realizados na área de resistência a 

persuasão, apesar de ser um tema bastante importante para o marketing, já que ao 

entender o processo de resistência, é possível desenvolver as comunicações de 

forma mais eficaz. O ponto de partida para essa compreensão é entender os 

mecanismos cognitivos que permeiam esse processo.  

Segundo Ahluwalia (2000), quando um indivíduo é exposto a uma informação 

que é contrária ao seu pensamento, ele passa, primeiramente, por um processo de 

aceitação da mensagem, ou seja, ele irá decidir se aceita ou nega aquilo que está 

sendo transmitido para ele (AHLUWALIA, 2000). No caso da negação, ele irá 
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desenvolver uma assimilação tendenciosa com fatos a que ele já foi exposto 

anteriormente (regras e hipóteses do passado). O indivíduo tende a achar que as 

informações sobre atitudes consistentes com as suas são mais válidas do que as 

informações a respeito de atitudes inconsistente com seus hábitos, portanto, ao 

receber informações de atitudes inconsistentes, ele terá uma propensão a fazer 

críticas mais severas sobre a mensagem recebida do que se fosse a respeito de 

atitudes consistentes (AHLUWALIA, 2000).  

  No caso do uso do preservativo, pode-se dizer que se a pessoa não o utiliza, 

e é exposta a uma mensagem que tenta a convencer do uso, ele poderá fazer uma 

associação com algum momento em que utilizou o produto e não obteve vantagens 

perceptíveis comparadas com as vezes em que não utilizou. Com isso, toda a vez 

que a pessoa receber um incentivo a utilização, ele desenvolverá a negação ao uso, 

independendo do que a mensagem passe para ele. Em resumo, o receptor será 

mais crítico e menos receptivo a essa ideia.  

Existem dois tipos de negação sugeridas pelo autor: a negação da verdade e 

a negação de implicação. No caso da negação da verdade, o indivíduo considera 

que a mensagem não tem nada de verdadeira. Já no caso da negação de 

implicação o indivíduo aceita a mensagem como verdadeira, mas acredita que os 

impactos gerados não sejam importantes. O que podemos citar aqui é um exemplo 

já dado anteriormente, em que, principalmente os jovens tem uma visão de “vida 

eterna” e de que coisas ruins somente acontecem com os outros (OLIVEIRA, 2005), 

por isso, ao serem expostos a ideia de que o não uso de preservativos pode ter 

consequências graves para sua saúde, ele poderá pensar que isso não irá acontecer 

com ele, apesar de estar convencido sobre os riscos que ele está sendo submetido. 

O conceito de negação da implicação consegue responder a um outro 

questionamento feito anteriormente: se as pessoas sabem dos riscos de contrair 

uma doença ao não usar preservativo, porque preferem estar suscetíveis a ele ao 

invés de se proteger? 

Pesquisas realizadas anteriormente mostram que o não uso do preservativo é 

dado pelos seguintes fatores: descrédito quanto ao risco de se contaminar, 

incômodo causado pelo uso, estabilidade conjugal, confiança e amor, inferência na 

masculinidade, diminuição do prazer e medo de perder o companheiro por exigir a 

utilização (GALVÃO, 2002).   
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Normalmente, o indivíduo será tentando a achar que a negação da verdade é 

o mais correto e assim ele poderá rejeitar a mensagem recebida. Entretanto, se ele 

perceber que a mensagem transmitida é verdadeira, ele entrará no estágio de 

negação da implicação, e com isso não terá argumentos suficientes para rejeitar a 

mensagem, tendo que utilizar outro mecanismo – que será descrito a seguir – para 

eliminar a informação.  

Após o indivíduo de forte atitude entender a mensagem transmitida como 

verdadeira e não conseguindo rejeitar a informação através da negação de 

implicação, ele irá passar para o estágio chamado de avaliação dos atributos. Nesse 

momento, ele irá ponderar os pesos dados a cada uma das características que 

envolvem a mensagem recebida. A tendência é de que as que o levaram a colocar 

em cheque sua opinião tenham um peso menor, enquanto os atributos que são 

positivos ao que ele pensava anteriormente, recebam peso maior. Assim, 

comparando os pesos dados a cada atributo, sua ideia anterior será a mais válida, 

enquanto a da mensagem não terá mais valor e será esquecida.  

No caso do uso do preservativo, se o indivíduo aceitar a informação de que 

pode contrair uma doença caso não use o produto, ele irá ponderar os atributos do 

sexo com e sem a utilização, dando maior peso para o prazer e menor peso para a 

contração da doença, ou vice e versa, e assim se convencerá de que estava certo 

em pensar que não utilizar é a melhor alternativa disponível ou o contrário.  

No caso do indivíduo optando pela utilização do preservativo, após ser 

exposto a uma mensagem que o convenceu disso, a mensagem terá atingido sua 

finalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo tem como premissa descrever como a pesquisa a que o 

presente trabalho se propõe será realizada. O ideal, segundo Roesh (2012), é partir 

dos objetivos – geral e específico – para definir qual é o melhor método de pesquisa 

a ser utilizado. Portanto, descrevem-se o tipo de método escolhido para a pesquisa 

e os métodos de coleta e análise de dados utilizados.  

Sendo assim, considerando os métodos descritos anteriormente, a seção 3.1 

deste capítulo mostrará a tipologia e a estratégia a ser utilizada para a realização da 

pesquisa; o item 3.2 irá abordar o desenho e procedimento do experimento, 

contemplando o instrumento de coleta de dados, a checagem da manipulação, as 

variáveis de controle e covariantes e também a realização do experimento em si. E, 

por fim, na seção 3.3 será mostrada a estratégia de análise de dados.   

 

 

3.1 TIPOLOGIA E ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

 
Visando atingir os objetivos propostos para o presente trabalho, o método de 

pesquisa a ser utilizado é de estudo causal, com uso da experimentação. Uma 

pesquisa causal mostra que quando há a ocorrência de X, aumenta a probabilidade 

da ocorrência de Y (MALHOTRA, 2012), ou seja, é uma pesquisa de causa e efeito.  

Para que seja admitida a causalidade, três condições devem ser respeitadas 

(MALHOTRA, 2012): 

1) Variação concomitante: a hipótese de estudo precisa evidenciar que exista 

uma forte associação entre uma ação e o efeito que estão sendo 

observados;  

2) Ordem temporal de ocorrência das variáveis: o evento causador deve 

ocorrer antes ou simultaneamente ao efeito; 

3) Eliminação de outros possíveis efeitos causais: a variável que está sendo 

investigada será a única explanação possível, ou seja, não há outra 

explicação para a relação.  
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Visando obter um estudo causal, o trabalho irá utilizar a técnica de 

experimentação, que é definida como “o processo de manipulação de uma ou mais 

variáveis independentes e medição de seu efeito sobre uma ou mais variáveis 

dependentes, controlando ao mesmo tempo as variáveis estranhas. ” (MALHOTRA, 

2012). Nos itens subsequentes os conceitos citados para definir a experimentação 

serão explicados e definidos para a presente pesquisa. 

O experimento, segundo Shadish, Cook e Campbell (2002), faz parte da vida, 

e é utilizado há muito tempo. Galileu, em 1612, inaugurou a ciência experimental 

moderna, mas somente após o século XVII o experimento passou a designar uma 

observação sistemática das reações posteriores a uma ação deliberada (SHADISH; 

COOK; CAMPBELL, 2002).  

Para a realização de um estudo experimental é necessário definir quais serão 

as unidades de teste, ou seja, quais serão os indivíduos cuja resposta a variáveis 

independentes está sendo estudada. Além disso, precisa-se decidir se o 

experimento será realizado no campo ou em laboratório. O experimento de campo é 

caracterizado por condições efetivas de mercado, como por exemplo, se a unidade 

de teste fosse exposta aos comerciais na televisão, enquanto assiste a um 

programa. Já os experimentos de laboratório são feitos em um contexto artificial, 

mostrando as propagandas em um auditório para a unidade de teste. 

Para esse estudo, o experimento será realizado em laboratório, e contará com 

quatro condições de teste, sendo que três grupos serão expostos a uma propaganda 

com um tipo de apelo cada um, e o quarto grupo será de controle, que assistirá a um 

vídeo não relacionado com o assunto pesquisado. Os estudos em laboratório 

possuem algumas vantagens e desvantagens quanto ao realizado no campo. As 

vantagens são: elevado grau de controle da situação, que permite minimizar o efeito 

de história, ou seja, do que está acontecendo com o mercado simultaneamente a 

aplicação do teste; tende a reproduzir os mesmos resultados se for repetido com 

indivíduos semelhantes, e com isso aumenta o grau de validade interna – avaliação 

quanto a manipulação da variável independente ter sido a causadora real dos efeitos 

sobre as variáveis dependentes; e por fim, outra vantagem é quando ao número 

pequeno de unidades de teste. 

As desvantagens do estudo de laboratório comparado ao estudo de campo 

são: erro de reação, que é sobre o grupo reagir mais à própria situação do que à 

variável independente; artefatos de demanda, que ocorre quando os respondentes 
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procuram adivinhar o propósito do experimento e responder de acordo; e por fim, a 

menor realidade externa, que pode diminuir a validade externa, que permite fazer 

generalizações do resultado obtido para uma população maior.    

Além dos experimentos em laboratório, uma ferramenta de pesquisa que está 

sendo mais utilizado ao longo dos anos é a web, que consegue eliminar a existência 

de ruídos durante a execução da pesquisa (WRIGHT, 2005).  

Dentre as principais vantagens da utilização da web como meio de pesquisa, 

as principais são: (i) pouca influência do meio na resposta do indivíduo, o que 

significa que o respondente tende a ser mais sincero em sua posição quando não 

está sendo avaliado diretamente; (ii) economia de tempo ao pesquisador, já que o 

alcance de respondentes é maior e a organização dos dados é feita de maneira 

automatizada; (iii) redução de custos, visto que não é necessário imprimir os 

questionários que serão respondidos e tampouco inserir os dados em um sistema, já 

que estes são tabulados automaticamente (WRIGHT, 2005).  

Para Malhotra (2012), os dados obtidos via web são muito semelhantes aos 

que são obtidos através dos meios tradicionais. Dentre as desvantagens de utilizar 

esse meio, estão: (i) possibilidade de inúmeras respostas oriundas de um mesmo 

respondente; (ii) dificuldade em mensurar a taxa de não resposta; (iii) a incidência do 

viés de auto-seleção, ou seja, quem já possui tendência a responder pesquisas, 

responderá, e os outros ignorarão a solicitação. Apesar disso, existem limitações as 

pesquisas em qualquer método utilizado, e cabe ao pesquisador encontrar uma 

forma de amenizá-los (WRIGHT, 2005). 

Como plataforma web para realizar a pesquisa, foi escolhida a ferramenta 

Qualtrics, que dentre seus diferenciais, permite a utilização de vídeos na pesquisa. A 

ferramenta é bastante acessível, e diferencia-se pelos seguintes atributos: (i) 

interface simples e intuitiva, seja para o pesquisador ou para o respondente; (ii) 

permite a inclusão de gráficos, imagens e vídeos nas pesquisas, o que possibilita a 

realização de um experimento; (iii) é possível visualizar os resultados da pesquisa 

em tempo real; (iv) permite que os dados sejam exportados diretamente para 

softwares de análise estatística (MACHADO, 2011).   

A ferramenta também permite que o pesquisador utilize uma base de dados 

de e-mail própria deles para que seja feita a coleta. Entretanto, para a presente 

pesquisa, escolheu-se utilizar outra ferramenta web, o Amazon Mechanical Turk, 

primeira plataforma de crowdsourcing para microtasks do mundo, onde é possível 
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disponibilizar o link da pesquisa feita no Qualtrics, e pessoas do mundo inteiro 

podem ter acesso a pesquisa, e responde-la através de pagamento de uma quantia 

pré-definida.  

Para a realização do experimento, serão utilizados três tipos de vídeos sobre 

utilização de preservativos e mais um vídeo que não está relacionado com o 

assunto. Para escolher os vídeos que seriam utilizados, fez-se uma seleção prévia 

de diversos anúncios e alocação dos mesmos entre cada tipo de apelo (medo, 

humorístico e sexual). Após fazer essa seleção, os vídeos foram exibidos para o 

Grupo de Pesquisa em Marketing e Consumo (GPMC) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), e em um debate foram definidos aqueles que mais 

transmitiam a ideia do apelo desejado.  

Nos sub tópicos a seguir serão descritas as variáveis independentes e 

dependentes do estudo, bem como as possíveis varáveis estranhas e a estratégia 

utilizada para atenuar seu impacto.  

 

 

3.1.1 Variáveis Independentes e Dependentes  

 

 

As variáveis independentes ou de tratamento – como também são chamadas 

– de um experimento são aquelas que passam por alguma manipulação feita pelo 

pesquisador e cujos efeitos serão medidos e comparados. Para essa pesquisa, por 

exemplo, as variáveis independentes serão os diferentes apelos persuasivos 

utilizados nas propagandas de preservativos que serão testados – humor, medo e 

sexual.  

Já as variáveis dependentes são aquelas que medem o efeito das variáveis 

independentes sobre as unidades de teste. Nesse caso, é a propensão de uso do 

preservativo nas relações sexuais. ndas de preservativos que estão sendo 

analisadas – humor, medo e sexual.  

 

 

3.1.2 Variáveis Estranhas 
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Além dessas variáveis independentes e dependentes descritas no item 

anterior, o experimento também sofre impacto de variáveis estranhas, que são 

variáveis diferentes da variável independente, mas que influenciam a resposta da 

unidade de teste, alterando o resultado das variáveis dependentes, e por isso não 

são desejadas no estudo, já que mascaram o resultado e podem invalidar a 

pesquisa, e devem ser eliminadas ou pelo menos atenuadas.  

Segundo Malhotra (2012), as principais variáveis estranhas presentes nos 

experimentos são: (i) história, que se refere ao que está acontecendo enquanto o 

experimento é aplicado; (ii) maturação – o que está acontecendo dentro da unidade 

de teste; (iii) efeito de teste, que ocorre quando uma observação anterior afeta uma 

observação posterior; (iv) instrumentação – variações no instrumento de medida; (v) 

regressão estatística, que é quando a unidade de teste tem valores extremos que se 

mantem mais próximo do escore médio no decorrer do experimento; (vi) 

tendenciosidade da seleção, consequência de uma distribuição inadequada de 

unidades de teste; (vii) e mortalidade, caracterizada pela perda de unidade de teste 

no decorrer do estudo.  

 Visando minimizar os impactos das variáveis estranhas foi utilizado o método 

de randomização aleatória, que proporciona que as condições de tratamento sejam 

atribuídas aleatoriamente e assegura a igualdade dos grupos experimentais, e, 

assim, as possíveis variáveis estranhas se distribuem de forma igual entre os grupos 

(MALHOTRA, 2012). Além disso, devido ao experimento ser realizado em etapa 

única, a pesquisa não sofrerá impacto de alguns tipos de variáveis estranhas, como 

por exemplo o de história.  

 Para evitar o efeito de teste ou o artefato de demanda, o indivíduo não 

responderá nenhuma pergunta antes de ser exposto a manipulação. Com isso, 

partiremos do pressuposto de que a utilização de preservativo e a atitude quanto ao 

uso eram iguais antes do experimento para todos os quatro grupos, já que será 

realizada a alocação aleatória dos respondentes.  

 Além disso, uma variável estranha presente no estudo que poderia impactar 

no resultado da variável dependente é a de o respondente possuir ou não parceiro 

sexual fixo. Para controlar essa variável, haverá uma questão medindo essa 

condição e as análises serão feitas considerando esse fato. 
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3.2 DESENHO EXPERIMENTAL E PROCEDIMENTOS  

 

 

Dentre todos os tipos de experimento disponíveis, o escolhido para a 

pesquisa foi o estudo experimental verdadeiro com grupos de controle somente pós-

teste. Esse tipo de experimento é conhecido por utilizar a randomização nas 

unidades de teste e não ter medição prévia, eliminando assim os efeitos de teste. 

Para isso, “supõe-se que os grupos sejam semelhantes em termos de medidas pré-

tratamento sobre a variável dependente em razão da atribuição aleatória de 

unidades de teste a grupos” (MALHOTRA, 2012, p. 225). Por sua simplicidade, já 

que requer apenas uma medição por grupo, o estudo de grupo de controle somente 

pós-teste é provavelmente o mais popular em pesquisa de marketing (MALHOTRA, 

2012).   

Como mencionado anteriormente, farão parte do universo amostral quatro 

unidades de estudo, onde três serão expostas a um dos tipos de apelo escolhidos, e 

a outra unidade – Grupo de Controle – assistirá a um vídeo que não tenha relação 

com o objeto de estudo do trabalho. A utilização de um grupo de controle é um 

cuidado imprescindível na realização de experimentos, já que ele permite que seja 

feita uma análise entre as causas e efeitos encontrados, fazendo-se comparações 

entre os indivíduos que receberam o tratamento e os que pensam que receberam 

(GOODWIN, 2010). 

Os vídeos escolhidos para o experimento foram analisados com a ajuda do 

GPMC da UFRGS de acordo com o tipo de apelo em que eles se encaixavam e se 

atendiam esse propósito da melhor forma possível. Com isso, foram definidos os 

vídeos que fariam parte da manipulação em cada um dos cenários. 

O vídeo 5 Razões para não usar preservativo (disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=XKqofe0L3jk) foi escolhido dentre as opções 

como o que mais transmitia medo para os espectadores. O vídeo Zazzoo use 

condoms – Fun, sexy, save (disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=bYvLahRzabs&feature=youtu.be) foi escolhido 

como o mais engraçado, e por isso o que mais utilizava o apelo humorístico. Já o 

vídeo Comercial Durex Brasil (disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=40aY8rIrzhY) utiliza o apelo sexual, e por isso foi 

o escolhido para esse cenário. Por fim, o vídeo escolhido para o grupo de controle 

https://www.youtube.com/watch?v=XKqofe0L3jk
https://www.youtube.com/watch?v=bYvLahRzabs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=40aY8rIrzhY
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foi Fold a fitted sheet in 5 easy steps (disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=ur-wlUhmFj8), que ensina a dobrar um lençol de 

elástico em cinco passos simples, e por isso não está relacionado com o objeto de 

pesquisa. Uma imagem dos quatro vídeos encontra-se disponível no Anexo A.   

Para a realização do experimento, optou-se por um design de fator único 

(single fator) entre sujeitos (between-subjects) – denominado assim devido ao fato 

de que os participantes contrastarem em grupos diferentes e de cada participante ter 

possibilidade de responder a apenas um dos cenários (GOODWIN, 2010) – com 

randomização aleatória, com a finalidade de se obterem grupos homogêneos e 

equivalentes, onde os participantes contrastam-se em grupos diferentes e cada um 

dos participantes tem a possibilidade de responder apenas a um dos cenários. Com 

isso, os resultados são avaliados pela comparação entre os diferentes grupos 

submetidos a diferentes estímulos.  

A randomização aleatória, feito pelo próprio Qualtrics, proporciona que as 

condições de tratamento sejam atribuídas aleatoriamente e assegura a igualdade 

dos grupos experimentais, e, assim, as possíveis variáveis estranhas distribuem-se 

de forma igual entre os grupos, bem como podemos pressupor que a variável 

dependente e a atitude dos indivíduos eram a mesma em cada um dos grupos antes 

de serem expostos ao experimento.   

Além disso, outra funcionalidade do Qualtrics é de garantir que um 

respondente não consiga responder o questionário mais do que uma vez, já que é 

possível controlar as respostas de acordo com o IP do usuário. Com ambas 

funcionalidades descritas, assegurou-se que os pressupostos para a realização do 

design between subjects estivessem supridas.  

 

Quadro 1 – Manipulações do experimento 

Manipulações 

between-subjects 

Apelo de Medo Mensagem persuasiva (vídeo) de apelo de medo Cenário 1 

Apelo Humorístico Mensagem persuasiva (vídeo) de apelo humorístico Cenário 2 

Apelo Sexual Mensagem persuasiva (vídeo) de apelo sexual Cenário 3 

Grupo de Controle Grupo de Controle Mensagem (vídeo) neutro Cenário 4 

Fonte: A autora, 2015.  

 

 

3.2.1 Instrumento de coleta de dados 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ur-wlUhmFj8
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Visando responder o objetivo da presente pesquisa, e com o cuidado 

essencial para que as variáveis estranhas não prejudiquem a validade dos 

resultados, o experimento foi composto pelas seguintes seções: termo de 

consentimento e de declaração de maioridade, vídeo, validade da manipulação, 

variáveis independentes, atitude, covariáveis, demográficas e debriefing.  

Com o intuito de seguir as normas quanto ao termo de consentimento, antes 

de iniciar a pesquisa o respondente teve que declarar estar ciente do seu caráter 

voluntário, por meio de concordância do seguinte texto: 

 

“Participante,  

 Esta é uma pesquisa acadêmica sobre o comportamento de consumo. Você 

precisará responder um questionário que demorará, aproximadamente, 5 minutos. 

 Você irá receber um código de segurança, ao final da pesquisa, que precisará ser 

copiado para a página de ativação do Mechanical Turk. 

 Não existem perdas financeiros ou possíveis riscos ao participar desta pesquisa. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá participar ou não, 

bem como desistir a qualquer momento. Suas respostas serão anônimas e só serão 

utilizadas com propósitos acadêmicos. Se você possui alguma dúvida, sugestões ou 

comentários sobre a pesquisa, por favor, faça contato pelo e-mail 

danik_221@hotmail.com. ” 

 Além disso, foi exigido que os participantes fossem maiores do que 18 anos, 

também visando cumprir as normas exigidas para realização de uma pesquisa, 

conforme o texto a seguir: 

“Informações para consentimento: 

 Eu declaro que tenho mais de 18 anos e concordei em participar desta pesquisa. Eu 

declaro que fui informado que minha participação neste estudo é voluntária e que eu 

posso abandonar a pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade, e que 
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todas as informações são confidenciais. Eu entendo que este estudo não oferece 

riscos.  

 Eu li e entendi as informações acima e desejo, por minha livre vontade, participar 

deste estudo. ” 

Com isso, o participante estava apto a assistir um dos vídeos – designado 

para cada indivíduo de acordo com a randomização aleatória, feito pelo próprio 

Qualtrics. Após isto, o respondente foi questionado quanto a validação da 

manipulação, onde teve que determinar, em uma escala tipo slider de 0 a 100 

(sendo 0 discordo fortemente e 100 concordo fortemente) o seu sentimento sobre o 

vídeo nas áreas: humor, medo e sensualidade.  

A seção seguinte procurou medir a intenção de uso de preservativo após o 

vídeo, bem como a capacidade do mesmo em fazer o indivíduo pensar sobre a 

importância da utilização do produto como método de prevenir doenças. Utilizando 

uma escala tipo slider de 0 a 100 (onde 0 significou discordo fortemente e 100 

concordo fortemente) os respondentes expressaram sua opinião. Dentro do mesmo 

bloco, foi perguntado quanto a existência de visualização anterior ao vídeo. A 

segunda variável dependente descrita aqui, que visa medir o quanto o vídeo 

consegue transmitir a mensagem de que o uso de preservativo é importante, é 

essencial para a estudo, já que com ela poderemos identificar qual é o tipo de apelo 

que impacta mais os expectadores, mas sem necessariamente gerar uma intenção 

de mudança de atitude. 

A seção posterior teve como objetivo medir a atitude dos indivíduos com 

relação a utilização de preservativo, medindo a utilização passada e a intenção 

futura. Para isso, utilizou-se um instrumento elaborado conforme estudo de Marie 

Helweg-Larsen e Barry E. Collins (1994), que mede a atitude de indivíduos em cinco 

áreas distintas, compostas por cinco questões cada: confiabilidade e eficácia de 

preservativos, prazer associado com o preservativo, estigma, constrangimento 

quanto a negociação de seu uso com o parceiro e constrangimento sobre a compra 

do produto. Os participantes tiveram que ler cada uma das 25 questões propostas 

pelo estudo, e avaliar o quanto eles concordavam com a afirmativa. As avaliações 

foram registradas em uma escala Likert de 7 pontos, variando de 1 (discordo 
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fortemente) até 7 (concordo fortemente), mantendo o padrão utilizado na pesquisa 

original.  

Na seção de perguntas covariantes, o indivíduo teve que responder quanto a 

ter ou não um único parceiro sexual – em forma de pergunta dicotômica, com opção 

sim ou não – já que a existência de um parceiro fixo é um dos motivos apontados 

por pesquisas sobre a não utilização de preservativo. Além disso, em uma escala 

tipo slider de 0 a 100 (sendo 0 discordo fortemente e 100 concordo fortemente), o 

respondente teve que expressar seu conhecimento e entendimento quanto aos 

riscos de não usar o produto durante uma relação sexual.  

Na seção seguinte foram feitas perguntas demográficas, que nos permitem 

separar as respostas os indivíduos de acordo com gênero, idade, grau de instrução, 

idioma e país de origem (no caso de inglês não ser o idioma mãe) e renda. A 

verificação do idioma foi muito importante, pois o questionário foi aplicado em inglês, 

e caso esse não fosse o idioma natural do indivíduo, poderia gerar desentendimento 

das questões e com isso comprometer os resultados alcançados.  

Por fim, a última seção apresentada foi de debriefing, onde os respondentes 

puderam dar sua opinião através de respostas discursivas a respeito dificuldades ao 

responder o questionário, sugestões e também sobre o que pensam ser o objetivo 

da pesquisa. Os instrumentos utilizados no estudo encontram-se disponíveis no 

Apêndice A.  

Um pré-teste do instrumento de coleta de dados foi realizado para averiguar 

se as escalas e procedimentos utilizados estavam adequadas, e se havia alguma 

possível mudança a ser feita antes da aplicação efetiva. Para isso, foi feita uma 

análise das respostas dos dez primeiros questionários que foram respondidos no 

Mechanical Turk, o que nos permitiu saber que o público respondente possuía as 

mesmas características aos participantes oficiais. Avaliando-se por cenário, chegou-

se ao número de 3 participantes no Cenário 1 (apelo de medo), 2 no Cenário 2 

(apelo humorístico), 3 no Cenário 3 (apelo sexual) e 2 no Cenário 4 (grupo de 

controle).  

Apesar do pré-teste ter sido realizado, não foi constatada nenhuma 

necessidade de mudança, e por isso, os questionários utilizados para essa etapa 

foram mantidos na base de dados final.  
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3.2.2 Realização do Experimento 

 

 

O experimento foi realizado no dia 28 de outubro de 2015, às 22 horas – 

horário de Brasília – sendo a diferença de fuso horário do Brasil para os Estados 

Unidos de 3 até 8 horas para menos. O primeiro questionário foi finalizado às 22 

horas e 4 minutos, e o último às 00 horas e 50 minutos do dia 29 de outubro de 

2015, tendo duração total de 2 horas e 50 minutos. A média de tempo de resposta 

por questionário foi de 10 minutos e 23 segundos, mesmo que o tempo estimado 

tenha sido de cinco minutos. Isso aconteceu devido ao fato de alguns indivíduos 

deixarem a pesquisa aberta e irem respondendo aos poucos – o que foi averiguado 

durante a realização do experimento. No início da pesquisa, quando poucas pessoas 

haviam começado a realizar o estudo e iam finalizando conforme respondiam, o 

tempo médio de resposta estava em 5 minutos e 11 segundos.  

De acordo com VanVoorhis e Morgan (2007), 30 participantes por cenário é 

um número adequado quando se utiliza o método estatístico de análise ANOVA. 

Esse tamanho de amostra é indicado, pois deverá conduzir a um poder estatístico 

de 80%, o mínimo sugerido para um estudo ordinário (VANVOORHIS; MORGAN, 

2007). Sabendo disso, estipulou-se uma amostra de 120 respondentes – atendendo 

a regra de aproximadamente 30 por cenário. Durante a realização do experimento, 

133 pessoas começaram a responder o questionário, mas apenas 120 finalizaram. 

Dos 13 respondentes que não finalizaram a pesquisa 12 deles desistiram de 

responder quando foram avisados que precisariam assistir a um vídeo, e por isso a 

randomização aleatória nos cenários não chegou a ser feita. O outro questionário 

faltante desistiu ao ter que colocar o código de pagamento – gerado ao final do 

questionário – no Mechanical Turk, e por isso teve sua resposta excluída.  

 

 

3.2.3 Preparação dos Dados 

 

 

Segundo Malhotra (2012), a preparação dos dados antes das análises é uma 

parte fundamental para a pesquisa, com isso, faz-se necessário que os dados 

coletados sejam verificados, editorados, codificados, transcritos, depurados e 
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ajustados (MALHOTRA, 2012), isto é, os dados obtidos com a pesquisa estarão em 

forma bruta, e por isso precisam ser submetidos a diversas etapas de análise.  

Primeiramente, é necessário que se faça a verificação dos questionários, que 

consiste em analisar se existem partes dele que estão incompletas, se o padrão de 

respostas indica que o entrevistado não entendeu ou não seguiu as instruções, se 

as respostas apresentam pequena variância – o que pode significar que o 

respondente assinalou as respostas sem pensar sobre elas –, se o questionário está 

fisicamente incompleto ou se ele foi respondido por uma pessoa não qualificada 

(MALHOTRA, 2012). Com essa análise, foi excluído um questionário. O questionário 

a ser excluído foi o de número 13, devido ao respondente ter errado a pergunta de 

checagem de atenção ao vídeo, o que invalida a manipulação. Esse indivíduo fazia 

parte do cenário 3, e ao ser questionado sobre a marca do preservativo da 

propaganda, responder ser Trojan ao invés de Durex.  

Na editoração dos dados, buscam-se respostas ilegíveis, incompletas, 

inconsistentes ou ambíguas (MALHOTRA, 2012). Nessa etapa, não foi localizado 

nenhum questionário fora do padrão. A próxima etapa é a de codificação dos dados. 

Como o experimento foi realizado no Qualtrics, e através dele é possível extrair as 

informações já codificadas, essa parte não se fez necessária. Apesar disso, na 

escala de atitude – construída pelos autores Marie Helweg-Larsen e Barry E. Collins 

(1994) – haviam alguns itens que foram redigidos de forma negativa, ou seja, 

indicavam uma atitude negativa em relação ao preservativo, e, portanto, a 

codificação deveria ser invertida – quando era 1, passava a ser 7, e assim 

sucessivamente (HELWEG-LARSEN, 1998).  As questões que precisaram ser 

invertidas foram: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25.  

A etapa seguinte de preparação de dados consiste na transcrição do 

questionário, o que também não se fez necessário para a presente pesquisa. 

Posteriormente, realiza-se a depuração dos dados, onde se verifica a consistência e 

tratam-se as respostas faltantes (MALHOTRA, 2012). Nessa etapa, outros cinco 

questionários foram eliminados por apresentarem um padrão nas respostas na 

escala de atitude – dois deles marcaram a totalidade das 25 questões no extremo 

direito, e os outros na metade da escala. Os questionários eliminados foram os de 

número: 3, 46, 73, 85 e 113. Por fim, a última etapa é a de ajuste estatístico de 

dados, que não se fez necessário no estudo.  
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Após a realização da preparação de dados, tivemos uma perda de seis 

questionários, sendo dois do cenário de medo, dois do sexual e dois do grupo de 

controle. Com isso nossa amostra total final, dividida pelos cenários ficou da 

seguinte forma: 

 

 

 

Tabela 1 – Respondentes por Cenário 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

 

 

3.2.4 Checagem de Manipulação 

 

 

De acordo com Goodwin (2010), a checagem de manipulação de um 

experimento deve ser realizada ao final do mesmo, em uma seção denominada 

debriefing, onde é solicitado aos indivíduos que descrevem o que pensam se tratar o 

estudo. Além disso, ele aponta que podem realizar-se checagens durante o 

experimento, perguntando sobre o andamento da pesquisa (GOODWIN, 2010).  

No presente estudo, além do debriefing ao final da pesquisa, foi feita uma 

checagem de manipulação para averiguar se o tratamento experimental (vídeos) 

realmente teve o efeito pretendido no participante – isto é, se quem assistiu ao vídeo 
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com apelo de medo efetivamente sentiu medo, e assim sucessivamente em todos os 

cenários.  

Para isso, no bloco seguinte ao do vídeo, o respondente precisava classificar 

três sentimentos em uma escala tipo slider de 0 a 100 (sendo 0 discordo fortemente, 

e 100 concordo fortemente): medo, humor e sensualidade, independente do cenário 

em que ele se enquadrava.  

Os resultados encontrados mostram que os indivíduos do cenário 1, contendo 

o vídeo de apelo ao medo, tiveram uma média de 11,5, 39,6 e 21,1 nos sentimentos 

humor, medo e sensualidade, respectivamente. Percebe-se que há diferença 

significativa entre os cenários (F (3,110) = 15,6, p<0,001). Isso mostra que eles 

sentiram muito mais medo do que os outros sentimentos, e prova que a manipulação 

estava correta. Já no cenário 2, onde foi passado o vídeo de apelo humorístico, as 

médias foram: 70,0, 20,3 e 14,8 para humor, medo e sensualidade, respectivamente, 

apresentando significância (F (3,110) = 43,1, p<0,001). Com isso, concluímos que 

eles sentiram muito mais humor do que os outros fatores. No cenário 3 – apelo 

sexual – obtivemos médias 12,4 em humor, 4,1 em medo e 57,9 em sensualidade, 

com diferença entre as médias (F (3,109) = 25,6, p<0,001), mostrando que os 

indivíduos acharam o vídeo mais sensual do que humorístico e de medo. Por fim, no 

último cenário – grupo de controle – os indivíduos apresentaram médias de 20,8, 1,1 

e 5,6, nos sentimentos humor, medo e sensualidade, respectivamente, mostrado ser 

um vídeo neutro.    

 

Gráfico 1 – Representação das Médias e dos Desvios Padrões de sentimentos por 

Cenário 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  
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Tabela 2 – ANOVA: Sentimentos por Cenário – Medo 

Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente: Enquanto eu assisti ao vídeo, eu senti medo  

Fonte 
Tipo III 

Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Modelo corrigido 25364,621a 3 8454,8 15,6 0,00b 

Ordenada na origem 30179,3 1 30179,3 55,6 0,00 b 

Cenário 25364,6 3 8454,8 15,6 0,00 b 

Erro 59624,3 110 542,0     
Total 113410 114       

Total corrigido 84988,9 113       
a. R²= ,298 (R²= ,279) 
b. P < 0,001 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

Tabela 3 – ANOVA: Sentimentos por Cenário – Humorístico 

Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente: Enquanto eu assisti ao vídeo, eu senti humor 

Fonte 
Tipo III 

Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Modelo corrigido 68774,1a 3 22924,7 43,1 0,00b 

Ordenada na origem 93416,2 1 93416,2 175,5 0,00b 

Cenário 68774,1 3 22924,7 43,1 0,00b 

Erro 58548,4 110 532,3     
Total 225648 114       
Total corrigido 127322,5 113       

a. R²= ,540 (R²= ,528) 
b. P < 0,001 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

Tabela 4 – ANOVA: Sentimentos por Cenário – Sexual 

Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente: Enquanto eu assisti ao vídeo, eu senti sensualidade 

Fonte 
Tipo III 

Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Modelo corrigido 47048,9a 3 15682,9 25,6 0,00b 

Ordenada na origem 69445,3 1 69445,3 113,3 0,00b 

Cenário 47048,9 3 15682,9 25,6 0,00b 

Erro 66837,5 109 613,2     
Total 189393 113       

Total corrigido 113886,4 112       
a. R²= ,413 (R²= ,397) 
b. P < 0,001 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  
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Na seção de debriefing, localizada ao final do experimento, foi solicitado que 

os indivíduos escrevessem, primeiramente, sobre dúvidas e sugestões quanto ao 

questionário. Apesar de sua grande importância, essa questão não era obrigatória, 

por dispender mais disposição e tempo do respondente. Nessa questão, 68% dos 

respondentes declararam não terem nenhuma dúvida ou sugestão, 25% deixaram 

em branco e 7% utilizaram o meio para demonstrar seus pensamentos quanto a 

pesquisa. Os comentários feitos por essas pessoas estão descritos na figura abaixo, 

bem como o número do questionário do respondente.  

  

Quadro 2 – Debriefing: dúvidas e sugestões 

Dúvida/Sugestão Questionário 

Explicou o motivo de não ter um 
parceiro fixo e pediu para que essa 
questão fosse contemplada em 
pesquisas futuras. 

5 

Duas pessoas tiveram dificuldade 
para acompanhar o vídeo, já que o 
mesmo continha legendas. 

105 e 67 

Explicou que não usava preservativo 
no momento, pois está casada e 
grávida. 

86 

Não utiliza preservativo por ser 
casada e usar outras formas de 
controle de natalidade, com isso 
sugeriu que fosse perguntado para 
mulheres se utilizam outro método 
contraceptivo. 

92 

Duas pessoas que assistiram ao 
vídeo do grupo de controle 
estranharam o vídeo não ser sobre 
preservativo. 

75 e 20 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

A segunda parte da seção, solicitava aos indivíduos que escrevessem sobre o 

que pensaram ser o objetivo do estudo. Analisando os resultados, 61% deles 

pensaram que o estudo era sobre o uso de preservativos, 20% não sabiam do que 

se trata o objetivo da pesquisa, 11% deixaram a questão em branco e 8% pensaram 

que diz respeito a uma propaganda de preservativo que está sendo testada, 

conforme mostra o gráfico abaixo separado por cenários.  
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 Gráfico 2 – Debriefing: objetivo da pesquisa 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

 

3.2.5 Variáveis de Controle e Covariáveis 

 

 

Algumas variáveis de controle dos respondentes foram conhecidas através de 

perguntas demográficas feitas no experimento. Os elementos que fizeram parte das 

variáveis foram: gênero, idade, grau de instrução, se inglês é a língua mãe – e em 

caso negativo, qual é o país de origem – e por fim, a renda anual do indivíduo.  

Em relação ao gênero dos respondentes, 68,1% são do sexo masculino e 

31,9% do sexo feminino. A média de idade encontrada foi de 33,70 anos, com 

desvio padrão da amostra de 10,89, sendo o mínimo da idade 20 e o máximo 74 

anos. 43,7% dos respondentes tem idade entre 20 e 29 anos, 36,1% tem 30 até 39, 

8,4% tem de 40 a 49 e os outros 11,7% tem idade entre 50 a 74. O perfil da amostra 

está de acordo, já que o maior número de infectados está na faixa dos 15 até 49 

anos, seja do sexo masculino ou feminino, sendo 20 até 29 o intervalo mais crítico 

(BRASIL, 2014).  
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Gráfico 3 – Gênero dos Respondentes 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

Gráfico 4 – Idade dos Respondentes 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

Quando ao grau de instrução dos respondentes constatou-se que 52,1% 

possuem graduação, 34,5% concluíram até o ensino médio, 11,8 possuem título de 

mestre, e apenas 1,7% são doutores. Ao serem questionados sobre ser inglês seu 

idioma natural, apenas um indivíduo respondeu negativamente, e por isso foi 

perguntado a ele sobre sua nacionalidade, a qual revelou-se como sendo chinesa. 

Com esse fato, suas respostas foram analisadas individualmente e não se constatou 

nenhum fato crítico que justificasse eliminar as respostas desse indivíduo da base 

de dados.  

 

 

 

 

77

37

MASCULINO FEMININO

De 20 até 29
42%

De 30 até 39
37%

De 40 até 49
9%

De 50 até 59
8%

De 60 até 69
3%

De 70 até 79
1%



52 

 

Gráfico 5 – Grau de Instrução dos Respondentes 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

Por fim, a última variável demográfica a ser questionada foi a de renda anual 

do indivíduo. Com isso, constatou-se que 33,6% recebem menos de US$ 20 mil 

anualmente, 18,5% recebem entre US$ 30 mil e US$ 39,99 mil, 9,2% recebem entre 

US$ 20 mil e US$ 29,99 mil e também US$ 40 mil até US$ 49,99 mil. O restante da 

porcentagem (29,4 %) está distribuído nos demais grupos acima de US$ 50 mil. 

 

Gráfico 6 – Renda dos Respondentes 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  
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Além das variáveis de controle, também foram incluídas duas covariaveis. A 

primeira foi quanto ao indivíduo possuir ou não um parceiro sexual fixo. Essa 

questão é de suma importância, pois indivíduos que possuem parceiro fixo 

geralmente não utilizam o preservativo, e sim outros métodos apenas contraceptivos 

(GALVÃO, 2002), e por isso é importante analisarmos esses dados separadamente. 

Dos respondentes, 76 (66,7%) declararam possuir parceiro fixo, enquanto 38 

(33,3%) não possuem.   

 

Gráfico 7 – Parceiro Sexual Fixo 

 

A segunda covariavel perguntou quanto ao conhecimento e entendimento do 

indivíduo a respeito dos riscos de não usar preservativo durante a relação sexual. 

Por se tratar de uma escala tipo slider de 0 a 100, o mínimo de resposta foi 0 e o 

máximo 100. A média de resposta para essa pergunta foi de 92,83, com desvio 

padrão de 17,14.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A análise de dados do presente estudo foi realizada a partir de procedimentos 

estatísticos multivariados de dados. Para isso, utilizou-se o software IBM® SPSS 

Statics 21, que será denominado de SPSS.  

 

 

4.1 ANÁLISE DAS MANIPULAÇÕES 

 

 

Para a análise dos resultados encontrados na pesquisa foram realizados 

testes estatísticos através do programa SPSS. Os resultados aqui encontrados 

servirão para embasar as considerações finais, que serão apresentadas ao final do 

presente trabalho.  

Os dados coletados a partir da realização do experimento foram analisados 

utilizando-se ANOVA. Avaliou-se qual seria o tipo de apelo utilizado nas 

propagandas que geraria maior propensão a utilização de preservativo por parte do 

receptor da mensagem. 

Além disso, utilizou-se o método ANCOVA para analisar a covariante de 

importância do uso do preservativo demostrada através dos apelos utilizados nas 

propagandas, ou seja, qual dos tipos de persuasão testados seriam capazes de 

convencer melhor as pessoas quanto a importância da utilização de preservativo. 

Realizou-se, também, análise fatorial na escala de atitude proposta, bem 

como análises das médias obtidas através da escala, com a utilização do método 

ANOVA. Os achados da pesquisa são detalhados na sequência. 

 

 

4.2 INTENÇÃO DE USO 

 

 

Quando deseja-se analisar as diferenças entre os valores médios das 

variáveis dependentes e das variáveis independentes, costuma-se utilizar o método 

ANOVA (MALHOTRA, 2012). A principal questão a ser respondida no presente 



55 

 

estudo é se existe diferença na intenção de uso de preservativo de acordo com o 

tipo de apelo utilizado nas propagandas vinculadas, ou seja, na média de intenção 

de uso em cada um dos cenários propostos, e por isso utilizou-se esse método 

estatístico.  

Para cumprir esse objetivo, os respondentes foram questionados quanto sua 

intenção de uso de preservativo em cada um dos cenários. Devido à randomização 

aleatória realizada no início do experimento, considerou-se que os indivíduos 

possuíam a mesma média de intenção de uso inicial – antes da manipulação – em 

todos os grupos.  

Quando analisamos o resultado obtido a partir da ANOVA, não percebemos 

uma diferença significativa nas médias dos grupos (F (3,109) = 1,8, p=0,156) em um 

nível de significância de p=0,05. Isto é, os dados obtidos não nos permitem afirmar 

que existe diferença entre os grupos na intenção de uso de preservativo.   

As médias de intenção de uso de preservativo nos diferentes tipos de apelos 

utilizados foram as seguintes: 64,5, 64,3, 53,2 e 42,4 nos apelos de medo, grupo de 

controle, sexual e humorístico, respectivamente. O gráfico a seguir mostrará essas 

informações, juntamente com os desvios padrões encontrados. 

 

Gráfico 8 – Médias e Desvios Padrões da intenção de uso por cenário 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

Tabela 5 – ANOVA: Intenção de uso x Cenários 

  
Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Entre Grupos 9457,9 3 3152,7 1,8 0,156 

Nos grupos 193476,3 109 1775,0     

Total 202934,2 112       
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

No caso da intenção de uso, o gênero do respondente pode ser considerado 

uma covariável. Levando isso em conta, fez-se uma análise estatística ANCOVA, 

que segundo Malhotra (2012) é o método mais indicado para esse tipo de 

observação. Com isso, considerando a intenção de uso como variável dependente e 

o gêero como covariável, encontrou-se que tampouco existe diferença significativa 

entre os diferentes tipos de apelo (F (11,108) = 1,01, p=0,316).  

 

Tabela 6 – ANCOVA: Intenção de uso x Cenário x Gênero 

Fonte 
Tipo III 

Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Modelo corrigido 11255,8a 4 2813,9 1,586 0,183 

Ordenada na origem 24691,3 1 24691,8 13,912 0,000b 

Gênero 1797,9 1 1797,9 1,013 0,316 

Cenário 9501 3 3167,0 1,784 0,154 

Erro 191678,4 108 1774,8 

  Total 550836 113       

Total corrigido 202934,2 112 

   a. R2=0,055 (R2=0,020) 
b. P<0,001 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

Já ao analisarmos a intenção de uso comparando os indivíduos que possuem 

ou não um parceiro sexual fixo, através de uma análise de ANCOVA, onde o 

parceiro sexual é a covariável, constatamos que existe diferença significativa entre 

os respondentes que possuem e os que não possuem parceiro fixo (F (1,108) = 

15,9, p<0,001), sendo que os que não possuem parceiro fixo apresentam maior 

propensão a utilização do preservativo (M=77,2) do que aqueles que possuem 

(M=44,5). Apesar dessa diferença, podemos ver que ela não é causada pelo tipo de 

apelo a qual o indivíduo foi submetido, já que neste quesito não encontrou-se 

diferença significativa (F (3,108) = 1,6, p=0,194). 
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Tabela 7 – ANCOVA: Intenção de uso x Cenário x Parceiro Fixo 

Fonte 
Tipo III 

Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Modelo corrigido 34365,4a 4 8591,3 5,5 0,000b 

Ordenada na origem 2077,8 1 2077,8 1,3 0,251 

Parceiro_Exclusivo 24907,4 1 24907,4 15,9 0,000b 

Cenário 7476,9 3 2492,3 1,6 0,194 

Erro 168568,9 108 1560,8 

  Total 550836 113       

Total corrigido 202934,2 112 

   a. R2=0,169 (R2ajustado=0,139) 
b. P<0,001 

  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

 

4.3 IMPORTÂNCIA DE USO 

 

 

Após feito o estudo quanto a intenção de uso por cenário, fez-se a mesma 

análise por cenário, mas comparando com a capacidade do vídeo em fazer com que 

a pessoa pensasse a respeito da importância em utilizar preservativos. Para a 

análise desse questionamento utilizou-se o método estatístico ANOVA. 

A partir dessa análise, contatou-se que existe diferença significativa entre as 

médias de pensamento sobre a importância de uso nos cenários (F (3,110) = 34,2, 

p<0,001). A média dada para o pensamento sobre a importância do uso pelos 

respondentes do cenário de medo foi de 78,5, sendo a maior delas, seguida pelas 

médias 26,4, 24,9 e 1,8, nos apelos sexual, humorístico e grupo de controle, 

respectivamente, conforme ilustrado no gráfico.  
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Gráfico 9 – Médias e Desvio Padrões da importância de uso por cenário 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

Como mostra o gráfico, encontrou-se bastante discrepância entre os valores 

da média do apelo de medo comparado com os demais, e por isso pode-se afirmar 

que este apelo é o mais eficiente para informar as pessoas sobre a importância da 

utilização de preservativo e fazê-las pensar a respeito desse assunto, mesmo que 

isso não gere uma diferença na propensão de utilização do produto logo após a 

exibição do vídeo (intenção de uso).  

 

Tabela 8 – ANOVA: Pensamento sobre a importância de uso por Cenário 

  
Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Entre Grupos 83490,1 3 27830 34,2 0,000a 

Nos grupos 89516,7 110 813,8     

Total 173006,8 113       

a. P < 0,001      
Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

Ao analisar o Teste Post Hoc Turkey HSD, percebe-se que, quanto a 

significância dos cenários separadamente, apenas não existe diferença entre os 

cenários humorístico e sexual, que apresentam uma média bastante semelhante 

(p=0,997). O grupo de controle foi o que menos fez as pessoas pensarem sobre o 

assunto, como era o esperado, já que o mesmo não estava relacionado com uso de 

preservativo.  

Quando comparamos as diferenças das médias entre o pensamento sobre a 

importância do uso de preservativo com base no gênero dos respondentes, através 
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de uma análise estatística ANCOVA, com gênero como covariável, vemos que não 

há uma diferença significativa entre os gêneros (F (1,109) = 1,8, p=0,177), sendo a 

média dos homens 33,5 e a das mulheres 29,9. Nesse caso, podemos afirmar que o 

que influenciou a variável dependente foi o cenário e não o gênero do respondente. 

 

Tabela 9 – ANCOVA: Pensamento sobre a importância de uso x Cenário x Gênero 

Fonte 
Tipo III 

Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Modelo corrigido 84979,909a 4 21244,9 26,3 0,000b 

Ordenada na origem 23247,1 1 23247,1 28,8 0,000b 

Gênero 1489,8 1 1489,8 1,8 0,177 

Cenário 84444,9 3 28148,3 34,2 0,000b 

Erro 88026,9 109 807,6 

  Total 290063 114       

Total corrigido 173006,8 113 

   a. R ao quadrado = ,491 (R ao quadrado ajustado = ,473) 
b. P<0,001 

  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

Além disso, fez-se uma ANCOVA para compararmos a importância de uso 

por cenário de acordo com o respondente possuir ou não parceiro fixo. Nesse 

quesito, constatou-se que não há diferença significativa (F (1,109) = 1,24, p=0,267), 

mostrando que o vídeo consegue ou não transmitir a mensagem que deseja, mesmo 

que a pessoa possua um parceiro sexual fixo.  

 

Tabela 10 – ANCOVA: Pensamento sobre a importância de uso x Cenário x Parceiro Exclusivo 

Fonte 
Tipo III 

Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Modelo corrigido 84502,7a 4 21125,7 26 0,000b 

Ordenada na origem 7136,8 1 7136,8 8,8 0,004 

Parceiro_Exclusivo 1012,6 1 1012,6 1,2 0,267 

Cenário 84475,4 3 28158,5 34,7 0,000b 

Erro 88504 109 811,9 

  Total 290063 114       

Total corrigido 173006,8 113 

   a. R²=0,488 (R²ajustado=0,470) 
b. P<0,001 

  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

 

4.4  ATITUDE 
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A escala de atitude desenvolvida em um estudo pela pesquisadora Marie 

Helweg-Larsen foi aplicada no presente estudo da mesma maneira que no original, 

visando desvendar as atitudes passadas e futuras das respondentes em relação a 

utilização de preservativo.  

O estudo foi composto por uma escala de 25 questões, com cinco dimensões 

diferentes: a confiabilidade e a eficácia dos preservativos, o prazer sexual associado 

ao preservativo, o estigma associado as pessoas que propõe e/ou utilizam 

preservativo, o constrangimento sobre a negociação do uso (com os parceiros) e por 

fim, o constrangimento sobre a compra do produto (HELWEG-LARSEN, 1998). 

Para a análise da escala de atitude, primeiramente foi utilizado o método de 

análise fatorial, que segundo Malhotra (2012) é um tipo de procedimento destinado 

essencialmente à redução e resumo de dados. A extração foi feita utilizando o 

método de fatoração do eixo principal com rotação varimax – “método ortogonal de 

rotação de fatores que minimiza o número de varáveis com altas cargas sobre um 

fator, reforçando, assim, a interpretabilidade dos fatores” (MALHOTRA, 2012, p. 

554). O Teste KMO mostrou que a proporção da variância que as variáveis 

apresentam em comum ou são devidas a fatores comuns foi de 0,832, o que nos 

mostra uma boa adequação de possibilidades de tratamento dos dados com o 

método (HAIR, 2005 e PEREIRA, 2001). Além disso, a significância obtida no teste 

de esfericidade de Bartlett foi < 0,001, confirmando que os dados são adequados 

para o tratamento (PEREIRA, 2001).  

O total de variância explicada com a aplicação da análise fatorial foi de 

65,9%, gerando cinco fatores distintos na matriz de fatores – coeficientes utilizados 

para expressar as variáveis padronizadas em termos dos fatores (MALHOTRA, 

2012). Os cinco fatores gerados coincidem com as cinco dimensões das perguntas 

realizadas no experimento, mostrando que há correlação entre os fatores e as 

variáveis analisadas, mesmo que elas não tenham ficado totalmente distribuídas nas 

dimensões originais, conforme mostra a tabela a seguir.  
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Tabela 11 – Análise Fatorial – Matriz dos Fatores Rotacionada 

Pergunta 
Fator 

1 2 3 4 5 

1 0,765         

2 0,743         
3 0,737         

4 0,711         
5 0,659         
6 0,652         
7 0,637 0,404       

8 0,598         
9 0,596         

10 0,584         

11 0,503         
12 0,423         
13   0,907       
14   0,876       
15   0,874       
16   0,756       
17   0,742       

18           

19 0,541   0,652     
20     0,565     

21           
22       0,841   
23       0,683   
24         0,515 

25           

Método de extração: Fatoração do Eixo principal.  

 Método de rotação: Varimax com normalização de 
Kaiser. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  
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Gráfico 10 – Gráfico de sedimentação 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

Após a análise fatorial, partiu-se para as análises de média das questões. 

Quando analisamos as 25 perguntas juntas não encontramos diferença significativa 

nas médias dos cenários aplicados (F (3,110) = 1,1, p=0,336). As médias 

encontradas nas respostas foram acima da mediana da escala em todos os 

cenários, sendo elas: 5,5 no apelo sexual, 5,4 no apelo de medo, 5,3 no grupo de 

controle e 5,1 no humorístico, conforme ilustrado no gráfico abaixo.  

 

Gráfico 11 – Médias Escala de Atitude 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  
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Tabela 12 – ANOVA: Escala de Atitude 

  
Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Entre Grupos 2,5 3 0,8 1,1 0,336 

Nos grupos 79,8 110 0,7     
Total 82,3 113       

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

Após analisar as 25 questões em conjunto, é feita uma análise para cada uma 

das cinco dimensões. Na primeira dimensão, que se trata da confiabilidade que as 

pessoas possuem nos preservativos, encontrou-se que as medias entre os cenários 

são muito próximas, não havendo significância (F (3,112) = 0,48, p=0,691). Na 

segunda dimensão analisada – o prazer associado ao uso do produto – os dados 

mostram que também não há diferença significativa entre os cenários (F (3,112) = 

1,29, p= 0,28). Entretanto, ao analisar as cinco questões da área individualmente, 

percebe-se que uma das perguntas obteve diferença significativa quantos as demais 

nos distintos cenários: “Preservativos arruínam o ato sexual” (F (3,110) = 3,4, 

p=0,02).  As maiores diferenças encontradas foram quando comparamos o cenário 2 

– apelo humorístico – com os cenários de apelo sexual (p=0,025) e medo (p=0,048), 

o que mostra que o humor teve mais capacidade de influenciar quanto ao prazer 

associado ao uso do produto.  

 

Tabela 13 – ANOVA: “Preservativos arruínam o ato sexual” 

  
Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Entre Grupos 27,407 3 9,136 3,4 0,02 

Nos grupos 295,058 110 2,682     
Total 322,465 113       

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

Na dimensão que trata do estigma associado as pessoas que propõe e/ou 

utilizam preservativo também se observou que não existe diferença significativa 

entre as médias. Apesar disso, a média do cenário de apelo humorístico foi mais 

baixa que os demais (M=5,9), enquanto a do apelo sexual foi de 6,4. Nesse caso, o 

vídeo de apelo sexual foi o mais eficiente em retirar o estigma – rótulo – negativo 

das pessoas que utilizam preservativo. 
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Observando a dimensão de constrangimento sobre a negociação do uso de 

preservativo com o (a) parceiro (a) sexual, também não vemos significância entre as 

diferenças nas médias por cenários (F (3,110) = 1,875, p=0,138). Contudo, ao 

analisarmos as questões separadamente, percebemos que existe diferença 

significativa em uma das cinco questões: “Eu nunca sei o que dizer quando meu 

parceiro e eu precisamos conversar sobre preservativo ou outros meios de proteção” 

Nessa questão (F 3,110) = 3,85, p=0,012) novamente o cenário 2 – apelo 

humorístico – apresentou diferença significativa entre os cenários de medo 

(p=0,026) e sexual (p=0,02), mostrando ser o mais eficaz quando se trata de 

conversar sobre o assunto com o parceiro.  

 

Tabela 14 – ANOVA: “Eu nunca sei o que dizer quando meu parceiro e eu precisamos 

conversar sobre preservativo e outros meios de proteção” 

  
Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Entre Grupos 22,5 3 7,5 3,85 0,012 

Nos grupos 214,5 110 1,9     
Total 237 113       

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

Por fim, na última dimensão pesquisada, sobre o constrangimento durante a 

compra do produto, não se encontrou diferença significativa entre as médias dos 

cenários, e tampouco analisando as questões da dimensão individualmente.  

 O estudo original da escala de atitude utilizada chegou à conclusão de que 

existe diferença entre algumas das dimensões com base no gênero do respondente. 

Nele, eles perceberam que as mulheres são mais positivas quanto a identificação do 

estigma, enquanto os homens possuem menos vergonha na compra do produto. 

Nas demais áreas, eles não encontraram diferenças significativas. Levando isso em 

conta, as mesmas analises foram feitas no presente estudo para verificar se os 

mesmos resultados seriam encontrados.  

 Diferente do estudo, o que se encontrou é que existe diferença significativa 

dos gêneros quando comparamos a escala como um todo (F (1,112) = 6,4, 

p=0,012), e também nas seguintes dimensões: prazer, estigma e negociação. Já que 

o estudo original é datado de 1994, pressupõe-se que essas diferenças encontradas 

entre eles sejam justificadas pelas grandes mudanças culturais que ocorreram nesse 



65 

 

período. As diferenças de médias encontradas em cada uma das dimensões serão 

exploradas a seguir. 

 

Tabela 15 – ANOVA: Escala de Atitude x Gênero 

  
Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Entre Grupos 4,48 1 4,5 6,4 0,012 

Nos grupos 77,8 112 0,7     

Total 82,3 113       
Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

Na dimensão do prazer associado ao uso do preservativo (F (1,112) = 15,325, 

p<0,001, as médias encontradas mostram que os homens acreditam que o produto 

influencia mais no prazer (M=3,9) do que as mulheres (M=4,7). No estudo original, 

não foi encontrada diferença significativa nessa área. 

 

Tabela 16 – ANOVA: Prazer x Gênero 

  
Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Entre Grupos 15,9 1 15,9 15,3 0,000a 

Nos grupos 115,9 112 1,0     

Total 131,9 113       

a. P<0,001      
Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

A segunda dimensão na qual se encontrou diferença entre as médias foi a 

que diz respeito ao estigma associado as pessoas que propõe e/ou utilizam 

preservativo (F (1,112) = 6,2, p=0,014). Nesse quesito, a média das mulheres 

(M=6,6) foi maior do que a dos homens (M=6,1), indo de encontro ao resultado 

obtido na pesquisa original. Isso nos mostra que as mulheres são as que menos 

rotulam os indivíduos que optam por utilizar o produto. 
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Tabela 17 – ANOVA: Estigma x Gênero 

  
Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Entre Grupos 5,7 1 5,7 6,2 0,014 

Nos grupos 103,1 112 0,9     
Total 108,9 113       

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 

Por fim, a última área em que se obteve diferença significativa quanto as 

médias de acordo com o gênero do respondente foi a de negociação do uso de 

preservativo com o parceiro (F (1,112) = 6,4, p=0,013). Nesse caso, a média 

masculina (M=5,5) foi menor do que a feminina (M=6,0), o que mostra que elas têm 

uma atitude mais positiva quando se trata de negociar a utilização do método com o 

seu parceiro.  

 

 Tabela 18 – ANOVA: Negociação x Gênero 

  
Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Entre Grupos 6,5 1 6,5 6,4 0,013 

Nos grupos 113,9 112 1     
Total 120,5 113       

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  

 
Tabela 19 – Médias por Dimensão e Gênero 

  N Média 
Desvio 
padrão 

Modelo 
padrão 

Intervalo de 
confiança de 95% 

para média Mínimo Máximo 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Reliability 

Male 77 5,6 0,9 0,1 5,4 5,9 3 7 

Female 37 5,6 1,1 0,2 5,3 6,0 3 7 

Total 114 5,6 0,9 0,1 5,5 5,9 3 7 

Pleasure 

Male 77 3,9 1,0 0,1 3,7 4,2 1,6 6,2 

Female 37 4,7 1,0 0,2 4,4 5,1 1,8 6,4 

Total 114 4,1 1,1 0,1 3,9 4,4 1,6 6,4 

Stigma 

Male 77 6,0 0,9 0,1 5,9 6,3 3,4 7 

Female 37 6,6 0,9 0,1 6,3 6,9 2,2 7 

Total 114 6,2 0,9 0,1 6,1 6,4 2,2 7 

Negotiation 

Male 77 5,5 1,0 0,1 5,3 5,7 3,2 7 

Female 37 6,0 0,9 0,2 5,7 6,4 3,2 7 

Total 114 5,7 1,0 0,1 5,5 5,9 3,2 7 

Purchasing 

Male 77 4,8 1,7 0,2 4,4 5,2 1,4 7 

Female 37 5,1 1,8 0,3 4,6 5,7 1,4 7 

Total 114 4,9 1,8 0,2 4,7 5,3 1,4 7 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  
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Na dimensão sobre a compra de preservativos não se obteve diferença 

significativa entre os gêneros, o que é um resultado diferente do encontrado na 

pesquisa original, onde os homens possuíam atitude mais favorável quando a 

compra. Já na área de confiabilidade no método, nenhum dos estudos apresentou 

diferença significativa entre os gêneros. Em suma, se encontrou o mesmo resultado 

em duas das dimensões – confiabilidade e estigma –, e nas outras três os resultados 

apresentados nos dois estudos foram divergentes, sendo que no presente estudo foi 

encontrada diferença significativa em duas áreas que não haviam sido encontradas 

no original – prazer e negociação – enquanto no estudo original foi encontrada 

diferença na dimensão de compra e nesse não.   

 

Quadro 3 – Diferenças entre estudos 

Dimensão Estudo Original Presente Estudo Comparação 

Confiabilidade 
Não houve diferença 

significativa 

Não houve diferença 

significativa 
= 

Prazer 
Não houve diferença 

significativa 

Mulheres possuem 

atitude mais positiva 
≠ 

Estigma 
Mulheres possuíam 

atitude mais positiva 

Mulheres possuem 

atitude mais positiva 
= 

Negociação 
Não houve diferença 

significativa 

Mulheres possuem 

atitude mais positiva 
≠ 

Compra 
Homens possuíam 

atitude mais positiva 

Não houve diferença 

significativa 
≠ 

Fonte: A autora, dados da Pesquisa, 2015.  

 

Com relação as análises de uso futuro de preservativo, foi contatado que as 

mulheres possuem menos vergonha em negociar o uso com os parceiros, e por isso, 

elas têm mais propensão a utilizar o produto no futuro, o mesmo se repete com a 

identificação do estigma, onde as mulheres também apresentaram média superior 

aos homens, e essa é a segunda dimensão considerada para correlacionar com o 

uso futuro do item. 

Quanto a utilização no passado, as mulheres novamente apresentam maior 

chance de ter usado preservativo nas relações anteriores a pesquisa, já que a 

dimensão utilizada para avaliar o uso passado é a de prazer e vergonha de comprar, 

onde as mulheres apresentaram médias maiores. 
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4.5 DISCUSSÃO GERAL DOS RESULTADOS 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar os diferentes tipos de apelos 

utilizados nas propagandas de preservativo, visando verificar se algum deles gera 

maior propensão ao uso de preservativo. Para isso, neste capítulo foram realizadas 

diferentes análises estatísticas, e chegou-se aos resultados acima apresentados. 

Este subitem do capítulo apresenta um resumo dos principais resultados obtidos 

com a pesquisa, e no final, um quadro com as análises realizadas e os principais 

achados em cada uma delas.  

A primeira análise a ser realizada foi a que pretendia responder o objetivo de 

pesquisa do trabalho. Utilizou-se o método ANOVA para descobrir se havia 

diferença significativa na média de intenção de uso de preservativo em cada um dos 

cenários, e assim descobrir qual apelo utilizado seria o mais eficaz para gerar 

intenção/ propensão de uso na população. O resultado obtido foi de que não existe 

diferença significativa em nenhum dos cenários apresentados, sendo que a segunda 

maior média de intenção de uso foi do grupo de controle, que assistiu a um vídeo 

que ensinava a dobrar um lençol, ficando apenas atrás do apelo de medo. Além da 

ANOVA realizada com o intuito de descobrir se havia diferença entre os cenários, 

também foram investigadas as diferenças entre gênero e parceiro fixo, através da 

utilização do método estatístico ANCOVA, considerando o gênero e ter ou não 

parceiro fixo como covariantes, a intenção de uso como variável dependente e o 

cenário como fator (variável independente). Quanto ao gênero, constatou-se que 

não existe diferença significativa entre a intenção de uso de homens e mulheres. Já 

quando consideramos a covariável de possuir ou não parceiro fixo, percebe-se que 

existe diferença significativa, sendo que estes estão mais propensos a utilização do 

que aqueles, apesar de que isto não foi gerado pelo cenário em que os 

respondentes se enquadravam. 

A segunda etapa de análises ocorreu utilizando o questionamento quanto o 

grau de importância de uso de preservativo transmitido pelo vídeo assistido, e por 

isso o método estatístico utilizado foi ANOVA. Primeiramente, analisou-se se existe 

diferença entre as mensagens passadas em cada tipo de apelo sobre a importância 

de uso. Nesse momento, o resultado obtido foi de que o apelo de medo consegue 

transmitir de maneira mais eficiente mensagens sobre a utilização do produto, 
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seguido dos apelos sexual e humorístico, e do grupo de controle, que gerou uma 

média insignificante.  

Após a análise de ANOVA dos cenários, foram realizadas duas análises de 

covariáveis (ANCOVA), para descobrir se havia diferença de pensamento entre o 

gênero dos respondentes e entre os indivíduos que possuem ou não possuem 

parceiro sexual fixo. Em ambos os testes se constatou que não há diferença 

significativa, mostrando que o apelo de medo é eficiente em transmitir a mensagem 

de importância de uso de preservativo, independente do gênero e do estado civil do 

receptor.  

Por fim, foram realizadas as análises com base na escala de atitude utilizada. 

Primeiramente analisou-se a escala como um todo, sem haver separação dentro das 

dimensões, onde não se obteve diferença significativa entre os cenários. Ao analisar 

as questões separadamente entre as dimensões, percebeu-se que tampouco 

nenhuma delas apresentou diferença significativa, apesar de que houveram duas 

questões que apresentaram – nas dimensões de prazer e negociação.  

Após as análises de cenários, passou-se para as que levam em consideração 

o gênero dos respondentes, e que tinham com o intuito responder a respeito da 

utilização passada e futura de preservativo. Analisando as dimensões 

separadamente encontramos que as mulheres possuíam média mais alta e com 

diferença significativa em três delas: prazer, estigma e negociação com o parceiro, o 

que torna a atitude delas mais positiva quanto ao uso do produto, bem como mais 

provável que elas fizeram e façam utilização do mesmo no futuro. 

 

Quadro 4 – Resumo dos resultados encontrados  

Objetivo Análise Resultados 

Verificar se existe 

diferença entre a 

intenção de uso de 

preservativo de acordo 

com o cenário em que o 

respondente foi 

submetido. 

ANOVA (1) Ao compararmos as médias 

de intenção de uso em cada 

um dos cenários, se 

constatou que não há 

diferença significativa entre 

eles, portanto, nenhum dos 

tipos de apelos testados 

gerou maior propensão ao 

uso do que o outro. 

Verificar se existe 

diferença entre a 

intenção de uso de 

preservativo de acordo 

ANCOVA (1) Quando a análise foi feita 

utilizando as covariáveis, se 

contatou que não existe 

diferença significativa entre a 
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com o cenário em que o 

respondente foi 

submetido, utilizando 

as covariáveis de 

gênero e parceiro fixo. 

intenção de uso por gênero, 

mas existe quanto ao 

respondente possuir ou não 

parceiro fixo, sendo que os 

que não possuem obtiveram 

médias maiores de intenção 

de uso, mas isso não foi 

motivado pelo cenário, e sim 

por essa condição.  

Analisar a existência de 

diferença na 

transmissão de 

importância de uso de 

acordo com o tipo de 

apelo utilizado no vídeo 

assistido.  

ANOVA (2) Constatou-se que existe 

diferença entre os cenários 

utilizados, sendo que o apelo 

de medo foi o que melhor 

conseguiu transmitir a 

mensagem de que usar 

preservativo é importante, 

seguido dos apelos sexual e 

humorístico. 

Quando ao gênero, os 

homens obtiveram média 

acima das mulheres, o que 

mostra que eles foram mais 

impactados pelas 

manipulações no que diz 

respeito a importância do uso 

de preservativo. 

Verificar se existe 

diferença entre a 

percepção de que o 

vídeo conseguiu 

transmitir a mensagem 

de importância de uso 

de preservativo nos 

gêneros e nos 

indivíduos que 

possuem ou não 

parceiro sexual fixo. 

ANCOVA (2) Em ambas análises (gênero e 

parceiro fixo) o resultado foi 

de que não existe diferença 

significativa a respeito da 

transmissão da mensagem 

da importância do uso de 

preservativo ser importante. 

Isso significa que, o apelo de 

medo – o que obteve maiores 

médias – é capaz de mostrar 

à população o quão 

importante é a utilização do 

método, independente do 

gênero e da condição civil do 

receptor. 

Comparar as médias 

obtidas na escala de 

atitude nos cenários e 

também nos gêneros. 

ANOVA (3) Na análise por cenário não se 

obteve diferença significativa 

quanto as médias da escala 

de atitude. 

Quando foi feita a análise por 

gênero, as mulheres 

mostraram-se mais positiva 

quanto ao uso de 

preservativo, tanto nas 
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relações passadas como 

futuras, já que obtiveram 

média superior e significativa 

em três das cinco dimensões: 

prazer, estigma e negociação 

do uso. 

Fonte: A autora, dados da Pesquisa, 2015. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

No presente capítulo, serão evidenciados os aspectos mais relevantes 

encontrados no trabalho através da análise dos resultados obtidos no experimento 

realizado. Inicialmente, ressalta-se que o objetivo desta pesquisa foi determinar se 

existe um apelo de comunicação que seja mais capaz de gerar uma propensão ao 

uso de preservativos no receptor da mensagem e, se houver, de qual se trata. 

Portanto, estudou-se a capacidade de persuasão dos diferentes tipos de apelos. 

Persuadir, segundo Perloff (2003) é um processo que visa convencer pessoas a 

mudarem suas atitudes ou comportamentos através da transmissão de uma 

mensagem, que por sua vez utilizará algum tipo de apelo para fazer isso.  

 Este questionamento foi respondido com base na comparação dos resultados 

obtidos após a manipulação do indivíduo mediante o uso dos apelos aqui estudados 

– medo, humor e sexual. Desta análise, obteve-se o resultado de que não há 

diferença significativa entre o tipo de apelo realizado e a intenção de uso do 

preservativo. Fato, este, que surpreende, pois há de se levar em conta que o grupo 

de controle assistiu um vídeo ensinando a dobrar lençóis e, entretanto, teve a 

segunda maior média de intenção de uso, ficando atrás apenas do apelo de medo. 

Contudo, é preciso considerar que um vídeo curto – de no máximo um minuto – 

talvez não esteja apto a modificar quaisquer intenções no exato momento. Isto se 

justifica pelo fato de a mudança comportamental envolver um processo psicológico 

complexo, o qual depende de diversos fatores para ocorrer, como, por exemplo, o 

estágio de mudança de comportamento em que o indivíduo se encontra 

(PROCHASKA; DICLEMENTE, 1983), juntamente com as influências que recaem 

sobre a pessoa no transcorrer do seu processo de tomada da decisão (ENGEL, 

2000).  

Ao analisarmos a intenção de uso por cenário, levando em consideração a 

covariável de gênero, percebeu-se que não existe diferença significativa entre as 

médias de intenção de uso de preservativo entre eles.  Analisando outro requisito 

como covariável, os indivíduos que possuem parceiro fixo, e comparando suas 

médias de intenção de utilização do preservativo com àqueles respondentes que 

não possuem parceiros fixos, observamos que estes estão mais propensos ao uso 

que aqueles. Esse dado confirma pesquisas anteriores, onde um dos principais 
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motivos pelos quais as pessoas não utilizam proteção é: confiança no parceiro e 

utilização de outros métodos que apenas ajudam na contracepção (GALVÃO, 2002). 

Apesar dos resultados encontrados quanto a propensão ao uso de 

preservativo, estudos mostram que a maneira mais eficaz de gerar uma mudança 

comportamental em relação aos quesitos sociais, é através da utilização do apelo de 

medo. Entretanto, neste estudo, não encontramos nenhuma diferença entre a 

intenção de dentre as manipulações testadas, o que nos aponta para um provável 

erro de comunicação. É indicado que, nos casos em que se deseja convencer os 

receptores a respeito de uma ideia, e para isso, utilize-se do apelo de medo, visando 

gerar uma mudança de comportamento, duas premissas devem ser cumpridas, são 

elas: 1) informação sobre a ameaça; e 2) solução para o problema (PERLOFF, 

2003). As propagandas de preservativo, atualmente, não obedecem a este padrão 

aconselhado, porquanto as mesmas mostram uma solução para o problema – 

prevenção de doenças – entretanto, não evidenciam a gravidade do mesmo. Desta 

forma, o indivíduo receptor da mensagem tende a negar/distorcer a comunicação a 

seu favor – resistência à persuasão –, e, consequentemente, não mudará sua 

intenção. 

Em concordância com os estudos que mostram sobre a eficiência do apelo de 

medo em casos sociais, ao analisarmos o questionamento a respeito do vídeo ter 

transmitido a mensagem sobre a importância da utilização de preservativo, e não 

mais sobre a intenção de uso de preservativo, encontramos que a média gerada 

pelo cenário de medo é bastante superior aos outros, possuindo diferença 

significativa. Isso nos confirma que, o apelo de medo é o mais eficiente nesses 

casos, mas que não está sendo usado de forma correta, e por isso não consegue 

gerar uma mudança de comportamento, mas é capaz de fazer as pessoas pensarem 

sobre o assunto e mudarem de atitude a respeito disto.  

Além disso, ainda analisando a importância de uso tramitada pelo vídeo 

manipulado, vemos que não existe diferença significativa nas médias geradas por 

diferentes gêneros, e até mesmo ao compararmos com a covariável de possuir 

parceiro fixo ou não. Este fato indica que o apelo de medo foi capaz de fazer todos 

pensarem igualmente na importância da utilização, mostrando sua eficácia com 

todos os públicos.   

Apesar disso, a posse dos dados sobre AIDS no Brasil nos ajudam a 

sustentar o resultado de que as propagandas não estão sendo feitas de melhor 
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forma possível, e com isso não conseguem gerar uma mudança de comportamento, 

apesar de gerar mudança de atitude. Atenta-se ao fato do alarmante crescimento 

nos números de novos infectados pelo HIV a cada ano, não havendo mais, sequer, 

um “grupo de risco”, pois todos os indivíduos estão suscetíveis a estas doenças. 

Ressalta-se, ainda, que as mulheres, as quais eram a minoria infectada, hoje 

encontram-se quase na mesma proporção dos homens, sendo 1:1,7 (BRASIL, 

2014). Eis uma providência a ser tomada pelo Ministério da Saúde: na posse destes 

dados, e de outros mais, cabe ao governo criar uma campanha social demonstrando 

estes dados à população e, após isso, sugerir a utilização do preservativo. Assim, se 

preencheriam os requisitos necessários à mudança de comportamento. Vale 

ressaltar, ainda, que essa pesquisa foi realizada com Norte-americanos, e por isso 

tem-se a necessidade de uma pesquisa local para confirmar que os dados achados 

refletem ambas culturas, e assim podermos fazer conclusões mais embasadas ao 

compararmos os achados da pesquisa com dados da doença em nosso país. 

Ainda, as escalas de atitude utilizados no estudo demonstraram que mulheres 

são mais positivas quanto ao uso do produto e também apresentam maior 

propensão ao uso futuro do preservativo, haja vista elas apresentarem atitude mais 

positiva em três das cinco dimensões testadas – nas outras duas não se obteve 

diferença significativa –: a interferência do prazer com a utilização do preservativo, o 

estigma das pessoas que sugerem e/ou usam o produto e a negociação da 

utilização do método com o parceiro.  

À vista disso, mesmo que as mulheres possuam atitude mais favorável a 

utilização do método, o número de infectadas é bastante preocupante, e com isso 

mostra-se imprescindível a confecção de campanhas voltadas ao público feminino, 

que visem evidenciar os dados supracitados e sugerir que as mulheres devem ser 

incentivadoras da utilização deste método, tendo em vista o número de novas 

infectadas. Em suma, deveria ser realizada uma maior conscientização das 

mulheres em relação aos riscos que estas correm, para que, assim, se possa 

demonstrar a solução como sendo a utilização do preservativo – desta forma, se 

respeitariam os dois requisitos de um bom apelo de medo. Dá-se, ainda, um breve 

direcionamento para futuros estudos, e se sugere que seja feita uma pesquisa 

visando entender os motivos pelos quais o número de mulheres infectadas vem 

crescendo em uma proporção maior que a dos homens. 



75 

 

Por fim, é importante ressaltar que o intuito do trabalho não foi testar a 

eficiência comercial das propagandas de preservativos realizadas por empresas 

privadas, e sim, se estas contribuíam para a conscientização da população. 

Portanto, a sugestão é de que, principalmente o poder público, leve em 

consideração as análises e resultados obtidos através deste presente estudo, para 

assim, direcionar melhor seus recursos, inferindo maior assertividade na influência 

da atitude na sociedade. Ressalva-se, entretanto, que o estudo apresenta limitações 

que deverão ser sanadas, como por exemplo, a realização de apenas um 

experimento. É de suma importância que o mesmo seja repetido mais vezes. Além 

disso, a pesquisa foi realizada por meio web e com respondentes dos Estados 

Unidos, podendo apresentar algumas diferenças relativas aos resultados que seriam 

encontrados se a pesquisa tivesse sido realizada no Brasil, por se tratar de uma 

cultura diferente.  

Como implicação gerencial, o estudo poderá auxiliar na gestão de ações de 

marketing social, direcionando da melhor forma possível os recursos disponíveis 

para essa função, e com isso obtendo resultados mais efetivos na redução de 

doenças sexualmente transmissíveis, visto que hoje as propagandas não estão 

cumprindo essa função.  
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ANEXO A 
 

Vídeo cenário Apelo de Medo – 5 Razões para não usar preservativo 

 

 

Vídeo cenário Apelo Humorístico – Zazoo use condoms – Fun, sexy, save 
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Vídeo cenário Apelo Sexual – Comercial Durex Brasil  

 

 

Vídeo Grupo de Controle – Fold a fitted sheet in 5 easy steps 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE PESQUISA 
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CENÁRIO 1: 
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CENÁRIO 3: 
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CENÁRIO 4: 
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