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RESUMO  

 

À medida que o problema acerca da degradação do meio ambiente torna-se mais emergente, 
verifica-se a necessidade de atitudes imediatas e eficazes que contribuam para a solução do 
mesmo. A proposta deste trabalho é relacionar a temática ambiental à comunicação social, 
mais especificamente à publicidade, com o objetivo de contribuir com o processo de 
conscientização da sociedade. Objetivou-se, nesta pesquisa, analisar a percepção de 
consumidores frente ao apelo racional e emocional utilizado na publicidade de causas sócio-
ambientais. Realizou-se a seleção, através de uma entrevista com perguntas fechadas, de três 
indivíduos com perfis distintos: um que se manifestasse a favor das causas sócio ambientais, 
outro que fosse indiferente e um que se manifestasse contra. Estes indivíduos foram 
submetidos a dois audiovisuais, um com apelo racional e outro com apelo emocional. 
Procurou-se identificar a percepção dos indivíduos através de questionários e de uma 
entrevista semiestruturada em profundidade. Na análise de cada sujeito, bem como no 
cruzamento destas análises com os objetivos desta pesquisa, pode-se notar que há relação 
entre o perfil ecológico de cada entrevistado e sua reação quando expostos aos audiovisuais, 
sendo que cada um foi receptivo a apelos distintos. 
  

Palavras-chave: Percepção, Apelo Motivador, Meio Ambiente, Comportamento do 

Consumidor. 

 

ABSTRACT 

 

As the degradation of the environment issue becomes more and more common, there is a need 
for immediate and effective actions to contribute to its solution. This paper`s purpose is to 
relate environmental issues to the media, specifically advertising, aiming to increase 
environmental awareness to the society. This research`s objective is to analyze the perception 
of consumers against the rational and emotional appeal used in advertising in social and 
environmental causes. The selection was conducted through interviews with three individuals 
with different profiles: one that claimed being in favor of social environmental causes, the 
second feels indifferent to the issue, and the third claimed being against environmental causes. 
These individuals underwent two audiovisuals: one with rational appeal and the other with 
emotional appeal. We sought to identify the perceptions of individuals through questionnaires 
and a semi-structured interview. In each subject`s analysis and at the intersection of these 
analysis with the objectives of this research, we can see that there is a relation between the 
ecological profile of each interviewee and his reaction when exposed to audiovisual, and each 
one was receptive to distinct appeals. 
 
Key-words: Perception, Motivational Appeal, Environment, Consumer Behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Cada vez mais os indivíduos engajam-se em causas sócio-ambientais buscando a 

participação em questões fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade justa e 

consciente. Esta atitude pode divergir de um individuo para o outro, mas o resultado esperado 

é o mesmo e diz respeito à evolução da humanidade, focando os benefícios atingidos e 

descartando, quando possível, os malefícios. 

Tratando-se de atitudes que contribuam para a evolução da sociedade, qualquer causa 

sócio-ambiental merecerá esforço e dedicação por parte dos indivíduos. À medida que o 

problema torna-se mais emergente, verifica-se a necessidade de atitudes imediatas e eficazes. 

Neste sentido, destaca-se a constante degradação do meio ambiente e os resultados 

catastróficos que determinadas atitudes negativas geram para a natureza. 

A poluição, o aumento da temperatura do planeta, o acúmulo do lixo, o desmatamento 

e a extinção de espécies animais e vegetais, são reflexos da atitude inconsequente do homem 

frente à natureza. Esta atitude é resultado de um longo processo de desenvolvimento 

econômico em que a preocupação com estas causas estava longe de ser considerada 

importante visto que não se tratavam de ameaças eminentes. Contudo, esta situação mudou e 

hoje, este é um tema que emerge em discussões e debates em todo o planeta. 

Na busca por mais pessoas que possam contribuir com este processo de evolução e 

outras, que apesar de não participarem, venham a reconhecer esta atitude, faz-se o uso da 

publicidade como ferramenta difusora de ideias. Através da publicidade, diversas empresas e 

organizações sem fins lucrativos têm a possibilidade de mostrar suas ações em prol da 

sociedade e gerar tanto um benefício para si como para a própria sociedade, contribuindo, 

desta maneira, para a conscientização e tomada de atitude por parte das pessoas. 

Este processo de conscientização é complexo e envolve uma série de fatores, 

principalmente no que diz respeito à atitude dos indivíduos. A percepção de cada um frente 

aos estímulos aos quais estão submetidos diariamente diverge muito de um para o outro. 

Desta maneira, cabe aos profissionais de marketing analisar quais serão as soluções para que 

os indivíduos percebam a sua mensagem de modo a engajar-se a sua causa.  

Sendo a publicidade um processo de comunicação persuasiva que informa e influi na 

decisão e aceitação de consumo do consumidor (GOMES, 2003), faz-se de extrema 

importância o seu uso na conscientização destes indivíduos. Na busca pela melhor estratégia 

para atingi-los, a publicidade utiliza diversas ferramentas. O uso das mesmas torna-se mais 
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eficaz por conter um apelo motivador na composição da mensagem que se deseja transmitir. 

Estes apelos dividem-se basicamente em duas vertentes: racional e emocional. 

A publicidade racional condiciona o indivíduo a pensar pela lógica dos fatos, ao 

contrário da emocional, que se dirige aos sentimentos e emoções de cada um. Mesmo 

divergindo em alguns pontos, ambas tem como objetivo gerar uma tomada de atitude por 

parte dos indivíduos. 

Neste contexto, buscou-se com este trabalho verificar a percepção de consumidores 

frente ao apelo racional e emocional utilizado na publicidade de causas sócio-ambientais. 

Entendem-se os sujeitos desta pesquisa, consumidores com perfis distintos pelos quais seja 

possível identificar aquele que se manifeste contra, o que se posicione a favor e o indiferente 

às causas sócio-ambientais. 

O desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa que analise a percepção destes 

consumidores é relevante tendo-se em vista que mesmo submetida a diversas campanhas de 

conscientização, no decorrer dos anos, a sociedade ainda não se tornou totalmente consciente 

e responsável. Motivar a discussão a respeito deste assunto é um passo importante no estudo 

referente ao apelo que será mais eficiente nas campanhas publicitárias de causas sócio-

ambientais. 

Para atingir este objetivo, a pesquisa foi desenvolvida em várias etapas. 

Primeiramente, realizou-se um levantamento bibliográfico acerca do planejamento 

publicitário, dos apelos publicitários (racional e emocional), das características do meio 

audiovisual, do comportamento do consumidor e do marketing sócio-ambiental. Para o 

desenvolvimento destes temas, utilizaram-se obras de autores como Solomon (2002), 

Sant’Anna (1992), Barreto (2004), Dias (2007), entre outros. 

A próxima etapa foi selecionar dois audiovisuais com a temática de responsabilidade 

sócio-ambiental com apelos distintos, um racional e outro emocional. Logo depois, 

selecionaram-se os três indivíduos que compuseram a amostra, através de questionários com 

perguntas fechadas em que foi possível identificar o indivíduo que se preocupa com o meio 

ambiente, o que se manifesta contra e o que é indiferente às causas ambientais. 

Logo em seguida, os audiovisuais foram submetidos à amostra e, posteriormente, 

verificou-se e comparou-se a percepção dos indivíduos frente aos apelos utilizados nos 

audiovisuais. Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados questionários fechados 

e uma entrevista em profundidade com cada um dos entrevistados. A partir daí, realizaram-se 

as análises, embasadas nas obras dos autores já citados e, foi possível identificar uma 

diferença entre a percepção destes três indivíduos quando expostos aos audiovisuais. 
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Esta pesquisa reflete sobre o modo como os consumidores percebem a publicidade 

relacionada à temática ambiental e a influência do apelo racional e emocional nesta 

percepção. Esta iniciativa tem como objetivo incentivar a mudança de comportamento dos 

indivíduos e, consequentemente, a preservação dos recursos ambientais e a constituição de 

uma sociedade consciente. 

Quando um indivíduo age proativamente, com o objetivo de colaborar para a mudança 

de atitude em relação à qualquer problema emergente na sociedade, está fazendo a sua parte 

para contribuir com o desenvolvimento sustentável do planeta. Esta atitude isolada ganha 

força quando acrescida de muitas outras, que aos poucos, transformam a realidade presente e 

condicionam a uma melhor qualidade de vida no futuro não tão distante assim. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 APELO RACIONAL E EMOCIONAL: A ESCOLHA DO MELHOR ARGUMENTO 

 

A comunicação é um processo fundamental na sociedade, pois é através dela que a 

informação é conduzida e que os indivíduos podem transmitir significados e valores. Através 

dos mais variados métodos, o homem se comunica e transmite suas idéias e conhecimentos 

dentro do grupo no qual está inserido (SANT’ANNA, 1992).  Estes métodos variam, dos mais 

primitivos aos mais sofisticados, cabendo aqui a explicação do método de transmissão 

simbólica. 

 

Comunicação de massa é um tipo especial de comunicação envolvendo condições de 
operações distintas entre as quais estão, em primeiro lugar, a natureza da audiência, 
da experiência comunicadora e do comunicador (...) é dirigida para uma audiência 
relativamente grande, heterogênea e anônima (...) pode ser caracterizada como 
pública, rápida e transitória (SANT’ANNA, 1992, p. 2). 

 

São diversos os meios pelos quais a mensagem é transmitida. Estes meios, 

denominados veículos, transmitem mensagens simultâneas a um grande número de pessoas 

(GOMES, 2003). O emprego comercial destes meios tem como um de seus objetivos auxiliar 

determinado anunciante a aumentar as vendas/prestação de serviços e os lucros empresariais. 

A publicidade se insere neste contexto, como um conjunto de métodos que favorecem a venda 

destes produtos/serviços, informando e persuadindo os indivíduos que interessam aos 

empresários (GOMES, 2003). 

 

Publicidade é um processo de comunicação persuasiva, de caráter impessoal e 
controlado que, através dos meios massivos e de forma que o receptor identifique o 
emissor, dá a conhecer um produto ou serviço, com o objetivo de informar e influir 
em sua compra ou aceitação (GOMES, 2003, p. 42). 

 

Aqui, a publicidade está voltada à vertente comercial e mercadológica da empresa 

tendo como função tornar seus produtos conhecidos e difundir sua imagem de marca. Em 

contrapartida tem-se a definição de propaganda que, apesar de ser usada, mais comumente, 

como sinônimo da publicidade, distingue-se desta em seu conceito e aplicações. “A 

propaganda é a técnica de comunicação que visa promover a adesão do individuo a um dado 

sistema ideológico, de caráter político, religioso, social ou econômico” (GOMES, 2003, p. 

68). Sua função principal é a propagação de princípios e teorias (SANT’ANNA, 1992).  
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Segundo Gomes (2003), a publicidade é uma técnica relativamente nova incorporada 

constantemente por novos métodos que ampliam seu campo de ação. Desta maneira, 

dependendo de sua finalidade, pode ser vista sob diversos ângulos. 

 

Conforme o ângulo sob o qual ela está sendo observada, a publicidade envolve-se 
com uma série de processos inter-relacionados: processo administrativo, no qual se 
considera a publicidade como uma função comercial; o processo da comunicação, 
que a considera uma função comercial; e o processo criativo que reforça a sua 
capacidade de expressar as idéias de maneira original e persuasivamente (GOMES, 
2003, p. 104). 

 

Para atender qualquer uma destas funções, a publicidade precisa persuadir e orientar 

determinado público e a maneira como isto será realizado depende de inúmeras variáveis. 

Cabe aos profissionais de propaganda analisar cada uma delas e dar início ao processo de 

planejamento. “O objetivo global do planejamento é proporcionar soluções práticas, baseadas 

nos fatos, para problemas específicos de marketing e propaganda” (SANT’ANNA, 1992, p. 

101).  

Segundo o autor, o planejamento é o instrumento de partida na elaboração de uma boa 

estratégia de venda. Através dele estuda-se o produto/serviço que se deseja vender, analisa-se 

o público-alvo, entendendo suas necessidades, anseios e motivações, são escolhidos os 

elementos criativos que irão compor a campanha e os meios pelos quais a mensagem será 

transmitida. Sant’Anna (1992) destaca todo este processo como fundamental na composição 

da mensagem publicitária que irá chamar mais atenção dos consumidores. 

Quando se reflete sobre a elaboração de uma mensagem publicitária é imprescindível 

inferir sobre persuasão. Gomes (2003) refere-se à persuasão como elemento fundamental na 

mudança e na tomada de atitude por parte do consumidor quando exposto a uma mensagem 

publicitária. Segundo a autora, os elementos persuasivos é o que fazem com que a mensagem 

deixe de, simplesmente, transmitir informações e transforma-se em uma forma de 

comunicação massiva que possui a intenção de mobilizar as pessoas. 

 

Toda a fonte de comunicação adota uma conduta destinada a transmitir uma 
mensagem a um receptor ou conjunto de receptores com a intenção de produzir 
algum efeito, cujo efeito o receptor pode ou não estar de acordo, como corresponde 
ao sentido dinâmico e transacional de toda comunicação humana e social [...] mas a 
comunicação persuasiva se caracteriza pela intenção de fonte decidida claramente a 
produzir algo no receptor, nos destinatários, e modificar, em algum sentido, sua 
conduta (GOMES, 2003, p. 108). 
 

Fica clara a intenção da mensagem publicitária de persuadir e despertar algo diferente 

nos seus receptores. Esta persuasão, segundo Moriarty (1991) dependerá basicamente do 
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conteúdo da mensagem e da forma como este será comunicado. Tanto um quanto o outro, 

estão diretamente ligados a escolha de um elemento fundamental na elaboração da mensagem: 

o elemento motivador, também chamado de apelo motivador. Moriarty (1991) o conceitua 

como um elemento na comunicação que irá mover o público alvo. 

Este apelo é alvo de estudos de muitos pesquisadores e já foi conceituado por diversos 

autores. Mesmo com tantas definições fica clara a divisão do apelo em duas vertentes: 

racional e emocional.  

O primeiro, segundo Sant’Anna (1992), dirige-se à inteligência lógica dos fatos, 

informa, descreve o produto, enumera vantagens e possui fortes argumentos de vendas. Seja 

qual for o meio no qual a mensagem será exposta, ela será direta e objetiva. O segundo dirige-

se ao conteúdo afetivo e emocional. Salienta os efeitos advindos do produto com o objetivo de 

estimular o desejo, por parte do consumidor, de adquiri-lo. 

 

Enquanto o texto racional vende uma loção, o texto emotivo vende a beleza dos 
cabelos (efeito) e o maior atrativo que estes dão ao indivíduo (efeito de efeito). Pelo 
primeiro, vendemos um livro; pelo segundo, cultura – ou diversão. A forma racional 
adapta-se melhor ao tema direto, a emotiva ao indireto. (SANT’ANNA, 1992, 
p.162) 
 

Segundo Gade (1998), a resposta dos consumidores a estes dois tipos de apelo advém 

de componentes cognitivos e afetivos. A autora infere que os componentes cognitivos 

referem-se a conhecimento e pensamentos enquanto o afetivo, a emoções e sentimentos. 

Desta maneira, o apelo racional dirige-se aos aspectos cognitivos do comportamento do 

consumidor, enquanto o emocional evoca os componentes afetivos de sua personalidade. 

Solomon (2002) contraria dizendo que mesmo direcionado ao raciocínio lógico, o apelo 

racional também gera diferentes tipos de sentimentos, enquanto o emocional pode levar o 

indivíduo a pensar logicamente a respeito de determinado assunto. 

 Segundo o autor, os sentimentos gerados por um anúncio têm a capacidade de afetar 

diretamente as atitudes dos consumidores. O autor destaca três tipos específicos de 

sentimentos que podem ser gerados por um anúncio: sentimentos otimistas, sentimentos 

carinhosos e sentimentos negativos. Todos eles, segundo o autor, são gerados tanto por 

mensagens que utilizam o apelo racional, como o emocional. 

Como já dito, a personalidade e as experiências de cada pessoa irão influenciar em sua 

percepção frente aos dois tipos de apelos citados anteriormente. Saber qual dos dois será mais 

eficiente na percepção dos indivíduos, segundo Solomon (2002), é um desafio para os 

profissionais de marketing, tendo em vista todas as variáveis referentes ao produto/ serviço, à 
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maneira como uma mensagem é dita e o que é dito sobre ela e, principalmente, à percepção 

dos consumidores. 

Esta percepção, segundo Gade (1998), trata-se da filtragem das informações 

provenientes das mais diversas fontes e passa por um ou vários canais do sistema sensório 

levando a percepção. 

 

Percepção tem sido definida como sensações acrescidas de significados. Por meio 
dos processos perceptivos as experiências sensoriais são integradas ao que já existe 
armazenado de experiências anteriores para se obter significado. Implica interpretar 
estímulos e, para tanto, relacionar componentes sensoriais externos com 
componentes significativos internos (GADE, 1998, p.29). 

 

A partir do que infere Gade (1998), entende-se que a elaboração da informação é 

recebida pelos órgãos sensórios havendo uma interlocução com o sistema conceitual, este é 

representado pelos sistemas mentais aprendidos na cognição. Desta maneira, os elementos 

cognitivos irão filtrar as informações mais relevantes para determinado indivíduo. Todo este 

processo relaciona-se a estudos a respeito do comportamento do consumidor, em que são 

analisados os elementos que levam os indivíduos a perceberem determinado estímulo de 

maneiras totalmente divergentes. 

 

2.2 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Analisar o comportamento do consumidor tem sido a tarefa de profissionais de 

diferentes ramos, como psicólogos, economistas, administradores e publicitários. O objetivo 

de tal análise varia de um ramo para o outro. Porém, para os publicitários, o objetivo principal 

é entender o comportamento de consumo para que se possam desenvolver estratégias de 

marketing mais eficazes.  

Para isso, é necessário conhecer as necessidades, os desejos, os hábitos e as 

motivações dos consumidores a fim de entender seu comportamento. Segundo Mowen e 

Minor (2006, p.3), “o comportamento do consumidor é definido como o estudo das unidades 

compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição no consumo e na disposição de 

mercadorias, serviços, experiências e idéias”. Ou seja, tanto indivíduos como grupos podem 

transferir recursos, num processo que envolve uma série de fases, como a aquisição, o 

consumo e a disposição do produto ou serviço. 

Antes de adquirir um produto ou serviço, o consumidor é influenciado por fatores 

socioculturais e psicológicos que determinam a sua escolha e justificam a sua decisão. Os 
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fatores socioculturais “referem-se ao conjunto de forças mais amplas que afetam o 

comportamento dos consumidores independentemente de suas características pessoais e 

psicológicas” (MORSCH e SAMARA, 2007, p. 54). O mesmo autor define os fatores 

psicológicos, que são compostos pela motivação, o aprendizado, as atitudes, a percepção, a 

personalidade e o estilo de vida. 

Analisando as influências socioculturais chega-se à definição do conceito de cultura 

que, segundo Mowen e Minor (2006, p. 293) “é um conjunto de padrões de comportamento 

socialmente adquiridos que são transmitidos simbolicamente aos membros de uma 

determinada sociedade por meio da linguagem e de outros meios”. É este conjunto de 

símbolos que ajudam as pessoas a se comunicarem dentro da sociedade em que estão 

inseridas. São eles também que influenciam na compra do consumidor, “os valores culturais 

aprendidos pelas pessoas são parcialmente transferidos para a avaliação dos produtos” 

(MORSCH e SAMARA, 2007, p. 55). 

Estes valores “representam o componente mais forte da cultura de uma sociedade. 

Pode-se defini-los como as crenças partilhadas ou as normas de grupos internalizadas pelos 

indivíduos, eventualmente com algumas modificações.” (MORSCH e SAMARA, 2007, p. 

61). Diferem-se dos valores sociais, pois estes se referem ao comportamento e às metas dos 

indivíduos, e aqueles, são partilhados por grupos de pessoas. 

Os valores culturais vêm passando por profundas mudanças devido ao avanço da 

globalização. Hoje em dia, a mudança na forma de comunicação, e o constante 

aprimoramento das tecnologias disponíveis para este fim, mudaram a realidade cultural da 

sociedade em geral. Outro fator que influencia na mudança dos valores culturais, é a 

preocupação com o esgotamento dos recursos naturais, fazendo com que os consumidores se 

tornem mais exigentes em relação à responsabilidade social das empresas. 

A subcultura, a classe social, os grupos de referência, a família e os papéis 

desempenhados pelo homem e pela mulher, também compõem o conjunto de influências 

socioculturais que impactam o comportamento do consumidor no processo de aquisição. 

Como já citado, aliado aos fatores socioculturais encontram-se os fatores psicológicos, 

que influenciam diretamente o comportamento humano.  

 

O ato de compra não surge do nada. Seu ponto de partida é a motivação, que vai 
conduzir a uma necessidade, a qual, por sua vez, despertará um desejo. Com base 
em tal desejo, surgem as preferências por determinadas formas específicas de 
atender à motivação inicial e essas preferências estarão diretamente relacionadas ao 
autoconceito: o consumidor tenderá a escolher um produto que corresponda ao 
conceito que ele tem ou gostaria de ter de si mesmo [...] A reunião de todas essas 



15 

 

 

variáveis resultará numa percepção particular dos produtos, que, por sua vez, 
desencadeará atitudes positivas  ou negativas com relação a eles, o que, 
naturalmente, terá impacto sobre suas preferências. (KARSAKLIAN apud 
MORSCH e SAMARA, 2007, p. 102) 
 

A motivação, segundo Mowen e Minor (2006, p. 90) “refere-se a um estado alterado 

de uma pessoa, o qual conduz a um comportamento voltado a um objetivo. Ela é construída 

de várias necessidades, sentimentos e desejos que conduzem as pessoas a esse 

comportamento”. Segundo Morsch e Samara (2007), os indivíduos possuem necessidades 

durante toda a vida sendo estas classificadas como: necessidades biogênicas (fisiológicas), 

necessidades psicogênicas (culturais), necessidades utilitárias (atributos tangíveis do objeto) e 

necessidades hedônicas (subjetivas e próprias da experiência). 

O aprendizado também é um fator importantíssimo na influência psicológica, promove 

e sustenta as decisões sobre compras futuras do consumidor. Morsch e Samara (2007, p. 107) 

observam que “o consumidor, ao recorrer a experiências passadas e a várias fontes de 

informação para tomar sua decisão de compra, estaria a longo prazo, desenvolvendo um 

aprendizado”. Este aprendizado faz com que os consumidores tomem determinadas atitudes, 

favoráveis ou desfavoráveis a certo objeto. A atitude também influencia psicologicamente o 

processo de aquisição. 

A “percepção se refere aos processos pelos quais o indivíduo recebe estímulos através 

dos seus vários sentidos e os interpreta” (GADE, 1998, p. 56).  Os sentidos correspondem à 

reação imediata dos receptores sensoriais de cada indivíduo (olhos, ouvidos, boca, nariz e 

mãos), a estímulos básicos como cor, luz, som, odores e texturas. 

Os consumidores são diariamente bombardeados por milhares de estímulos advindos 

de diversas fontes, como anúncios publicitários, por exemplo. Apesar desta exposição 

exacerbada, nem todas as mensagens vistas são percebidas por eles. Isto acontece, pois a 

percepção é seletiva e os olhos e mentes percebem apenas informações que interessam a estes 

indivíduos. Eles focam sua atenção a um estímulo específico, pois “perceber é tomar 

conhecimento de um objeto. E para isso, é preciso focalizar a atenção sobre ele. A atenção é, 

pois, uma condição essencial para que haja percepção” (MORSCH e SAMARA, 2007, p. 

127).  

A interpretação é a fase final do processo de percepção, “refere-se ao significado que é 

dado aos estímulos sensoriais. O significado resultará do sistema de crenças e atitudes do 

indivíduo, isto é, de seu quadro de referência mental sobre a realidade” (MORSCH e 

SAMARA, 2007, p. 128). Por tratar-se de características subjetivas, as crenças e atitudes 
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diferem de um individuo para o outro, desta maneira, a interpretação de um mesmo fato pode 

ser feita de formas diferentes por pessoas distintas. O conhecimento acumulado e a 

maturidade também transformam a interpretação sobre um mesmo objeto. 

 

Não raro, podem ocorrer distorções da percepção. Duas pessoas em igual estado de 
motivação, numa mesma situação, podem agir de forma diferente em função da 
percepção que tenham dos fatos. Por meio da distorção seletiva, às vezes as pessoas 
interpretam as informações conforme suas intenções pessoais, reforçando duas pré-
condições em vez de contrariá-las (MORSCH e SAMARA, 2007, p. 128). 
 

Apesar de todos os esforços por parte dos profissionais de marketing para conseguir 

atingir seus consumidores, através da elaboração de estratégias, das escolhas certas dos meios 

onde serão expostas as mensagens, da utilização do apelo mais adequado e formulação de 

uma mensagem bem estruturada, cada indivíduo possui características pessoais, influenciadas 

por fatores socioculturais e psicológicos que interferirão na hora da percepção desta 

mensagem.  

Embora não seja possível controlar todas estas variáveis, os profissionais de marketing 

devem dedicar-se ao estudo das mensagens, para que a margem de erro seja reduzida e para 

que sejam tomadas as decisões mais apropriadas e eficazes na elaboração da mesma. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DO MEIO AUDIOVISUAL: LINGUAGEM VERSUS IMAGEM  

 

A linguagem verbal é a forma de comunicação mais importante dos indivíduos, mas, 

ao dialogar, a fala vem acompanhada de posturas e gestos através dos quais os indivíduos se 

comunicam de forma não-verbal (FONTES, 2000). O uso simultâneo destas linguagens 

constitui um elemento muito importante na publicidade. O meio audiovisual é um exemplo de 

uso da imagem e dos elementos da linguagem simultaneamente. Tais elementos, aliados ao 

som e ao movimento, fazem com que a mensagem transmitida chame a atenção do expectador 

e transmita sentimentos como nenhum outro meio seria capaz de fazê-lo. 

Segundo Barreto (2004), a eficiência deste meio está ligada tanto aos elementos que 

compõem a mensagem audiovisual, quanto a seu papel social. 

 

Hoje, a televisão é o veículo de comunicação que mais exerce influência sobre a 
sociedade por meio de filmes, novelas, seriados, reality shows, telejornais, desenhos 
animados. [...] Nenhum outro veículo de comunicação tem o poder da televisão no 
que se refere ao alcance e à influência sobre o cidadão (BARRETO, 2004, p. 18). 
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A evolução tecnológica levou o sinal de televisão a diversas regiões e proporciona à 

população entretenimento, cultura e lazer. Barreto (2004) cita como exemplo o Brasil, país 

composto por povos das mais diversas etnias, em que “a linguagem visual e auditiva não 

encontra obstáculos em um país repleto de analfabetos” (BARRETO, 2004, p.18). Ainda 

segundo o autor, a televisão é o meio que tem a vantagem de misturar dois tipos de 

propaganda: propaganda visual e propaganda auditiva. 

A propaganda visual abrange todas as imagens que compõem uma peça, desde fotos 

até ilustrações. Segundo Solomon (2002), “a informação apresentada na forma de imagens 

tem mais probabilidade de ser reconhecida mais tarde” (SOLOMON, 2002, p.85). O autor 

infere que os aspectos visuais de um anúncio captam a atenção do consumidor e podem causar 

um grande impacto, especialmente quando se deseja despertar respostas emocionais nos 

receptores. Além disto, Fontes (2002) destaca o caráter atemporal das imagens, diferenciando-

a dos elementos verbais que precisam ser conjugados em um tempo definido. 

 

O texto proporciona o elo entre a imagem e a situação espacial e temporal que os 
meios puramente visuais de expressão não permitem estabelecer. (...) Ao mesmo 
tempo, o texto também seleciona uma entre várias interpretações possíveis da 
imagem, razão pela qual se pode dizer que, enquanto uma imagem em si mesma é 
neutra, se tiver título ou legenda nunca o será (FONTES, 2000, p. 31). 
 
 

 Fontes (2000) reforça que, apesar da falta de precisão das imagens, elas possuem 

grande riqueza de informação, pois, através delas, várias coisas podem ser comunicadas de 

imediato e simultaneamente. O consumidor precisa interpretá-la e decodificá-la e o fará de 

acordo com o seu modo de ver e perceber, que engloba inúmeros fatores, como já visto 

anteriormente.  

Quando aliadas ao movimento, estas imagens compõem uma narrativa, 

transformando-se em um filme publicitário que, segundo Barreto (2004), compara-se a um 

filme cinematográfico, definido por ele como uma ação dramática com início, meio e fim, 

com uma seqüência de imagens projetadas em uma tela. 

 

O filme publicitário é também uma ação dramática com início, meio e fim. Também 
por meio de uma seqüência de imagens ou cenas, para projeção em uma tela. Pelo 
simples fato de ser publicitário, contudo, é um filme para vender. É esse o ponto 
fundamental: vender um produto, uma idéia, o que for (BARRETO, 2004, p.18). 

  

Tendo em vista que o objetivo de uma narrativa publicitária seja vender um 

produto/serviço, é interessante implementá-la com recursos que irão torná-la mais atrativa. O 
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som como um destes recursos, segundo Rodriguez (2006), não só enriquece as imagens, como 

modifica a percepção global do receptor. 

 

O áudio atua em função da imagem e dependendo dela; atua como ela e ao mesmo 
tempo que ela, fornecendo informações que o receptor processará  de modo 
complementar em função de sua tendência natural à coerência perceptiva. Nossos 
ouvidos não dependem de forma alguma de nossos olhos para processar informação; 
atuam em sincronia e coerência com eles (RODRIGUEZ, 2006, p.277). 

 

Desta maneira o áudio transforma-se em uma importante ferramenta de persuasão, 

aderindo-se a propaganda visual com o objetivo de troná-la mais impactante ainda. Rodriguez 

(2006) enumera três vantagens da atuação do áudio em uma narrativa audiovisual: “transmite 

sensações espaciais com grande precisão, conduz a interpretação do conjunto audiovisual e 

organiza narrativamente o fluxo do discurso audiovisual” (RODRIGUEZ, 2006, p. 277). 

Aliando-se às imagens ao som, há uma perspectiva de realidade através daquilo que 

está sendo mostrado na tela da televisão. Os dois elementos se complementam e fazem com 

que o indivíduo que está sendo exposto à mensagem, sinta-se como parte da história, como se 

a narrativa se tratasse de uma situação real. Isto, segundo Barreto (2004), é o que faz da 

narrativa audiovisual um meio tão eficaz de persuasão. 

A influência deste meio como ferramenta de publicidade é um assunto já discutido há 

bastante tempo. Oliveira (1978), já destacava que o meio audiovisual apresenta inúmeras 

vantagens em relação a outros meios, como: a aproximação dos telespectadores à lugares ou 

pessoas que não podem ser vistas pessoalmente; a ampliação de detalhes que possibilita ao 

expectador um maior detalhamento da imagem; a abrangência do meio permite o acesso de 

grande parte da população; entre outros. 

Hoje em dia, segundo Rodriguez (2006), estas vantagens aprimoraram-se em virtude 

do alto investimento na produção de um audiovisual e da evolução da tecnologia como 

técnica que auxilia na composição do mesmo.  

 

2.4 MARKETING SOCIAL: A PROMOÇÃO DE UMA CAUSA AMBIENTAL 

 

A evolução da humanidade se deve ao próprio homem que, como ser pensante, agiu e 

transformou o mundo. Esta transformação pode ser observada através de resultados positivos 

e negativos, como o desenvolvimento das tecnologias e a degradação do meio ambiente. Os 

impactos sobre a natureza começaram no Período Neolítico (10.000 – 8.000 A.C.) em que o 

homem adotou o sedentarismo, passando a viver em aldeias e vilas, retirando dali tudo que 
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precisava para o seu próprio sustento e de sua tribo. A partir daí, as alterações do ambiente 

pelo modo de vida humano só aumentaram, intensificando na Revolução Industrial (século 

XIII) e atingindo níveis extraordinários de interferência artificial, que se devem, 

principalmente, à intensificação do consumo. 

 

Com o surgimento da sociedade industrial, houve crescimento e concentração da 
população em áreas urbanas, que passaram a ocupar espaços em detrimento do 
ambiente natural, e as terras e florestas foram convertidas em mercadoria para 
atender à intensificação da população e do consumo (DIAS, 2007, p. 2). 
 

Dias (2007) destaca que o consumo de matérias primas e fontes de energia não 

renováveis e a poluição do ar, solo e água no decorrer do seu processo produtivo foram 

responsáveis pela atual crise ecológica. A relação de cumplicidade do homem com a natureza 

transformou-se em uma relação de manipulação em que o único objetivo é o de atender aos 

interesses da humanidade. Mesmo assim, a natureza não é a única prejudicada, a degradação 

do meio ambiente traz consigo conseqüências econômicas, políticas e sociais, que afetam 

diretamente a população. Além disto, a natureza é finita e quanto mais recursos forem 

retirados dela, mais cedo o homem será prejudicado pela falta de suprimentos e elementos 

fundamentais a sua vida na terra. 

Segundo Dias (2007, p. 5), “o estado ambiental do planeta é cada vez mais 

preocupante, que a situação tende a se tornar gravíssima num horizonte aproximado de 

algumas dezenas de anos, e neste sentido as preocupações ambientais se impõem como uma 

necessidade”. Atualmente, a situação do meio ambiente é grave e o homem já consegue 

perceber os danos irreversíveis causados por ele mesmo. Frente a isto, busca soluções que 

diminuam a gravidade desta situação. 

Dias (2007) propõe o conceito de desenvolvimento sustentável para que se percebam 

os limites da natureza e as possibilidades de ações que venham a contribuir para a sua 

preservação. “A idéia de desenvolvimento sustentado está baseada num equilíbrio dinâmico 

de três componentes: o ambiental, o social e o econômico” (DIAS, 2007, p. 11). O 

entendimento deste conceito e a percepção da gravidade da situação é o que motivou os 

indivíduos a fazerem a sua parte na escolha de produtos que não prejudicassem o meio 

ambiente e exigindo do poder público uma punição aos agentes potencialmente poluidores. 

O resultado desta exigência fez com que muitas empresas se engajassem às causas 

ambientais e mudassem a sua imagem frente a seus consumidores. Para isto, colocaram em 

prática o marketing de causas, mesclando suas atividades de marketing às iniciativas de 

responsabilidade social. “O marketing de causas relaciona as contribuições da empresa em 
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prol de determinada causa com a disposição dos clientes para manter transações com essa 

empresa e, assim, gerar receita para ela” (KOTLER, 2006, p. 714). 

Desta maneira, as empresas obtiveram vários benefícios a seu favor, reforçando a sua 

marca frente aos consumidores e a sua imagem frente à opinião pública. Ao mesmo tempo, 

trouxeram significativas melhoras para o bem-estar social uma vez que passaram a tomar 

iniciativas que não prejudicassem o meio ambiente e a sociedade em geral. Os indivíduos 

também fizeram a sua parte, unindo-se e apoiando, através de organizações sem fins 

lucrativos, causas ambientais. 

 As organizações ambientalistas são o principal meio de participação dos indivíduos 

em questões ambientais. Estas organizações têm como objetivo informar a população sobre as 

precauções que devem ter em relação à natureza e alertar sobre os riscos decorrentes de sua 

degradação.  

 

A influência desses agentes sociais identificados com uma postura ecológica é 
fundamental para o desenvolvimento de uma consciência crítica em relação às 
questões ambientais, pois atendem à demanda por informações relativas aos 
processos ecológicos (DIAS, 2007, p. 13). 

 

 

Segundo Dias (2007), através destas organizações as populações adotam 

comportamentos ecológicos e pressionam as organizações públicas a adotarem medidas de 

proteção ao meio ambiente. Quando uma organização sem fins lucrativos ou governamental 

apóia determinada causa com o objetivo de solucionar algum problema social, está colocando 

em prática o marketing social (KOTLER, 2006).  

Através do marketing social é possível mudar o comportamento, os valores, as ações e 

as cognições das pessoas.  Para que isto seja possível a escolha do objetivo é fundamental, 

pois a partir daí, serão definidos os elementos persuasivos que irão compor a campanha. Além 

disto, Kotler (2006) ressalva a importância de uma visão a longo prazo, visto que as questões 

envolvidas com o marketing social são complexas e podem envolver uma série de programas 

ou ações intermediários. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa em que o pesquisador participa, 

analisando a situação e interpretando a realidade. Foi necessária a participação do pesquisador 

na aplicação dos audiovisuais, em que pode-se observar as diferentes reações dos indivíduos 

e, posteriormente, na aplicação do questionário. Segundo Michel (2009, p.33), a pesquisa 

qualitativa “fundamenta-se na discussão da ligação e correlação de dados interpessoais, na co-

participação das situações dos informantes, analisados a partir da significação que estes dão 

aos seus atos”.  

A pesquisa foi de natureza exploratória que, segundo Gil (2008, p. 41), “tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses”. Por este motivo, segundo o autor, seu planejamento é mais 

flexível e possibilita a consideração de aspectos variados relativos ao fato estudado. No caso 

deste trabalho, foi explorada a percepção dos indivíduos quando expostos às peças.   

Optou-se em dividir o trabalho em quatro etapas: a seleção dos audiovisuais, a seleção 

dos entrevistados, exposição dos audiovisuais à amostra selecionada e a análise dos 

resultados. 

Foram selecionados, a partir de um levantamento na internet e no site Youtube, duas 

peças, em formato de audiovisual, em que a temática central refletisse questões relacionadas 

ao meio ambiente. Apesar de possuírem o mesmo tema, os vídeos se diferenciam por 

possuírem diferentes tipos de apelos motivadores. Um deles possui apelo essencialmente 

racional e o outro essencialmente emocional 

Para a composição da amostra da pesquisa, foi elaborado um questionário com 

perguntas fechadas (APÊNDICE A). Estas perguntas possibilitaram a identificação destes 

perfis de maneira mais eficaz. Estes questionários foram aplicados em um grupo de dez 

pessoas para que, posteriormente, entre estes dez indivíduos, fossem selecionados os três 

participantes da pesquisa. Destes três, um posicionou-se a favor das causas sócio-ambientais, 

outro indiferente e outro contra a temática ambiental. 

Através do método experimental os três entrevistados escolhidos foram submetidos 

aos vídeos para que fosse possível analisar a sua percepção frente aos mesmos e suas reações, 

antes e depois de serem expostos a eles. A exposição dos vídeos à amostra selecionada 

aconteceu na residência de cada um dos indivíduos e, estavam presentes, apenas a 

entrevistadora e o entrevistado. 
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O método experimental consiste essencialmente em submeter os objetos de estudo à 
influência de certas variáveis, em condições controladas e conhecidas pelo 
investigador, para observar os resultados que a variável produz no objeto (GIL, 
1995, p.34). 
 

Logo depois de serem submetidos ao vídeo com apelo racional, responderam a um 

questionário com perguntas fechadas relacionadas a este vídeo (APÊNDICE B). O mesmo 

procedimento ocorreu após a exposição dos entrevistados ao vídeo com apelo emocional 

(APÊNDICE C). 

Neste experimento, os sujeitos foram submetidos a um estímulo – os VTs – e depois, 

além de serem submetidos aos questionários referentes aos vídeos, os entrevistados 

participaram de uma entrevista semiestruturada em profundidade (APÊNDICE D). 

 

Por sua natureza interativa, a entrevista permite tratar de temas complexos que 
dificilmente poderiam ser investigados adequadamente através de questionários, 
explorando-os em profundidade. (ALVEZ-MAZZOTI e GEWANDSZNAJDER, 
2003, p.168) 

 

Este tipo de entrevista possui um roteiro pré-definido e é constituído por uma série de 

perguntas que são feitas verbalmente dentro de uma ordem prevista, podendo sofrer 

acréscimos e alterações conforme o desenvolvimento da mesma. Além disto, de acordo com 

Michel (2009, p.68), na pesquisa semiestruturada “o entrevistado tem liberdade para 

desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada; permite explorar 

mais amplamente uma questão”.  

A partir da análise dos questionários referentes aos vídeos, da entrevista 

semiestruturada e em profundidade e da observação das reações dos indivíduos, foi possível 

analisar quais as diferenças em sua percepção, quando expostos a publicidade de apelo 

racional ou emocional, relativas às causas sócio-ambientais. 
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4 DESCRIÇÃO DOS AUDIOVISUAIS 

 

4.1 QUERCUS 

 

 Este audiovisual foi veiculado pela Associação Nacional da Natureza (QUERCUS). 

Trata-se de uma ONG Portuguesa, fundada em 31 de Outubro de 1985 na cidade de Braga. O 

vídeo faz parte da campanha “Stop Global Warming”, realizada com o objetivo de alertar para 

o problema do aquecimento global e como ele atinge os seres vivos que habitam o planeta 

Terra. 

 O audiovisual inicia a partir da seguinte frase: “Brasil: quarto maior emissor de gases 

de efeito estufa do mundo. Conheça os principais vilões”. Ao mesmo tempo em que o locutor 

transmite esta informação, a frase aparece na tela, para que o telespectador também possa ler 

o que está sendo dito. Além disto, uma trilha sonora acompanha a locução durante todo o 

vídeo. 

 

 
Fonte: www.quercus.pt, 15 de Agosto de 2010. 

 

Na seqüência, várias imagens e caracteres complementam o que o locutor está 

dizendo, transmitindo, durante todo o audiovisual, a mesma informação de diferentes 

maneiras, como pode ser observado a seguir. 

 

 
Fonte: www.quercus.pt, acesso em 15 de Agosto de 2010. 
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Fonte: www.quercus.pt, acesso em 15 de Agosto de 2010. 

 

 
Fonte: www.quercus.pt, acesso em 15 de Agosto de 2010. 

 

 Primeiramente, o locutor informa que setenta e cinco por cento das emissões de gases 

do efeito estufa advém do desmatamento. Logo depois afirma que nos últimos cinco anos a 

Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. O locutor ainda destaca que são milhões 

de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta, enquanto produtos oriundos do 

desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. 

 Para finalizar, cita que as queimadas são o principal instrumento para transformar a 

floresta em passagem e diz: “Todo este processo contribui para o Aquecimento Global”.  

 Como pôde ser observada, a argumentação do vídeo gira em torno do processo de 

desmatamento e queimadas de florestas, principalmente da Amazônia, que contribui para o 

aquecimento global através do efeito estufa. O audiovisual apresenta-se em uma seqüência 

lógica de fatos e informações.  

   

 4.2 WWF - BRASIL 

  

 Este audiovisual foi veiculado pela WWF – Brasil, uma Organização Não-

Governamental, criada em 1996 e sediada em Brasília. O vídeo compõe um dos três 

audiovisuais produzidos para a campanha “Pense de Novo”, realizada com o intuito de 

chamar a atenção para as mudanças climáticas e seus principais efeitos, causas e soluções. 

  Este vídeo é baseado em uma narrativa predominantemente visual, em que são 

apresentados três personagens principais: o macaco, o urso polar e o canguru. O audiovisual 
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se divide em duas partes. Na primeira, aparecem os animais em meio a paisagens devastadas e 

sem vida. O macaco encontra-se em cima de uma árvore, que se situa em meio a diversas 

outras árvores podadas. Ele apresenta um semblante triste, como se estivesse prestes a chorar. 

O urso está sozinho em cima de uma geleira, no meio do oceano e, ao seu redor, não há 

vestígios de outras geleiras. Ele também está triste e desapontado. Já o canguru está sozinho 

em meio a uma paisagem seca e sem vida e, assim como os outros, também está triste. 

 

 
Fonte: www.wwf.org.br, acesso em 15 de Agosto de 2010. 

 
Fonte: www.wwf.org.br, acesso em 15 de Agosto de 2010 

 
Fonte: www.wwf.org.br, acesso em 15 de Agosto de 2010 

 

 Logo após a aparição do canguru, o macaco volta a aparecer, só que desta vez ele puxa 

uma corda, enrola no pescoço suicida-se. Na próxima cena, o urso polar também comete o 

suicídio jogando-se de cima da geleira. Já o canguru, tira sua vida colocando-se em frente a 

um trem em alta velocidade. Logo depois, a seguinte frase aparece: “If you give up, they give 

up. Stop Global Warming.” (Se você desistir, eles desistem. Pare o aquecimento global). 

 Fica clara a intenção do audiovisual em conscientizar as pessoas de que algo deve ser 

feito para que o aquecimento global não acabe com a vida de todos os seres vivos. Os animais 

cometendo suicido mostram para os telespectadores que a esperança de um mundo melhor 
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está acabando e que, se eles não fizerem alguma coisa, todos irão desistir. A trilha sonora 

acompanha a dramaticidade do vídeo e apresenta-se lenta e melancólica.    
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5 DESCRIÇÃO DOS INDIVÍDUOS, ENTREVISTAS E ANÁLISES 

 

Neste capítulo, são descritos os sujeitos e suas respectivas falas durante a entrevista. A 

análise das respostas encontra-se, imediatamente, após a descrição da entrevista, para uma 

melhor compreensão por parte dos leitores. 

 

5.1 FELIPE MATOS WALTER 

  

 Tem vinte e cinco anos, solteiro, não possui filhos. Natural de Santa Maria reside, na 

cidade, com seus pais e sua irmã mais nova. Formado em Direito, está se preparando para o 

exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e posteriormente, pretende exercer a 

advocacia na área de Direito de Família.  

 Quando submetido ao primeiro questionário (APÊNDICE A), Felipe declarou que 

quando vai ao supermercado, nunca utiliza sacola reciclável, porém, mesmo tendo marcado 

esta alternativa, fez questão de esclarecer que utiliza o mínimo possível de sacolas plásticas, 

principalmente quando realiza compras de pequeno porte. 

Disse sempre separar o lixo, escovar os dentes de torneira fechada e imprimir seus 

trabalhos em papel ecoeficiente. Quando questionado sobre qual é sua atitude quando vê 

alguém jogando lixo no chão, disse sentir-se incomodado e que, quando pode, junta o lixo 

para colocar na lixeira.  Felipe acredita na informação de que a queima de combustíveis 

fósseis como a gasolina e o diesel, contribui para o aquecimento global e prejudica o meio 

ambiente. 

 Expôs que deixaria de comprar algo, se soubesse que esta atitude estaria contribuindo 

para a preservação do meio ambiente e que se sentiria bem agindo desta maneira. Declarou, 

por fim, acreditar que sua atitude isolada pode contribuir para o desenvolvimento sustentável 

do planeta. 

O entrevistado optou em assistir ao vídeo com apelo racional duas vezes e ao vídeo 

com apelo emocional uma única vez. Logo após ser submetido ao vídeo com apelo racional 

foi submetido ao primeiro questionário (APÊNDICE B). 

Com relação à primeira pergunta que indaga se o indivíduo gostou ou não do vídeo, 

Felipe disse que gostou mais ou menos, pois, mesmo sendo um vídeo dinâmico, é muito 

barulhento. Logo após, acertou as três questões que perguntam, respectivamente, em que 

posição o Brasil se encontra como emissor de gases do efeito estufa, qual o principal 
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instrumento para transformar a floresta em pastagem e quantos “campos de futebol” a 

Amazônia perdeu por minuto nos últimos cinco anos. 

Ao ser questionado sobre a qualidade da trilha sonora, afirmou ser “horrível, 

barulhenta e perturbadora”. Com relação às imagens, achou-as “interessantes e dinâmicas”. Já 

sobre a mensagem, declarou-a “muito boa, pois nos lembra da importância da Amazônia e os 

perigos e conseqüências de sua destruição”. 

A próxima pergunta que pede para que o indivíduo descreva a cena que mais chamou 

sua atenção no vídeo. Felipe descreveu o momento em que algumas árvores são cortadas e 

outro em que há queimadas sendo realizadas sobre campos. Tendo em vista o questionamento 

sobre as novidades que o vídeo trouxe para sua vida, Felipe coloca que: “Nenhuma, são 

informações básicas e amplamente divulgadas pela mídia”. 

Sobre a questão que finaliza o questionário perguntando ao entrevistado que mudanças 

o vídeo trouxe para sua vida, Felipe relata que: “o vídeo afirma a necessidade de pensarmos 

constantemente no meio ambiente e nas conseqüências de novas ações sobre ele”. 

Em seguida, Felipe foi exposto ao vídeo com apelo emocional e, logo após assisti-lo, 

foi submetido ao outro questionário (APÊNDICE C) 

A primeira pergunta se repete, indagando se o indivíduo gostou ou não do vídeo. 

Felipe respondeu que gostou muito, pois “mostra o lado humano dos animais, suas angústias, 

suas aflições, causadas por nós, seres humanos”. Logo após, é solicitado que o entrevistado 

descreva o cenário em que se encontra o macaco, o urso polar e o canguru. Felipe descreve o 

macaco em um cenário destruído pelas queimadas e pelo desmatamento, o urso polar em meio 

ao derretimento do gelo e o canguru cercado pela destruição de seu habitat natural pela seca e 

pelo fogo. 

Ao questioná-lo sobre o que achou da trilha sonora, Felipe diz que: “Muito boa, com 

um clima de introspecção”. Sobre as imagens, destaca: “Excelente, mostram os animais em 

rituais pouco usuais, exprimindo, desta maneira, seus anseios e suas conjunturas”. E, 

finalmente, em relação à mensagem, diz: “Ótima, mostra que as ações humanas têm 

conseqüências e traz reflexões muito profundas”. 

 Em seguida, é solicitado que descreva a cena que mais chamou sua atenção. O 

entrevistado destacou o momento em que os animais se sacrificam e desistem de suas vidas 

em virtude da destruição de seu habitat natural. Já, com relação às novidades que o vídeo 

trouxe para sua vida, Felipe diz: “Foi inovadora no sentido de abordar os sentimentos dos 

animais, tal qual nós, seres humanos”. 
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 Finalizando, quando solicitado para descrever que mudanças o vídeo trouxe para ele, 

diz: “Ficou claro que todos possuem sentimentos. Lembra-nos que o homem também é um 

animal e, o fato de ser racional, não o torna melhor ou pior que os bichos”. 

 Na entrevista que segue (APÊNDICE D), Felipe é indagado a manifestar sua opinião 

com relação a sua contribuição para a manutenção do equilíbrio ambiental e diz: “Eu acredito 

que as pequenas ações contam muito dentre deste pensamento ecológico, no meu caso, a 

minha parte eu procuro fazer utilizando menos o automóvel, separando o lixo, economizando 

água, utilizando o mínimo possível de papel, evitando o desperdício de comida, etc. Se cada 

um fizer a sua parte, no final, o resultado será muito grande”. 

 Tendo em vista a abordagem da mídia sobre a problemática ambiental, Felipe coloca 

que há uma preocupação grande com relação à questão e “as pessoas estão se envolvendo 

cada vez mais, desta maneira, as gerações estão absorvendo este conteúdo e mudando seus 

hábitos”, diz. O sujeito observa que a internet, os blogs, a televisão, entre outros, são os meios 

onde ele percebe mais freqüentemente a abordagem do tema. 

 Ao ser solicitado para citar alguma propaganda relacionada às causas sociais que tenha 

achado interessante, Felipe fala que: “Lembro uma do Greenpeace que mostra uma cidade, 

onde no meio dos blocos de concreto nasce uma folhinha e no fim a mensagem diz assim: nós 

somos como essas plantas, nunca desistiremos.” 

 Indagado sobre como se sente ao assistir uma propaganda com esta temática, Felipe é 

sucinto em dizer que se sente muito bem, pois é muito proativo em relação às questões 

ambientais e fica feliz em saber que este tema está sendo abordado e está ganhando cada vez 

mais adeptos, “isto significa que a mudança está ocorrendo aos poucos”, diz. 

 Coloca-se para o entrevistado a questão que indaga sua opinião sobre o que pode ser 

feito para mudar a situação exposta no vídeo. “Acredito que nos vídeos a situação seja um 

pouco diversa, pois se trata de políticas macro, onde o estado tem que intervir de forma maior. 

Talvez, se cada um fizer a sua parte, não comprando madeira que não seja de origem 

certificada, por exemplo, ou utilizando métodos sustentáveis no cultivo de suas terras, 

ocorram mudanças locais, contudo, a grande mudança deve ficar a cargo do estado”. 

 Felipe coloca que, atualmente, pode ser observada uma destruição em larga escala, 

citando como exemplo, a situação do urso polar, em que é necessária uma tomada de atitude 

em conjunto, “em que o modo de vida consumista precisa mudar”, diz. 

 Perguntou-se ao entrevistado, sobre qual seria a mensagem que os vídeos propuseram-

se a passar para seus telespectadores, e sua reposta foi: “Achei o primeiro vídeo mais 

informativo, não gostei muito, pois é muito fraco, traz conceitos básicos e a trilha é horrível, 
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irritante. Já o segundo vídeo é muito bonito, pois mostrou que os animais também têm 

sentimentos. O homem se coloca acima, mas o homem é um animal também e não é por que 

temos capacidade de criar coisas e inventar coisas que nos tornamos melhor do que qualquer 

ser que habite o planeta”. 

 Quando questionado, Felipe disse ter achado o segundo vídeo o que possui a 

mensagem mais clara e, também, o mais impactante. 

 

5.1.1 Análise do entrevistado Felipe Matos Walter 

   

 Este entrevistado possui, notoriamente, o perfil ecológico do indivíduo que se 

preocupa com o meio ambiente e que age proativamente para colaborar com a preservação do 

mesmo. Percebe-se isto já no primeiro questionário, em que Felipe marcou quase todas 

alternativas referentes a atitudes conscientes com relação à preservação do meio ambiente, 

com exceção à primeira, relativa à utilização de sacolas recicláveis.  

Mesmo apontando um comportamento não sustentável, quando se refere ao uso de 

sacolas recicláveis, justifica dizendo que utiliza o mínimo possível de sacolas ao realizar suas 

compras. Isso denota que, mesmo nas práticas insustentáveis, Felipe dimensiona os impactos 

de suas atitudes. Por este motivo, foi escolhido para compor a amostra da pesquisa como o 

indivíduo que se preocupa com o meio ambiente.  

Com relação à primeira pergunta dos questionários referentes aos vídeos, Felipe disse 

ter gostado mais ou menos do vídeo com apelo racional, justificando ter achado-o dinâmico, 

porém barulhento. Já em relação ao vídeo com apelo emocional, disse ter gostado muito, pois 

mostra o lado humano dos animais. Isto confirma o que Sant’Anna (1992) diz acerca do apelo 

racional, que se dirige à inteligência lógica dos fatos, e do apelo emocional, que se dirige ao 

conteúdo afetivo. Desta maneira, por tratar-se de uma causa a que Felipe é sensível, ele tende 

a gostar mais do vídeo que aborda o tema de maneira afetiva, ao contrário daquele que o leva 

a pensar logicamente sobre o problema.  

 Solomon (2002) coloca que o armazenamento da informação na memória depende do 

tipo de significado dado a ela, podendo, desta maneira, ser armazenado de diversas formas. O 

autor conceitua, entre outras, uma forma de armazenamento chamada de Específico de 

Anúncio e outra, de Reações Avaliadoras. Na primeira o indivíduo armazena a informação em 

termos do conteúdo que está sendo exposto no anúncio, e na segunda, o faz em virtude de 

emoções positivas ou negativas. 
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 Desta maneira, observa-se que as informações expostas no primeiro vídeo interessam 

ao entrevistado, uma vez que o mesmo se preocupa com esta temática. Assim, pode-se 

perceber sua memorização através do armazenamento específico de Anúncio. Com relação à 

descrição correta do cenário em que se encontravam os animais do outro vídeo, percebe-se 

que o entrevistado a faz com dramaticidade, destacando a destruição destes habitats. Portanto, 

a emoção da cena, fez com que o sujeito lembrasse da mesma posteriormente, de acordo com 

a forma de armazenamento Reações Avaliadoras, conceituada por Solomon (2002). 

 A trilha sonora influenciou claramente a opinião do entrevistado com relação aos 

vídeos. Percebe-se isso, quando ele diz ter achado o vídeo com apelo racional “barulhento” e, 

logo após, quando questionada sua opinião sobre a trilha do mesmo, conceituou-a como 

“horrível, barulhenta e perturbadora”. No vídeo com apelo emocional, Felipe destacou o 

“clima de introspecção” proporcionado pela trilha, o que condiz com sua opinião sobre o 

vídeo, quando destaca “o vídeo é muito bonito, pois mostrou que os animais também têm 

sentimentos”.  Segundo Barreto (2004), a música remete o indivíduo a lembranças e 

momentos guardados no íntimo de cada um, “se os olhos são a janela da alma, os ouvidos são 

as portas que levam a ela. Quem tem as chaves dessas portas é a música, um sopro sensitivo 

que entra no corpo tocando a alma e a psique humana” (BARRETO, 2004, p.100). 

 Com relação às imagens, o indivíduo apresentou uma impressão favorável tanto às 

expostas no vídeo com apelo racional, quanto no vídeo com apelo emocional, porém, foram as 

imagens deste último que mais o comoveram como pode ser observado em sua descrição: 

“Mostram os animais em rituais pouco usuais, exprimindo, desta maneira, seus anseios e suas 

conjunturas”.  

Isto se deve ao fato de o vídeo com apelo emocional ser predominantemente visual. 

Segundo Solomon (2002), este artifício é utilizado quando o comunicador quer despertar 

respostas emocionais nos receptores. Já o vídeo com apelo racional é predominantemente 

verbal, mas tem apoio visual, o que contribui no seu entendimento por parte dos 

telespectadores. “Os elementos verbais são mais eficientes quando reforçados por uma 

imagem, em especial se a ilustração é estruturada” (SOLOMON, 2002, p.192). 

 Felipe mostrou-se satisfeito com a mensagem que os dois vídeos se propuseram a 

passar. Isto se deve ao fato do entrevistado já possuir uma percepção favorável sobre este 

tema, tendo-se em vista o que propõe Gade (1998) acerca dos entornos cognitivos que 

elaboram o processo de percepção. Se o sujeito já possuía informações favoráveis acerca do 

tema, fica evidente que, ao ser submetido a um anúncio com o mesmo, todas estas 

informações tendem a se cruzar. 
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 O momento que mais chamou atenção do entrevistado, em ambos os vídeos, é definido 

por Barreto (2004), como o ponto de virada, ou seja, qualquer incidente inesperado que 

apresenta ao telespectador uma situação não esperada pelo mesmo. Segundo o autor, “nem 

todos os filmes publicitário têm um ponto de virada. Quando existe, no entanto ele é o clímax 

da narrativa. É o momento de emoção acentuada, seja surpresa, humor, drama, medo... 

Qualquer emoção” (BARRETO, 2004, p. 58). 

 Nota-se que o vídeo com apelo racional não apresenta um momento de virada 

explícito, o qual fica a cargo da interpretação de cada telespectador, de acordo com fatores 

introspectivos de cada um. Já no vídeo com apelo emocional, o momento em que os animais 

cometem o suicídio, surpreende pela sua dramaticidade, sendo estas a cenas classificadas pelo 

entrevistado como às que mais chamaram sua atenção. 

Sendo Felipe um indivíduo que detém verdadeiro interesse com relação a esta 

temática, observa-se que sua atitude, antes e depois de ser exposto aos vídeos, foi coerente, 

visto que em nenhum momento, houve contradições entre suas reações e respostas. Solomon 

(2002) coloca que: 

 

Um estudo sobre questões ambientais e atividades de marketing descobriu, por 
exemplo, que as pessoas que expressam maior convicção em seus sentimentos com 
relação aos comportamentos responsáveis para com o ambiente, como a reciclagem, 
demonstram maior coerência entre atitudes e intenções comportamentais 
(SOLOMON, 2002, p.177). 

 

Percebeu-se a convicção do entrevistado, quando expôs acreditar, que sozinho, pode 

contribuir para a preservação do meio ambiente, descrevendo como faz para que isso se 

concretize: “a minha parte eu procuro fazer utilizando menos o automóvel, separando o lixo, 

economizando água, utilizando o mínimo possível de papel, evitando o desperdício de 

comida, etc. Se cada um fizer a sua parte, no final, o resultado será muito grande”. Neste 

sentido, Solomon (2002) destaca que uma atitude mais firmemente mantida, tem maior 

probabilidade de ser influenciada, do que uma atitude mais superficial.  

O otimismo de Felipe torna-se mais evidente quando coloca que as pessoas estão se 

envolvendo cada vez mais e que as gerações futuras estão absorvendo este conteúdo e 

mudando seus hábitos. Nota-se que ele entende a publicidade ambiental como a possibilidade 

de se propagar uma idéia favorável ao meio ambiente. Percebe-se por parte do entrevistado, 

um grande interesse pelo assunto, uma vez que o mesmo possui conhecimento sobre a 

abordagem que é dada ao tema e, também, admiti sentir-se muito bem ao assistir propagandas 

que abordem este assunto. 
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Ao ser solicitado a citar uma propaganda relacionada às causas sócio-ambientais que 

tenha achado interessante, Felipe lembra-se de uma, em que é possível perceber a 

predominância do apelo emocional em sua composição. Desta maneira, o entrevistado 

mostrou-se um indivíduo sensível a este tipo de apelo, uma vez que mesmo existindo muitas 

propagandas que também abordam a problemática ambiental, utilizando o apelo racional, foi 

uma com apelo emocional que ficou em sua memória. 

Quando questionado sobre as novidades que os vídeos trouxeram para sua vida, o 

entrevistado disse que o vídeo com apelo racional não acrescentou informações novas, ao 

contrário do vídeo com apelo emocional que, segundo Felipe, foi inovador “no sentido de 

abordar o sentimento dos animais, tal qual nós, seres humanos”. Nota-se aqui, um 

conhecimento prévio do entrevistado a respeito das informações apresentadas no vídeo com 

apelo racional, fazendo com que o mesmo não o surpreendesse tanto, ao contrário do vídeo 

com apelo emocional, que abordou o mesmo tema de maneira inesperada pelo sujeito  

 

Impacto vem com surpresa. Não tem segredo: toda situação surpreendente é mais 
fácil de ser lembrada do que uma situação de rotina (...) A surpresa e o impacto, 
provocam reações no organismo: aguçam sentidos, dilatam a pupila, provocam 
descargas de adrenalina, mexem com a razão e a emoção” (BARRETO, 2004, p.61). 

 

  Mesmo surpreendendo-se mais com o vídeo com apelo emocional, Felipe relatou que 

ambos os vídeos trouxeram mudanças para ele. Segundo o entrevistado, o primeiro, com 

apelo racional, afirma a necessidade de pensarmos no meio ambiente e nas conseqüências de 

nossas ações sobre o mesmo, porém, em nenhum momento o entrevistado citou o problema 

do efeito estufa, que é o tema principal abordado pelo audiovisual. Pode-se classificar este 

comportamento como Condicionamento Clássico, que ocorre, 

 

Quando um estímulo que acarreta uma resposta é igualado a um outro estímulo que 
inicialmente não promove uma resposta própria. Com o tempo, esse segundo 
estímulo causa uma resposta semelhante porque é associado ao primeiro estímulo 
(SOLOMON, 2002, p.74). 

  

 O fato de o entrevistado já ter assistido a diversas propagandas com tema relativo às 

causas sócio-ambientais, fez com que ele, ao assistir um vídeo com uma temática parecida, 

associasse a mensagem exposta pelo mesmo a outras mensagens às quais já havia sido 

submetido. 

Já no vídeo com apelo emocional, o tema está implícito, uma vez narra através de 

imagens às conseqüências do aquecimento global. Isto permite inúmeros caminhos para a 
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interpretação do indivíduo, que precisa decodificar a mensagem que está sendo transmitida. 

Felipe destacou que os animais também têm sentimentos e mostrou-se solidário com a 

situação exposta no vídeo quando disse: “O homem se coloca acima, mas o homem é um 

animal também e não é por que temos capacidade de criar coisas e inventar coisas que nos 

tornamos melhor do que qualquer ser q habite o planeta”. 

 Aqui, houve um condicionamento instrumental que ocorre “quando o indivíduo 

aprende a ter comportamentos que produzem resultados positivos e a evitar os que acarretam 

conseqüências negativas” (SOLOMON, 2002, p.77). O vídeo deixa claro, o que pode 

acontecer com os animais, caso os seres humanos desistam de fazer algo pelo meio ambiente. 

O reforço negativo da mensagem, fortalece respostas de modo que o comportamento 

apropriado seja aprendido. O entrevistado preocupa-se com as questões relativas ao meio 

ambiente, por este motivo, ao assistir uma cena que mostra situações desagradáveis, como as 

expostas pelo vídeo com apelo emocional, fez com que Felipe entendesse a mensagem e o fez 

sentir-se solidário com tal situação. 

 É evidente, após a exposição do entrevistado aos questionários, que sua percepção é 

pautada tanto pelo seu engajamento nas causas ambientais, como pela sua compreensão 

técnica das questões inerentes à problemática ambiental. Conclui-se também, que o vídeo com 

apelo emocional provocou maior manifestação de opiniões, com relação a seus elementos e 

mensagem, por parte do entrevistado. Portanto, neste caso, o apelo emocional foi mais 

eficiente que o racional, no que diz respeito à percepção deste indivíduo. 

 

5.2 BÁRBARA BREZOLIN SERDOTTE 

 

 Tem vinte anos, solteira, não possui filhos. Natural de Santa Maria, reside na cidade 

com seus pais. Está cursando o penúltimo ano de arquitetura e urbanismo e se preparando 

para, nas férias, fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. 

 Com relação ao primeiro questionário (APÊNDICE A), Bárbara declarou que quando 

vai ao supermercado nunca utiliza sacola reciclável. Além disso, nunca separa o lixo e nunca 

utiliza papel ecoeficiente para imprimir seus trabalhos. Também, nunca escova os dentes com 

a torneira fechada. 

 Exposta a questão que indaga qual é sua atitude quando vê alguém jogando lixo no 

chão, relata que se sente incomodada, mas que não há nada que ela possa fazer.  Bárbara 

acredita na informação de que a queima de combustíveis fósseis como a gasolina e o diesel 

contribuem para o aquecimento global. 



35 

 

 

 Quando questionada se deixaria de comprar algo, se soubesse que esta atitude estaria 

contribuindo para a preservação da natureza, a entrevistada relatou que talvez, pois mesmo 

não se importando muito, dependendo do que fosse, poderia pensar. Inferiu, por fim, que 

acredita que sua atitude isolada pode contribuir para o desenvolvimento sustentável do 

planeta. 

 Bárbara optou em assistir três vezes ao vídeo com apelo racional e, apenas uma vez, 

ao vídeo com apelo emocional. Depois de ser submetida ao vídeo com apelo racional, 

respondeu ao primeiro questionário (APÊNDICE B). 

 Indagada, se gostou ou não do vídeo, Bárbara disse ter gostado mais ou menos e 

justificou, falando que o mesmo apresenta informações interessantes, mas ou mesmo tempo, é 

muito rápido. Em seguida, acertou as três questões relativas às informações expostas no 

vídeo, a primeira, referente à posição o Brasil se encontra como emissor de gases do efeito 

estufa, a segunda, sobre o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem e, a 

última, relativa a quantos “campos de futebol” a Amazônia perdeu por minuto, nos últimos 

cinco anos. 

Com relação à trilha sonora, a entrevistada disse tê-la incomodado um pouco “muito 

barulhenta, mal da pra ouvir o que o homem fala”, ao contrário das imagens, que considerou 

“dinâmicas e que ajudam na compreensão da mensagem”. Já sobre a mensagem, Bárbara 

disse tê-la achado interessante, porém considerou-a “sem graça”. 

 Quando solicitada para descrever a cena que mais chamou sua atenção, a entrevistada 

declarou que foi a última “em que aparecem os bichinhos caindo no campo”. Já sobre as 

novidades que o vídeo trouxe para ela, delatou que foi “o fato de o Brasil contribuir tanto para 

o efeito estufa”. Por fim, admitiu que o vídeo tenha causado mudanças em sua vida, dizendo: 

“Fiquei sabendo de algumas coisas que não tinha nem ideia, além disso, fiquei surpresa em 

saber que minha atitude pode ser tão prejudicial”. 

 Tratando-se do vídeo com apelo emocional, logo após assisti-lo, Bárbara responde a 

primeira pergunta do questionário (APÊNDICE C) dizendo ter gostado muito do mesmo, pois 

“é bastante comovente a situação dos bichinhos”.  

A respeito das cenas em que aparece o macaco, o urso polar e o canguru, a 

entrevistada diz que o primeiro encontra-se “em cima de uma árvore”, o segundo “sozinho, no 

meio do oceano”, e o terceiro, “em um lugar seco, tipo o deserto”, finaliza. 

 Quando indagada a manifestar-se sobre a trilha sonora do vídeo, diz ter achado-a triste 

e melancólica, ao contrário das imagens, que comentou serem bonitas e muito bem 
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produzidas. Por fim, manifestou-se sobre a mensagem, dizendo: “Triste ver os bichinhos se 

matando por que não cuidamos da natureza”.  

 Em seguida, é solicitada que descreva a cena que mais chamou sua atenção. A 

entrevistada destacou o momento em que o macaco se enforca, pois “é a cena forte da 

propaganda”, diz. Com relação às duas últimas perguntas do questionário, que indagam a 

respeito das novidades e mudanças que o vídeo causou no sujeito, Bárbara respondeu à 

primeira dizendo que a maior novidade foi perceber que a sua atitude possa prejudicar tanto 

os animais, já sobre a segunda, relatou: “Sim, fiquei triste com situação exposta no vídeo”. 

 Na entrevista seguinte (APÊNDICE D), Bárbara é indagada a manifestar-se sobre a 

sua contribuição para a manutenção do equilíbrio ambiental e diz: “Eu sei que é importante 

contribuir e tenho consciência de que algo tem que ser feito, mas lá em casa não temos esse 

costume e, diariamente, eu não penso muito nisso.” 

  Com relação ao comportamento da mídia diante das questões relacionadas à 

problemática ambiental, a entrevistada diz que não presta muito atenção e comenta: “mas é 

um assunto bastante discutido né?”. Apesar de não prestar muito atenção, diz perceber uma 

maior abordagem na televisão. Além disso, afirma não se lembrar de nenhuma propaganda, 

sobre este assunto, que tenha chamado sua atenção. 

 Questionada sobre como se sente ao assistir uma propaganda com esta temática, 

Bárbara diz: “Depende da propaganda. Essa ultima dos bichinhos, achei triste, me tocou 

mais”. 

 Quando solicitada a opinar sobre o que pode ser feito para mudar a situação exposta 

no vídeo, a entrevistada fala: “Tem bastante coisa que pode ser feita, mas da uma preguiça. 

Todo mundo sabe que é importante separar o lixo, usar menos água e tal, mas é difícil colocar 

em prática. A gente já tem muita coisa pra pensar no dia-a-dia, é complicado ajudar neste 

sentido”. 

 Já na questão que indaga a sua opinião sobre mensagem que ela acredita que o vídeo 

se propôs a passar para seus telespectadores, a entrevistada responde: “Acho que os dois 

queriam conscientizar as pessoas a respeito do aquecimento global. O primeiro trouxe 

informações novas e o segundo foi mais comovente, se tu gosta de bichinhos ficou triste junto 

com eles no vídeo”. 

 Por fim, Bárbara classifica o primeiro vídeo como sendo o de melhor compreensão, 

por apresentar idéias mais claras e objetivas, mas destaca que o segundo é mais impactante, 

pois aparecem os animais morrendo de forma trágica. 
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5.2.1 Análise da entrevistada Bárbara Brezolin Serdotte 

 

Quando submetida ao primeiro questionário, Bárbara mostrou-se uma pessoa com 

perfil ecológico de um indivíduo que é indiferente às causas sócio-ambientais. Nota-se isto, 

quando ela diz sentir-se incomodada em ver alguém jogando lixo no chão, mas que não há 

nada que ela possa fazer. Outro momento é quando a entrevistada diz que mesmo não se 

importando, talvez deixasse de comprar algo, se soubesse que esta atitude estaria contribuindo 

para a preservação da natureza. Ela também se manifestou neste sentido, ao dizer que nunca 

deixa a torneira fechada enquanto escova os dentes, nunca separa o lixo e nunca utiliza papel 

ecoeficiente para imprimir seus trabalhos.  

Segundo Giacomini (1991), esta falta de atitude é normal na cultura brasileira, pois faz 

parte da personalidade dos brasileiros, preferirem deixar a situação como está, do que correr o 

risco de se incomodar ao enfrentar o problema.  

 

Pela forma de agir, muitos consideram o brasileiro humilde, mas de espírito 
brincalhão e pacifista, o que proporciona campo para que seja explorado, uma vez 
que ele se exime de enfrentar problemas pouco graves com acirramento: é preferível 
levar um botijão de gás com um pequeno vazamento do que sustentar um atrito 
pessoal com o vendedor (GIACOMINI, 1991, p. 46). 
 
 

Por isto, Bárbara prefere não fazer nada ao invés de enfrentar situações adversas 

àquelas a que está acostumada em seu dia-a-dia. Mesmo indiferente a este tema, a 

entrevistada mostrou-se otimista com relação à sua contribuição para a preservação do meio 

ambiente, afirmando acreditar que a sua atitude isolada possa contribuir para o 

desenvolvimento sustentável do planeta e, também, mostrou ter um conhecimento prévio a 

respeito do assunto quando disse acreditar na informação de que a queima de combustíveis 

fósseis como a gasolina e o diesel contribuem para o aquecimento global. 

Segundo Dias (2007), a situação do meio ambiente é grave, o que leva a sociedade a 

buscar uma resposta do Estado e das empresas, com relação à preservação do mesmo. Desta 

maneira, há uma grande preocupação por parte do governo, das empresas e da própria 

população em conscientizar as pessoas de que algo deve ser feito e isto se concretiza através 

dos meios de comunicação de massa. Portanto, o conhecimento prévio da entrevistada 

justifica-se, pois, querendo ou não, ela é diariamente exposta a este tipo de mensagem, 

contudo, não toma nenhuma atitude para mudar tal situação. Por este motivo, foi escolhida 

para compor a amostra da pesquisa como o indivíduo que é indiferente ao meio ambiente.  
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Quando questionada se gostou ou não dos vídeos, Bárbara afirmou ter gostado mais ou 

menos do vídeo com apelo racional e de ter gostado muito do vídeo com apelo emocional. 

Justificando sua opinião, a entrevistada disse que o primeiro apresenta informações 

interessantes, “mas ao mesmo tempo é muito rápido”. Já sobre o segundo, disse ter achado 

comovente a situação apresentada. É possível analisar que a preferência da entrevistada por 

um dos vídeos se deve ao conteúdo da mensagem, uma vez que sua opinião acerca da trilha 

sonora e imagens, de ambos os vídeos, é a mesma, já sobre a mensagem é bastante distinta, 

como será explanado a seguir. 

Segundo Fontes (2000) o uso simultâneo da linguagem visual e verbal faz com que a 

mensagem transmitida chame a atenção do telespectador, porém, quando um elemento se 

sobrepõe ao outro, dependendo do caso, pode haver distorções na interpretação dos 

indivíduos. Neste caso, esta distorção apresenta-se na trilha sonora do vídeo com apelo 

racional, pois a entrevistada mostrou-se insatisfeita com a mesma, considerando-a barulhenta 

e dizendo ter atrapalhado na sua compreensão da mensagem. Já, no vídeo com apelo 

emocional, o fato de a entrevistada ter achado a trilha melancólica e triste, não configura uma 

distorção, uma vez que o vídeo é melancólico e se propôs a passar este sentimento a seus 

telespectadores. No vídeo com apelo racional, a trilha é apenas um apoio, ao contrário do 

emocional, em que a trilha faz parte da história. 

Já com relação às imagens expostas nos vídeos a entrevistada disse ter gostado tanto 

das que foram utilizadas no vídeo com apelo racional, quanto às do vídeo com apelo 

emocional. Sobre isso, Solomon (2002) destaca que “as narrativas persuadem as pessoas a 

construir uma representação mental da informação que estão vendo. Figuras ajudam nessa 

construção e permitem uma representação mental mais desenvolvida e detalhada” 

(SOLOMON, 2002, p.81). 

Nota-se, então, que a opinião da entrevistada com relação à trilha e às imagens foi 

semelhante, pois em ambas, por motivos distintos, ela não gostou da trilha e mostrou-se 

satisfeita com as imagens. Porém, como já analisado, tratando-se da mensagem, Bárbara 

apresentou opiniões distintas. Segundo Solomon (2002), quando a mensagem é relevante para 

a pessoa, ela irá prestar mais atenção na mesma, no entanto, se os argumentos são difíceis de 

acompanhar, a motivação dos consumidores deixa de existir. 

Conclui-se que a preferência da entrevistada pelo vídeo com apelo emocional, está 

diretamente ligada aos argumentos utilizados na mensagem que o vídeo se propôs a passar. 

Bárbara identificou-se com a situação exposta no vídeo, provavelmente devido à sua bagagem 
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cognitiva, ao contrário do que aconteceu no vídeo com apelo racional, em que a entrevistada 

mostrou-se insatisfeita com a mensagem do mesmo.  

A entrevistada optou em assistir ao vídeo com apelo racional por três vezes 

consecutivas e, logo após, ao responder o questionário, acertou às três informações referentes 

ao vídeo.  Já no vídeo com apelo emocional, a entrevistada optou em assisti-lo uma única vez 

e, ao ser questionada sobre o ambiente em que se encontravam os animais, não soube 

descrevê-los detalhadamente. O que influenciou sua lembrança em ambos os vídeos, foi o 

número de vezes que ela foi submetida aos mesmos. A repetição do vídeo com apelo racional 

influenciou na memória de curto prazo da entrevistada, como diz Solomon (2002), 

“exposições repetidas aumentam a força das associações estímulo-resposta e impedem o 

desaparecimento de tais associações na memória” (SOLOMON, 2002, p.75). Já no vídeo com 

apelo emocional, a entrevistada não teve a oportunidade de assisti-lo de novo, desta maneira, 

não soube descrever precisamente os ambientes. 

Apesar de possuir um conhecimento prévio acerca do tema, após ser submetida aos 

questionamentos, foi possível perceber que este conhecimento é muito superficial por parte da 

entrevistada, o que fica evidente ao afirmar que não se lembra de nenhuma propaganda 

relacionada ao mesmo e, tampouco, sabe sobre o comportamento da mídia diante das questões 

relacionadas à problemática ambiental.  

Solomon (2002) afirma que quando um consumidor está muito familiarizado com um 

anúncio, pode prestar atenção em menos atributos, pois acredita que não vai obter um novo 

conhecimento. Por outro lado, o mesmo autor defende que quando um indivíduo não está 

familiarizado com um anúncio e não sabe nada a respeito do assunto que está sendo abordado, 

caso o tema seja de seu interesse, tende a se interessar pelas informações e a buscar este novo 

conhecimento. 

O fato de Bárbara ser indiferente não faz dela uma pessoa que se manifeste contra as 

questões relacionadas ao meio ambiente. Desta maneira, ao ser submetida aos vídeos, Bárbara 

não emitiu contra-argumentos, ficando mais receptiva à mensagem. Outra aspecto importante 

é o fato dela não entender muito do assunto e de não se posicionar contra ou a favor do 

mesmo, pois ao ser submetida a estes dois vídeos, não ficou bitolada àquilo que sempre é dito 

em propagandas com esta temática, tampouco preocupo-se em defender a ideologia do tema. 

Por isto, soube dizer exatamente, do que se tratavam os vídeos, como pode ser observado em 

sua resposta: “Acho que os dois queriam conscientizar as pessoas a respeito do aquecimento 

global”.  
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Quando questionada sobre as novidades que os vídeos trouxeram para sua vida, a 

entrevistada admitiu que ambos acrescentaram informações novas. Neste momento, Bárbara 

demonstra mais uma vez que não possui conhecimento profundo acerca do tema, quando 

afirma que no vídeo com apelo racional é uma novidade para ela “o fato de o Brasil contribuir 

tanto para o efeito estufa” e, no vídeo com apelo emocional, que a sua atitude possa prejudicar 

tanto os animais. Porém, mesmo não possuindo este conhecimento, a entrevistada admite que 

tenha sido influenciada por ambos os vídeos, pois afirma que os dois causaram mudanças em 

sua vida. Segundo Solomon (2002), este fato pode ser explicado pela Teoria da Dissonância 

Cognitiva 

 

Quando uma pessoa é confrontada com incoerências entre atitudes e 
comportamentos, fará alguma coisa para resolver essa “dissonância”, talvez 
mudando uma atitude ou modificando um comportamento. (...) De acordo com a 
teoria, as pessoas são motivadas a reduzir de algum modo os sentimentos negativos 
causados pela dissonância, fazendo as coisas se adequarem umas às outras 
(SOLOMON, 2002, p.171). 

 

Durante a entrevista, Bárbara deixou claro que não tem o hábito de fazer nada para 

contribuir com a preservação do meio ambiente, porém, demonstrou-se solidária com a 

situação exposta nos dois vídeos, principalmente no vídeo com apelo emocional, em que 

disse: “Fiquei triste com a situação exposta no vídeo”.  Ela admitiu que sua atitude pudesse 

prejudicar o meio ambiente, contudo, disse que em sua casa nada é feito para mudar tal 

situação. Essa incoerência psicológica criou um sentimento de desconforto na entrevistada, o 

que influenciou diretamente a sua percepção. 

 Bárbara diz que mesmo havendo muitas coisas que podem ser feitas por ela para 

mudar a situação expostas nos vídeos, é muito difícil colocar em prática estas atitudes, pois já 

existem muitas coisas para pensar em seu dia-a-dia. Portanto, ela está priorizando estas outras 

atividades e, conseqüentemente, deixando em segundo plano as atitudes relativas à 

consciência ambiental. Nota-se aqui que, separar o lixo, por exemplo, não é uma necessidade 

para ela, portanto, torna-se mais difícil para os profissionais de marketing despertar nela o 

desejo de tomar esta atitude, com explana Solomon (2002): 

 

Uma necessidade é um motivo biológico básico; um desejo representa um modo que 
a sociedade nos ensinou, pelo qual a necessidade pode ser satisfeita. Por exemplo, a 
sede tem uma base biológica; somos ensinados a desejar Coca-Cola para satisfazer 
essa sede em vez de, digamos, leite de cabra. Assim, a necessidade já está lá; os 
profissionais de marketing simplesmente recomendam maneiras de satisfazê-la. Um 
objetivo básico do marketing é criar a consciência de que as necessidades existem, 
mas não criar necessidades (SOLOMON, 2002, p.34). 
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Por este motivo, pessoas que, como Bárbara, não têm o costume de agir de forma 

consciente para preservar o meio ambiente, não estarão tão receptivas a este tipo de 

mensagem.  

Contudo, dependendo dos elementos utilizados no vídeo e da forma como a mensagem 

está sendo transmitida, o indivíduo pode ficar momentaneamente receptivo a determinadas 

propagandas. Neste caso, a recepção da entrevistada foi favorável ao vídeo com apelo 

emocional, pois ela, mesmo não se importando, acredita que alguma coisa pode ser feita. 

Logo, a entrevistada associa a situação exposta no vídeo com a realidade e acredita que isto 

possa vir a acontecer de fato. Portanto, é compreensível este resultado, uma vez que Bárbara 

se identifica de alguma forma com a causa e, conseqüentemente, se sensibiliza com o que está 

sendo exposto no vídeo com apelo emocional.     

 

5.3 BRUNO BERNI 

  

 Tem vinte e quatro anos, solteiro, não possui filhos. Natural de Erechim, mora sozinho 

em Santa Maria, é estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria. 

Depois de formado, pretende trabalhar em uma grande empresa de Engenharia Elétrica, no 

interior do Rio Grande do Sul. 

 Submetido ao primeiro questionário (APÊNDICE A), Bruno disse que quando vai ao 

supermercado, nunca utiliza sacola reciclável e, também, nunca separa o lixo. Questionado se 

utilizaria papel ecoeficiente para imprimir seus trabalhos, disse que não faria isso e, também, 

afirmou não deixar nunca a torneira fechada enquanto escova os dentes, justificando que o faz 

muito rapidamente. 

 Quando indagado sobre qual é sua reação quando vê alguém jogando lixo no chão, 

disse não se importar com tal atitude, contudo, acredita na informação de que a queima de 

combustíveis fósseis como a gasolina e o diesel contribuem para o aquecimento global. 

Expôs que não deixaria de comprar algo, se soubesse que esta atitude estaria 

contribuindo para a preservação do meio ambiente. Declarou, por fim, não se importar que a 

sua atitude isolada possa contribuir para o desenvolvimento sustentável do planeta, pois não 

acredita em tal informação. 

O entrevistado optou em assistir tanto ao vídeo com apelo racional, quanto ao vídeo 

com apelo emocional, uma única vez. Logo após ser submetido ao vídeo com apelo racional 

respondeu ao primeiro questionário (APÊNDICE B). 
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Com relação à primeira pergunta que indaga se o indivíduo gostou ou não do vídeo, 

Bruno disse gostar mais ou menos, pois apesar de ser bastante informativo, não apresenta 

informações novas. Logo após, ao responder às questões relacionadas às informações 

expostas no vídeo, apresentou dúvida, mas acertou a primeira, que questiona a posição em que 

o Brasil se encontra como emissor de gases do efeito estufa, não se lembrou da segunda, que 

indaga qual o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem e acertou, 

novamente, a última, referente a quantos “campos de futebol” a Amazônia perdeu por minuto, 

nos últimos cinco anos. 

Quando solicitado a Bruno para manifestar sua opinião sobre a trilha sonora, declarou-

a “barulhenta”. Com relação às imagens, disse ter achado-as “feias, com muita informação em 

pouco tempo”. Por fim, sobre a mensagem, relatou brevemente: “Apesar de apresentar 

informações novas, a mensagem é batida”. 

O próximo questionamento pede para que o entrevistado descreva a cena que mais 

chamou sua atenção no vídeo. Bruno, disse lembrar-se apenas da cena em que aparece a 

floresta sendo consumida pelas chamas. Tendo em vista o questionamento sobre as novidades 

que o vídeo trouxe para sua vida, Bruno defende que: “Trouxe alguns dados novos só.” 

Com relação à questão que finaliza o questionário e que pergunta sobre as mudanças 

que o vídeo causou no indivíduo, ele diz: “Traz alguns dados novos, mas não me 

impressionam, pois é uma conseqüência esperada tendo em vista a rapidez com que o mundo 

evolui”. 

Logo após, Bruno foi exposto ao vídeo com apelo emocional e, depois de assisti-lo, foi 

submetido ao outro questionário (APÊNDICE C). 

Sobre o fato de ter gostado ou não do vídeo, Bruno argumenta que não gostou, pois se 

trata de uma história fictícia, “sem informações novas”, diz. Já no questionamento que solicita 

ao entrevistado que descreva o cenário em que se encontra o macaco, o urso polar e o 

canguru, ele diz que o primeiro se encontra entre várias árvores cortadas, o segundo no 

oceano, em cima de uma geleira e, o terceiro, no deserto. 

Quando impelido a manifestar-se sobre a trilha sonora, as imagens e a mensagem, 

Bruno diz não achar “nada de mais” da trilha, elogia a produção das imagens e defende que a 

mensagem apresenta “uma situação meio forçada, fictícia”. 

 Em seguida, ao descrever a cena que mais chamou sua atenção no vídeo, o 

entrevistado apenas cita o momento em que o macaco comete o suicídio. Já com relação ao 

questionamento sobre as novidades que o vídeo traz, o entrevistado é enfático ao dizer que 



43 

 

 

“Não trouxe novidades. Todo mundo sabe que os animais também estão sujeitos a sofrerem 

conseqüências, assim como nós”. 

 Por fim, quando solicitado para descrever que mudanças o vídeo causou nele, diz: 

“Continuo pensando da mesma maneira”. 

 Na próxima entrevista (APÊNDICE D), Bruno é instigado a manifestar sua opinião 

com relação a sua contribuição para a manutenção do equilíbrio ambiental e diz: “Eu acho que 

não posso fazer nada. Que diferença a minha atitude isolada pode fazer para a natureza? Claro 

que não é certo destruir tudo, mas não vejo o porquê de deixar de lado o conforto e a 

praticidade. Quando eu vou ao mercado pego sacola plástica por que eu sei que vou precisar 

depois para colocar o lixo, por exemplo. Eu não critico quem tenta contribuir, desde que isso 

não prejudique a evolução da humanidade”. 

 Com relação à abordagem da mídia sobre a problemática ambiental, Bruno coloca que 

percebe uma ampla divulgação do tema e, que, em alguns casos, acha cansativa a repetição da 

mesma. O entrevistado citou a internet e a televisão como os principais meios utilizados para 

veiculação destas informações. 

 Quando solicitado para citar alguma propaganda relacionada às causas sociais que 

tenha achado interessante, Bruno fala que não lembra exatamente e, faz graça, dizendo que 

provavelmente, era parecida com uma das duas à que foi submetido nesta pesquisa.  

 Na questão que objetiva compreender como o sujeito se sente ao assistir uma 

propaganda com esta temática, Bruno diz: “Acho um pouco exagerada a abordagem, pois 

geralmente apresenta situações muito fictícias. Quando traz informações reais, me faz pensar 

um pouco mais.”. 

 Com relação a sua opinião, sobre o que pode ser feito para mudar a situação exposta 

no vídeo, o entrevistado fala: “Acho que eu sozinho não posso mudar nada, mas quem sabe se 

o governo, por exemplo, criando algumas leis que proíbam o desmatamento exagerado, desde 

que não impeçam a produção de madeira, por que a gente precisa de madeira.” 

 No questionamento que visa obter a opinião do entrevistado sobre qual seria a 

mensagem que os vídeos propuseram-se a passar para seus telespectadores, sua reposta foi: 

“Querem conscientizar as pessoas de que é necessário preservar a natureza, mas no fim 

ninguém abre mão de seu conforto para tomar alguma atitude de fato. Eu não sou contra a 

preservação do meio ambiente, sou a favor da evolução, da praticidade e do conforto”. 

 Finalizando, Bruno infere que achou o primeiro vídeo mais claro em seus argumentos 

e, também, o mais impactante, por trazer informações novas. 
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5.3.1 Análise do entrevistado Bruno Berni 

  

Bruno respondeu ao primeiro questionário demonstrando que não se preocupa com o 

meio ambiente e que não age proativamente para colaborar com a preservação do mesmo. Isto 

fica evidente, quando ele afirma não se importar em ver alguém jogando lixo no chão e, 

tampouco, acreditar que sua atitude isolada possa contribuir para o desenvolvimento 

sustentável do planeta.  

Contudo, em dois momentos é possível perceber que mesmo não se importando, 

Bruno possui informações acerca da problemática ambiental. O primeiro é quando justifica, 

mesmo não sendo solicitado, que ao escovar os dentes deixa a torneira ligada por que o faz 

muito rapidamente. Aqui, é possível perceber que Bruno possui conhecimento sobre o uso 

moderado da água em virtude da preservação desta fonte. Outro momento é quando Bruno diz 

acreditar na informação de que a queima de combustíveis fósseis como a gasolina e o diesel 

contribuem para o aquecimento global.  

Este conhecimento por parte do entrevistado justifica-se, segundo Dias (2007), pela 

midiatização das questões relacionadas à problemática ambiental. O autor afirma que a 

constante abordagem a este tema, está fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais 

informadas e que, também, se preocupem mais com meio ambiente. Portanto, estas duas 

questões permitem inferir que o entrevistado tem conhecimento sobre o tema, porém, 

analisando suas outras respostas, percebe-se seu desinteresse com o mesmo. Por este motivo, 

foi escolhido para compor a amostra da pesquisa como o indivíduo que não se preocupa com 

o meio ambiente. 

Quando questionado se gostou ou não do vídeo com apelo racional e emocional, 

respectivamente, Bruno disse ter gostado mais ou menos do primeiro e de não ter gostado do 

segundo. Para justificar sua opinião, o entrevistado disse que, tanto um quanto o outro, não 

apresentam informações novas. Além disto, disse que o vídeo com apelo emocional trata-se 

de uma história fictícia. Esta mesma justificativa foi dada quando questionado sobre como se 

sente ao assistir uma propaganda com esta temática: “Acho um pouco exagerada a 

abordagem, pois geralmente apresenta situações muito fictícias. Quando traz informações 

reais, me faz pensar um pouco mais”. 

Percebe-se aqui, que o apelo negativo utilizado no vídeo com apelo emocional, quando 

mostra os animais cometendo o suicídio, foi utilizado para criar uma situação fictícia e 

dramática. Desta maneira, o indivíduo submetido a este vídeo pode não processar a mudança 

de comportamento recomendada pelo mesmo, por tratar-se de uma ameaça exagerada.  
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Apelos negativos geralmente são mais eficazes quando somente uma ameaça 
moderada é utilizada e quando uma solução para o problema é apresentada. Senão, 
os consumidores desconsiderarão o anúncio, pois não podem fazer nada para 
solucionar o problema (SOLOMON, 2002, p.196). 

 

O mesmo autor ressalva que nem todas as ameaças utilizadas em apelos ao medo irão 

ser igualmente eficazes, pois cada pessoa é diferente e irá reagir de modo diferente à mesma 

ameaça. Portanto, o fato de Bruno não ter reagido da forma esperada para este tipo de apelo, 

não faz da mensagem menos persuasiva. Para ele, a conseqüência de seus atos não pode ter 

resultados tão drásticos, como o abordado neste vídeo e, por este motivo, não foi eficaz em 

sua percepção. 

Quando questionado acerca das informações expostas no vídeo com apelo racional, o 

entrevistado apresentou dúvida ao responder à primeira pergunta, acertando-a logo depois, 

esqueceu a segunda e acertou a última novamente. Como já observado, Bruno possui 

conhecimento acerca da problemática ambiental e, devido a isto, quando é exposto a 

mensagens que abordem este tema tende a prestar menos atenção no que está sendo exposto, 

por já estar familiarizado com o mesmo. Com relação a isto, Solomon (2002) destaca: 

 

Quando os consumidores estão muito familiarizados com uma marca ou um 
anúncio, podem prestar atenção a menos atributos porque não acreditam que 
qualquer esforço adicional produzirá um acréscimo de conhecimento (SOLOMON, 
2002, p.85). 

 

Desta maneira, Bruno não avaliou as informações expostas no vídeo, pois acreditava 

que já as conhecia e, conseqüentemente, não as armazenou na memória. Já no vídeo com 

apelo emocional, o entrevistado soube dizer o ambiente em que os animais se encontravam, 

mesmo que sucintamente, citando o local, sem descrevê-lo.  Aqui, a abordagem diferenciada, 

fez com que o entrevistado prestasse atenção nos elementos que estavam sendo expostos e, 

também, lembrasse dos mesmos logo depois, como destaca Solomon (2002), “quase toda a 

técnica que aumenta a novidade de um estímulo também melhora a recordação” (SOLOMON, 

2002, p.85)  

 Outro motivo que influenciou na recordação do entrevistado, no vídeo com apelo 

emocional, foi o fato de ele ter gostado da produção das imagens. Sendo o vídeo 

predominantemente visual, é evidente que tendo gostado das imagens, o entrevistado prestou 

mais atenção neste elemento e, conseqüentemente, lembrou-se do mesmo depois. Com 

relação às imagens do vídeo com apelo racional, Bruno classificou-as como “feias, com muita 
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informação em pouco tempo”. O fato de o vídeo ser composto por locução, trilha sonora e 

imagens, pode ter confundido o telespectador, desta maneira, Bruno não conseguiu guardar 

todas as informações, não gostou das imagens e incomodou-se com a trilha sonora. 

 Sobre a trilha sonora dos vídeos, Bruno disse ter achado a trilha do vídeo com apelo 

racional “barulhenta” e não achou “nada de mais” da trilha do vídeo com apelo emocional. 

Sobre isto, Barreto destaca que “a trilha traz consigo imagens e palavras que remetem a 

lembranças, desejos, traumas, conquistas e valores guardados no íntimo mais íntimo de cada 

um” (BARRETO, 2004, p.100). Desta maneira, as emoções cognitivas de cada indivíduo 

dizem muito a respeito do seu gosto musical. Bruno, neste caso, não se importou com a trilha 

do vídeo com apelo emocional, pois talvez, esta música não o remeta a nada em especial, 

tornando-se indiferente para ele. Já no vídeo com apelo racional, a trilha somada à locução e 

às imagens pode ter sobrecarregado o vídeo e a percepção do entrevistado. “Se a imagem já é 

forte o suficiente e não precisa de mais explicações, evite a locução” (BARRETO, 2004, 

p.92). 

Bruno manifestou-se sobre a problemática ambiental dizendo que não pode fazer nada 

sozinho para mudar a situação exposta nos vídeos. Nota-se aqui que, por já possuir contra-

argumentos acerca deste assunto, o entrevistado fez um pré-julgamento dos vídeos de acordo 

com aquilo que já conhecia sobre o tema. Desta maneira, sua opinião acerca das mensagens 

expostas nos vídeos, foi influenciada pelo seu conhecimento cognitivo, como destaca 

Solomon (2002): 

 

Quando o consumidor acha que a informação em uma mensagem persuasiva é 
relevante ou de algum modo interessante, cuidadosamente presta atenção ao 
conteúdo da mensagem. É provável que pense ativamente sobre os argumentos 
apresentados e gere respostas cognitivas a esses argumentos (SOLOMON, 2002, 
p.199). 

 

No primeiro, com apelo racional, o entrevistado disse ter achado a mensagem batida e, 

no segundo, com apelo emocional, achou a situação “forçada e fictícia”. O mesmo autor 

infere que “se uma pessoa emite contra-argumentos em relação a uma mensagem, é menos 

provável que vá aceitá-la” (SOLOMON, 2002, p.199). Portanto, sua opinião acerca da 

mensagem exposta nos vídeos foi influenciada pelo seu conhecimento prévio sobre o tema. 

No caso deste entrevistado, a cena que mais chamou sua atenção nos vídeos foi 

quando uma situação inesperada aconteceu, surpreendendo-o. Como já abordado neste 

trabalho, trata-se do ponto de virada, classificado por Barreto (2004) como um momento 

inesperado que surpreende o telespectador. No caso deste entrevistado, o momento de virada 
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do vídeo com apelo racional acontece quando a floresta é consumida pelas chamas e, no vídeo 

com apelo emocional, quando o macaco comete o suicídio. Sendo que neste último, o 

momento de virada é explícito, enquanto no primeiro, fica a cargo do telespectador, pois o 

vídeo não sofre uma mudança inesperada e cabe a cada indivíduo classificar a cena que o 

surpreendeu.   

Quando questionado sobre as novidades que os vídeos trouxeram para sua vida, o 

entrevistado disse que o vídeo com apelo racional trouxe alguns dados novos apenas e, o 

vídeo com apelo emocional, não trouxe novidade nenhuma. Neste momento, Bruno 

demonstra mais uma vez que possui conhecimento acerca do tema, quando afirma: “Todo 

mundo sabe que os animais também estão sujeitos a sofrerem conseqüências, assim como 

nós”. Porém, mesmo sabendo do que se trata, o entrevistado não admite que tenha sido 

influenciado por nenhum dos vídeos, pois afirma que nenhum causou mudanças em sua vida. 

Esta resistência por parte do entrevistado, segundo Solomon (2002) deve-se ao conflito entre 

seu estilo de vida e àquele que está sendo proposto pelos vídeos. Em ambos, a proposta é 

fazer com que o telespectador se conscientize e mude alguns de seus hábitos, sendo 

extremamente conflitante com o modo de vida escolhido por Bruno. 

O entrevistado enfatiza várias vezes que, sozinho, não pode fazer nada para contribuir 

para a manutenção do equilíbrio ambiental. Em sua opinião, a questão ambiental não é forte o 

suficiente para que ele deixe de lado seu conforto e a praticidade de suas atividades no dia-a-

dia. Segundo Giacomini (1991), este comportamento é típico da cultura brasileira, 

  

O brasileiro, muitas vezes, considera o bem público como algo que não é de sua 
responsabilidade, depredando-o como se fosse algo dos outros; a falta dessa 
consciência coletiva, aliada a freqüente impunidade não faz o problema regredir, 
mesmo com campanhas educacionais (GIACOMINI, 1991, p.49) 

 

 Desta maneira, mesmo quando submetido a campanhas de conscientização, neste caso, 

referentes ao meio ambiente, Bruno tende a não estar receptivo a este tipo de mensagem, uma 

vez que faz parte de sua personalidade e cultura ter a convicção de que nada pode ser feito 

para mudar tal situação. Por este mesmo motivo, é compreensível que Bruno não tenha 

recordação de nenhuma propaganda relacionada a este tema. 

 Percebe-se que Bruno é um sujeito que procura analisar os fatos de forma realista, 

fazendo ponderações sobre o que acredita ser real e o que entende por discurso 

mercadológico. Ele compreende que é necessário preservar o meio ambiente desde que isso 

não impeça a evolução da sociedade. Portanto, o entrevistado não é um indivíduo que esteja 
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receptível a este tipo de mensagem, porém, analisando-se sua reação quando exposto aos dois 

vídeos, nota-se que o vídeo com apelo racional foi mais bem aceito que o vídeo com apelo 

emocional.  

Neste caso, o apelo racional foi mais eficiente que o emocional, no que diz respeito à 

percepção deste indivíduo. Como Bruno acredita que a sua atitude isolada não pode contribuir 

para preservação da natureza, ao se deparar com uma situação que mostra os riscos de uma 

atitude displicente com o meio ambiente, é normal que o entrevistado não releve tal 

informação, pois o mesmo não acredita que isso possa vir a acontecer de fato. Portanto, é 

compreensível este resultado, uma vez que o indivíduo não se identifica com a causa e, 

conseqüentemente, não se sensibiliza com o que está sendo exposto no vídeo com apelo 

emocional. 
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6 CRUZAMENTO DAS ANÁLISES DE PERCEPÇÕES DOS INDIVÍDUOS TENDO EM 

VISTA OS OBJETIVOS DA PESQUISA. 

 

 Através da análise das entrevistas dos indivíduos desta pesquisa, tanto no que se refere 

à primeira etapa, em que se buscou definir o perfil ecológico de cada um, como na segunda 

parte, quando foram expostos aos audiovisuais e, na terceira, em que se buscou situar cada 

entrevistado a partir do seu quadro de referência, percebeu-se uma grande diferença na 

percepção dos indivíduos que possuem o perfil ecológico a favor do meio ambiente e 

indiferente ao mesmo do que o sujeito que se manifesta contra as causas sócio-ambientais. 

Notou-se, que na percepção de Felipe e Bárbara o apelo emocional foi mais eficiente do que o 

apelo racional, ao contrário de Bruno, que foi mais receptivo ao apelo racional. 

 Como já observado anteriormente, analisando-se o perfil de cada entrevistado, 

percebe-se que Felipe é um sujeito que se preocupa em cultivar bons hábitos com relação ao 

meio ambiente, além disto, age de fato para que a situação melhore. Bárbara, apesar de não se 

importar muito, não se manifesta contra a problemática ambiental em nenhum momento, 

dizendo que até faria alguma coisa, se tivesse tempo para isso. Já Bruno, ao contrário dos 

outros dois entrevistados, disse não fazer nada para contribuir e, também, não apoiar este tipo 

de atitude, manifestando-se contra qualquer medida que possa interferir em sua comodidade.  

 O perfil ecológico de cada um e a maneira como eles se manifestaram com relação a 

este tema influenciou muito a percepção destes três entrevistados. Solomon (2002) infere que 

é menos provável que uma pessoa vá aceitar uma mensagem, se já apresenta contra 

argumentos em relação à mesma. Felipe e Bárbara não apresentaram contra-argumentos a 

respeito deste tema, uma vez que não têm nada contra o mesmo, ao contrário de Bruno, que 

quando submetido aos vídeos, mesmo que inconscientemente, já se manifestava contra 

qualquer tipo de ação que influenciasse as pessoas a agirem de modo diferente do seu. O 

indivíduo não se identifica com a causa, por isto, o vídeo perde o sentido para ele, uma vez 

que ele não acredita que tal situação possa ocorrer de fato. 

 Felipe e Bruno observaram que o vídeo com apelo racional não trouxe informações 

novas, trazendo apenas informações que já foram bastante divulgadas pela mídia. Bárbara, ao 

contrário, disse que este vídeo acrescentou dados novos para sua vida, porém, o conhecimento 

dela a respeito deste tema é muito superficial se comparado ao conhecimento dos outros dois 

entrevistados. Os três entrevistados gostaram mais ou menos no vídeo com apelo racional. 

Neste sentido, pode-se concluir que quando uma mensagem informativa apresenta 

dados novos a respeito de um tema, ela tende a ser mais bem aceita pelos telespectadores, do 
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que uma que traz informações já conhecidas. Isto acontece, segundo Solomon (2002), pois um 

vídeo predominantemente informativo conduz o telespectador a pensar logicamente sobre a 

informação que está sendo exposta, desta maneira, se o mesmo já possui este conhecimento, 

não irá se interessar tanto pela mensagem. Este foi um dos motivos pelo qual Felipe e Bruno 

não gostaram do vídeo, já Bárbara, que não conhecia as informações que foram apresentadas 

no mesmo, disse ter gostado da mensagem que este se propôs a passar. 

 Outra razão que levou os entrevistados a não se identificarem com este vídeo foi a 

trilha sonora do mesmo, pois todos se referiram a ela como “barulhenta”. Rodriguez (2006) 

destaca a importância da relação sincrônica entre a música e o movimento visual. 

 

A sensação de adequação ou não de uma música a uma imagem em movimento 
depende da sincronia do tempo musical com alguns dos movimentos imperceptíveis 
visualmente. Quando se consegue essa sincronia, a música é percebida como 
adequada à imagem (RODRIGUEZ, 2006, p.325). 

 

Por este motivo, se a trilha sonora não está de acordo com aquilo que está sendo 

mostrado, tende a incomodar os telespectadores. O fato de o ritmo da música não estar 

sincronizado com o movimento, no vídeo com apelo racional, fez com que os indivíduos não 

se identificassem com o mesmo. 

 Já com relação à trilha do vídeo com apelo emocional, Felipe mostrou-se satisfeito, ao 

contrário de Bruno e Bárbara. Aqui, a trilha é compatível com a situação exposta, pois se trata 

de uma situação dramática e a trilha é extremamente melancólica, além disto, há sincronia 

entre as imagens e a música. Porém, neste caso, os elementos cognitivos também 

influenciaram a percepção dos indivíduos. Felipe, como o indivíduo que se preocupa com o 

meio ambiente, destacou o clima introspectivo que a trilha proporcionou, ao contrário de 

Bruno que não a percebeu. Já Bárbara, justificou não ter gostado por tê-la achado triste. Nota-

se que todos analisaram a trilha deste vídeo de acordo com o sentimento despertado pela 

mesma. 

 Quando questionados sobre a mensagem que o vídeo se propôs a passar, Felipe e 

Bruno preocuparam-se, principalmente, em relatar o seu ponto de vista a respeito dos temas 

abordados nos vídeos. Para Felipe, em ambos afirma-se a necessidade de pensarmos no meio 

ambiente e na conseqüência de nossas ações sobre o mesmo, ao contrário de Bruno, que 

acredita que ambos querem conscientizar as pessoas de que algo deve ser feito, mas que de 

fato, ninguém toma alguma atitude. Bárbara foi a única entrevistada que citou o efeito estufa 

como sendo o tema abordado pelos vídeos. Nota-se, que Felipe e Bruno possuem uma opinião 
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formada a respeito do assunto e preocupam-se em defendê-la, ao contrário de Bárbara, que 

desconhece o mesmo e desta maneira, não tenta justificar a sua opinião.   

 Percebe-se que Felipe e Bruno possuem um alto nível de envolvimento com o tema, 

cada um de sua maneira e, por este motivo, sua opinião a respeito do mesmo já faz parte de 

seus sistemas de valores internos, ao contrário de Bárbara, que conhece muito pouco a 

respeito do mesmo e, por isto, não defende sua posição. Segundo Solomon (2002), uma 

atitude mais enraizada é difícil de ser transformada, ao contrário de uma atitude superficial, 

que se torna um alvo certeiro para os profissionais de marketing.  

 

Por exemplo, um consumidor muito leal a uma marca, como Jan, a torcedora de 
futebol, tem uma atitude positiva persistente e profundamente sustentada em relação 
a um objeto de atitude, e esse envolvimento será difícil de enfraquecer. Por outro 
lado, um consumidor como Nancy, que não sustenta uma posição de fato, pode ser 
mais volúvel: ele pode ter uma atitude moderadamente positiva em relação a um 
produto, mas querer abandoná-lo quando algo melhor aparece (SOLOMON, 2002, 
p.171). 

 

 Por este motivo, Bárbara não se preocupou em defender sua posição, pois não 

mantinha uma opinião formada acerca do tema e, desta maneira, prestou atenção no que 

estava sendo transmitido pelos vídeos, ou seja, foi influenciada pelos mesmos. Felipe e Bruno 

estavam concentrados em defender a sua opinião e acabaram vendo apenas o que os 

interessava e, por este motivo, não souberam dizer exatamente o tema abordado pelos vídeos. 

 No vídeo com apelo emocional o tema foi abordado de maneira inusitada uma vez que 

não foram apresentadas informações concretas, e sim, uma narrativa, em que as atitudes dos 

personagens encarregaram-se de passar a mensagem de conscientização. Analisando as 

respostas dos entrevistados, percebe-se que Felipe e Bárbara gostaram do vídeo com apelo 

emocional e se sensibilizaram com a situação exposta, ao contrário de Bruno que se 

manifestou contra este vídeo dizendo tratar-se de uma situação fictícia. Pode-se inferir, a 

partir da situação exposta, que uma propaganda fictícia, em que a história é apresentada de 

maneira conotativa, tende a incomodar aquele que é cético em relação ao tema tratado, pois se 

este indivíduo não acredita no tema, tão pouco irá acreditar em uma história que não conta a 

verdade de fato sobre o mesmo.  

 Conclui-se, a partir da análise destes indivíduos e dos vídeos escolhidos, que um vídeo 

com apelo racional tende a passar as informações de maneira informativa, levando 

conhecimento concreto a seus telespectadores, ao contrário do vídeo com apelo emocional, 

que aborda implicitamente o assunto e incita sentimentos e sensações. 
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Desta maneira, tratando-se de um indivíduo otimista com relação à temática 

ambiental, é possível inferir que o vídeo com apelo emocional irá despertar sentimentos que 

condizem com aqueles que ele já sente em relação à causa, ou seja, sentimentos de aceitação e 

identificação O mesmo acontece com o indivíduo que é indiferente, pois mesmo não se 

importando, não emite contra argumentos e estará mais receptivo à mensagem. Já o sujeito 

que se posiciona contra, não estará receptivo a mensagem, uma vez que o seu sentimento é de 

repulsa e não identificação. Portanto, o vídeo com apelo emocional não será bem aceito pelo 

mesmo, pois despertará o sentimento contrário.  

Esta análise baseia-se, também, nos elementos cognitivos destes sujeitos, pois seu 

comportamento está diretamente ligado à sua história de vida o que, conseqüentemente, 

influencia a sua percepção. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Inicialmente, buscou-se nesta pesquisa, desenvolver uma interlocução a partir do 

pensamento de autores da publicidade, do comportamento do consumidor e do marketing. 

Desta maneira, tornou-se possível o desenvolvimento teórico destes assuntos, o que facilitou a 

pesquisa, posteriormente. 

 Durante esta pesquisa, o principal desafio encontrado foi a escassez de publicações 

brasileiras em que há uma abordagem da temática ambiental sob o ponto de vista da 

publicidade. Porém, a partir de uma pesquisa em textos e publicações foi possível o 

desenvolvimento deste assunto. 

 Mesmo tratando-se de uma pesquisa qualitativa e específica, foi possível desenvolver 

vários temas e analisá-los juntamente ao referencial teórico. Este trabalho proporcionou 

muitas descobertas no que diz respeito ao apelo motivador utilizado em propagandas sócio-

ambientais e nas reações dos indivíduos expostos às mesmas. A proposta desta pesquisa foi 

alcançada uma vez que as reações dos indivíduos quando expostos aos audiovisuais foram 

distintas, comprovando o fato de que, a opinião de cada um ser diferente, com relação às 

questões ambientais, influencia em sua percepção frente ao apelo utilizado em propagandas 

com esta temática. 

 Desta maneira, é possível inferir que a decisão do apelo motivador que será utilizado 

em uma campanha publicitária, que aborde este tema, dependerá da análise da postura do 

público que estará sendo submetido à mesma, ou seja, o conhecimento da opinião dos 

indivíduos acerca de determinada causa ambiental, é muito importante na decisão do apelo 

que irá compor a campanha publicitária com este cunho. 

 Neste sentido, destaca-se aqui, a reação dos indivíduos, que participaram desta 

pesquisa, frente aos audiovisuais com apelo emocional e racional. 

 Felipe, o indivíduo que se manifestou a favor das causas sócio ambientais, foi mais 

receptivo ao vídeo com apelo emocional do que ao vídeo com apelo racional. Bárbara, que é 

indiferente às questões que abordam a problemática ambiental, além de ter sido mais 

receptiva ao vídeo com apelo emocional, mostrou-se a mais sensibilizada com relação ao 

mesmo, se comparada aos outros dois entrevistados. Já Bruno, o indivíduo que se manifestou 

contra as causas ambientais, não foi receptivo a nenhum um dos vídeos, porém, o vídeo com 

apelo emocional foi mais criticado pelo sujeito do que o vídeo com apelo racional. 

 O objetivo desta pesquisa não foi encontrar respostas conclusivas para um fenômeno 

social, uma vez que a realidade de cada indivíduo é distinta e os fatores que influenciam sua 
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percepção dependem desta variável. Porém, no cruzamento das análises com os objetivos da 

pesquisa, percebeu-se uma relação entre o perfil ecológico de cada entrevistado e sua reação 

quando expostos aos audiovisuais, como já observado anteriormente. 

 Encerra-se aqui, como sugestão, aos futuros pesquisadores desta área, que 

complementem o tema proposto por este trabalho tendo-se em vista a escassez de obras que 

abordem o meio ambiente sob o ponto de vista da comunicação social. Outro território fértil 

de investigação, diz respeito aos apelos motivadores utilizados na elaboração de mensagens 

publicitária. O aprofundamento deste tema auxiliará os profissionais de comunicação no 

processo de persuasão dos consumidores. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA SELEÇÃO DA AMOSTRA DE PESQUISA 

 

1. Quando você vai ao mercado, utiliza sacola reciclável? 
( ) Sempre.           ( ) Na maioria das vezes.                ( )Não.              ( ) Nunca. 
 

2. Você separa o lixo? 
( ) Sempre.           ( ) Às vezes.                          ( ) Nunca.             ( ) Não faria isso. 
 

3. Você utiliza papel ecoeficiente ou reciclado para imprimir seus trabalhos? 
( ) Sempre.           ( ) Às vezes.                          ( ) Nunca.             ( ) Não faria isso. 
 

4. Enquanto você escova os dentes, deixa a torneira fechada? 
( ) Sempre.           ( ) Às vezes                           ( ) Nunca.             ( ) Não faria isso.   
   

5. Quando você vê alguém jogando lixo no chão, o que você faz? 
( ) Me sinto incomodado e, quando posso,  junto o lixo para colocar na lixeira. 
( ) Me sinto incomodado, mas não há nada que eu possa fazer.  
( ) Não me importo.  
 

6. Você sabia que a queima de combustíveis fósseis como a gasolina e o diesel, 
contribuem para o aquecimento global? 
( )  Sim, isto prejudica muito o meio ambiente.        
( ) Já ouvi falar por ai.        
( ) Não. Isso é indiferente para mim. 
( ) Não acredito nessa informação. 
 

7. Você deixaria de comprar algo, se soubesse que esta atitude estaria contribuindo para a 
preservação do meio ambiente? 
( ) Sim. Me sinto bem em contribuir com a preservação do meio ambiente. 
( ) Talvez. Não me importo muito, mas dependendo do que fosse, poderia pensar. 
( ) Nunca. Jamais deixaria de comprar algo que eu quisesse por este motivo. 
 

8. Você acredita que sua atitude isolada pode contribuir para desenvolvimento 
sustentável do planeta? 
( ) Sim.       ( ) Talvez.       ( ) Não.     ( ) Nunca parei para pensar.     ( ) Não me 
importo. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO REFERENTE AO VÍDEO COM APELO RACIONAL 

 

1. Você gostou deste vídeo? Justifique. 
( ) Sim, Muito      ( )Mais ou menos.    ( ) Não gostei. 
 

2. Segundo o vídeo: 
Em que posição o Brasil se encontra como emissor de gases do efeito estufa? 
Qual o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem? 
Nos últimos 5 anos, quantos “campos de futebol” a Amazônia perdeu por minuto?  
 

3. Em relação ao vídeo, o que você achou: 
Da trilha sonora 
Das imagens 
Da mensagem 
 

4. Descreva a cena que mais chamou sua atenção no vídeo. 
 

5. Que novidades esse vídeo trouxe pra você? 
 

6. Após assistir o vídeo, que mudanças o vídeo causou em você? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO REFERENTE AO VÍDEO COM APELO EMOCIONAL 

 

1. Você gostou deste vídeo? Justifique 
( ) Sim, Muito      ( )Mais ou menos.    ( ) Não gostei. 
 

2. Em relação a algumas 
cenas expostas no vídeo, descreva o cenário em que se encontra: 
O macaco 
O urso polar 
O canguru 
 

3. Em relação ao vídeo, o que você achou: 
Da trilha sonora 
Das imagens 
Da mensagem 
 

4. Descreva a cena que mais chamou sua atenção no vídeo. 
 

5. Que novidades esse vídeo trouxe pra você? 
 

6. Após assistir o vídeo, que mudanças o vídeo causou em você? 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

 

1. Nome 
 

2. Idade 
 

3. Estado civil 
 

4. Formação 
 

5. Você mora sozinho? Com a família? Quantas pessoas? 
 

6. Qual a sua opinião sobre as questões relacionadas à problemática ambiental? 
 

7. Você acredita que pode contribuir para a manutenção do equilíbrio ambiental?  Por 
quê? Como você faria isto? 

 
8. Você se lembra de alguma propaganda relacionada às causas sócio-ambientais? Cite. 

 
9. Quando você assiste uma propaganda com esta temática, como você se sente? 

 
10. Em relação aos vídeos: 

Qual você achou mais claro? 
Qual você achou mais impactante? 
  

11. Em sua opinião, o que pode ser feito para mudar a situação exposta no vídeo? 
 

12. O vídeo foi elaborado para fazer com que você pensasse a respeito do assunto. Considerando 
isto, que mensagem você acredita que o vídeo se propôs a passar para seus telespectadores? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


