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RESUMO 

O objetivo deste estudo é verificar se a saliência da música, em primeiro ou segundo 

plano, influencia a atitude à marca (Atm), ao anúncio (Ata) e memória de curto 

prazo. Foram escolhidas duas marcas reais para o estudo, porém que não atuam no 

mercado brasileiro para evitar o conhecimento prévio da marca. As marcas são de 

diferentes categorias de mercado: Chicken Treat (fast food) e Mazda (automóvel). 

Foram utilizados dois anúncios audiovisuais já criados pelas marcas citadas. 

Músicas de marca e narrações foram criadas para manipular a variável 

independente, saliência da música, em primeiro e segundo plano. O design 

metodológico contou com um estudo denominado de quase-experimento, e duas 

etapas pré experimentais. No total, obtiveram-se 180 respostas validas, sendo 117 

para o experimento final. A forma de coleta foi por meio de questionários impressos. 

Os resultados gerados para ambas as marcas mostram que a música de primeiro ou 

segundo plano não influenciou de maneira significativa a atitude à marca e ao 

anúncio dos dois grupos de cada uma das marcas. Entretanto, para a memória de 

curto prazo espontânea, o tipo de música impacta de maneira significativa, com 

maior efeito para o uso de musica de segundo plano. Por fim, são apresentadas 

propostas oportunas de novas pesquisas sobre o tema estudado. 

 
 
Palavras-chave: Sonic Branding. Marca. Música. 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to verify if music positioning in an advertising, 

foreground and backgroung, impacts short term memory, brand (Ab) and advertising 

(Aad) attitude. It was chosen two real brands to this research, but both of them do not 

operate in Brazil. These brands have two different market segments as the core 

business, Chicken Treat (fast food) and Mazda (automobilistic). Two TV commercials 

created by those companies were chosen to be used in the experiment. Brand 

musics and narratives were developed to manipulate the independent variable, music 

positioning, foreground and background. The methodological design included a 

quasi-experiment and two pre tests of stimulus. A total of 180 valid responses were 

obtained, which include 117 from the final experiment. The method of collection was 

printed questionnaires. The findings for both brands show that foreground or 

background musics did not impact significantly the two attitudes for both brands. 

Although, the type of music influenced significantly the spontaneous short term 

memory of the groups who watched commercials with background and foreground 

musics. Finally, ideas for further researches about the subject studied are proposed.                                 

 

Key-words: Sonic Branding. Brand. Music. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir da década de 90 houve um rápido desenvolvimento de técnicas e 

aparelhos para mensurar como os sentidos dos seres humanos agem (HARVARD 

BUSINESS REVIEW, 2015). Cientistas, pesquisadores e empresas tomaram 

conhecimento da importância dos sentidos e seus efeitos nas tomadas de decisão e 

persuasão (ROBERTS, 2005). Nesta mesma década, surgiram os primeiros estudos 

empíricos relacionando música e marketing, sendo considerada uma área 

relativamente nova (GUSTAFSSON, 2015). 

As empresas ao longo do tempo estiveram mais preocupadas com o design 

visual e gráfico, tanto da marca quanto de seus produtos e serviços, com maiores 

investimentos nessas áreas. Entretanto, recentes pesquisas e estudos demonstram 

cada vez mais que os sons relacionados à marca são igualmente importantes às 

questões visuais, sendo creditada parte desta importância à evolução tecnológica 

que a sociedade passa ano após ano (AUDIO BRANDING, 2015).  

Estratégias de marketing sensorial fornecem maior interação com a marca, 

pois procuram estimular os sentidos além da visão e do tato. Proporcionando uma 

experiência memorável a fim de fidelizar e incentivar o consumo através da emoção 

(SEBRAE, 2014). 

A qualidade sensorial de um produto desempenha um papel fundamental em 

sua diferenciação e destaque, em relação a seus concorrentes, principalmente 

quando a marca cria uma associação única com a sensação (SOLOMON, 2011). 

A música é um investimento relevante a se considerar. A Microsoft pagou 

US$ 4 milhões para usar a música “Start Me Up” dos Rolling Stones na campanha 

publicitária do Windowns 95 (BELCH, 1999). A Vivo  utilizou a música e todo o tema 

da canção ‘Eduardo e Mônica’ da banda Legião Urbana em sua campanha, 

considerada a mais cara do mercado para internet brasileira de 2011 - com mais de 

2,8 milhões de vizualizações no YouTube (O GLOBO, 2011). Esses dois cases 

demonstram a importância dada a música, que tem sido utilizada cada vez mais 

como estímulo, seja em posicionamento, atitude ou lembrança de marca. 

Em outro viés, bares, restaurantes e lojas passaram a utilizar a música como 

um filtro sinalizador, que convida as pessoas certas (o público-alvo) a entrar e, 

automaticamente, avisa às ‘erradas’ que aquele ambiente não é o seu, não é para 

eles, fazendo com que procurem outro lugar. Age da mesma forma a comunicação 
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de grandes eventos, que abrangem inúmeras faixas etárias de público, utilizando 

tipos de músicas diferentes como um sinalizador, um filtro que avisa a que tipo de 

consumidor dado local se destina (NASCIMENTO, 2013) 

Quanto ao posicionamento, a marca pode utilizar-se de música para transmitir 

uma imagem mais “descolada” ou aventureira, ou mesmo transmitir valores como 

tradição, sofisticação e cultura (LANTOS; CRATON, 2012). Quanto à atitude - a 

predisposição interna de um indivíduo que avalia aspectos de forma favorável ou 

não, podendo ser uma das variáveis a decidir o consumo de determinada marca 

(GADE, 1998), o estímulo musical pode afetar tanto positiva quanto negativamente a 

atitude à música do anúncio, sendo parte importante na percepção deste anúncio 

(LUTZ; BELCH, 1983) e (LANTOS; CRATON, 2012). E quanto à lembrança, a 

música pode ser forte aliada na consciência de marca, que exerce função 

importante, pois se concentra na mente do consumidor, criando relevância ao 

correlacionar-se com componentes de imagem da marca (KAPFERER, 2008). 

Mercadologicamente, a música pode auxiliar para que a marca, assim como 

seus produtos, valores e atributos, sejam percebidos de um modo distinto pelas 

pessoas (AUDIO BRANDING ACADEMY, 2015). Usando a estratégia de representar 

a marca através de sons (sons de marca/ brand sounds) em todos os pontos de 

contato com os clientes e consumidores, para reforçar a identidade da marca na 

busca por criar conexões emocionais (MINIMUM NOISE, 2015) e (IMMERSED IN 

SOUND, 2015). 

Diante de um mercado competitivo a criação de valor é um processo árduo 

(KOTLER; KELLER 2006). As empresas não devem focar todos seus esforços de 

marketing em apenas atributos, benefícios e qualidade do produto, sendo necessário 

considerar as experiências que o consumidor tem com a marca. Estas experiências 

proporcionam valores sensoriais e emotivos que complementam características 

funcionais dos produtos (SCHMITT, 1999). 

Os Beatles enquanto músicos possuíam um dom musical. Porém enquanto 

marca, tinham presença ao mesmo tempo distinta e visualmente interessante. Tudo 

isso contribuiu para sua rápida ascensão. As marcas precisam de uma identidade 

própria característica, que as pessoas possam identificar instantaneamente com seu 

produto ou serviço e, atentar para as experiências sensoriais criando laços emotivos 

fortes e duradouros (BRAMWELL, 2011). 
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Os estímulos sonoros se tornaram relevantes para as empresas e cientistas a 

partir da década de 90. No entanto, já eram conhecidos alguns dos benefícios da 

música em outras áreas. Foi a partir desta década que começaram a surgir os 

primeiros estudos entre música e marketing. O fato dessa relação ser relativamente 

nova faz com que estudos relacionando esses dois temas sejam escassos. 

(HARVARD BUSINESS REVIEW, 2015; ROBERTS, 2005; GUSTAFSSON, 2015; 

KRISHNA, 2012).  

Vários estímulos sonoros podem ser usados por empresas. Os mais comuns, 

ou perceptíveis, são as músicas de comercias, a fonética do nome da marca, ou a 

voz do anunciante. No entanto, os sons aplicados ao marketing podem ir além, como 

o barulho do motor das motos Harley Davidson, o som emitido ao receber uma 

mensagem eletrônica (os celulares da Apple saem de fábrica com um som único ao 

receber chamadas e mensagens) ou o barulho de abrir uma embalagem (como uma 

lata de refrigerante), entre outros. Cada um destes estímulos carregados de 

significados geram atitudes e comportamentos. (LANTOS; CRATON, 2012), 

(WHEELER, 2012), (FAHEY, 2013) e (AUDIO BRAND ACADEMY, 2015). 

Existem várias formas de a música integrar o mix de marketing de uma 

marca. Entre essas várias formas ela pode ser mais relevante ou mais secundária. 

As pessoas tendem a perceber mais a música quando ela é mais relevante. A 

percepção das pessoas em notar ou não a música é o conceito de saliência da 

música. Poucos estudos investigaram o impacto desta saliência, e o quanto ela 

ajuda ou prejudica a compreensão do indivíduo sobre a comunicação que é feita. 

Resultados de pesquisas sobre saliência da música poderiam ajudar profissionais do 

marketing a desenvolver estratégias com otimização de investimentos e resultados. 

Diante dessa breve descrição do tema, que será detalhado ao longo deste 

estudo, e do cenário em que se encontra o mesmo, surge o seguinte problema de 

pesquisa: qual o impacto que a música de marca exerce, em primeiro e segundo 

plano, na memória de curto prazo (MCP), na atitude à marca (Atm) e no anúncio 

(Ata)?  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar qual o impacto que a música de 

marca exerce, em primeiro e segundo plano, exerce na memória de curto prazo 

(MCP), na atitude à marca (Atm) e no anúncio (Ata). 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

 

a) Apresentar e mensurar o conceito de música em primeiro e segundo 

planos; 

b) Verificar qual tipo de música, primeiro ou segundo plano, gera atitudes à 

marca e ao anúncio mais positivas; 

c) Verificar qual tipo de música, primeiro ou segundo plano, gera resultados 

mais favoráveis para memória de curto prazo estimulada e espontânea; 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Neste item serão discutidas as justificativas práticas e teóricas para a 

realização deste estudo.   

1.3.1 Justificativa Prática 

A música está inserida no dia a dia das pessoas influenciando de modo 

cognitivo seus momentos, sentimentos, lembranças e comportamentos. É utilizada 

no processo pedagógico, no desenvolvimento infantil, em tratamentos de doenças 

psicossomáticas, na adoração, na socialização e claro, na comunicação.  

A música pode afetar as repostas emocionais, atitude à marca e intenção de 

compra (MORRIS; BOONE, 1998). É parte da “percepção do anúncio”, por se tratar 

de elementos de execução do mesmo (LUTZ; MACKENZIE; BELCH, 1983). É 

utilizada na maioria dos comerciais de TV e pode executar diversas funções chave, 

sendo inclusive o ponto central dentro de um anúncio. (BELCH, 1999; ALPERT; 

ALPERT, 1991). A consciência de marca afeta nas decisões dos consumidores, 
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influenciando na força e formação de associações dos consumidores com as marcas 

(KELLER, 1993). 

Marcas como a Coca-Cola e Mercedes-Benz têm ampliado seus esforços em 

criar experiências sensoriais mais ricas com a marca, buscando fazer parte do dia a 

dia musical de seu público alvo. A Coca-Cola, criando a Coca-Cola FM, uma rádio 

online com padrão de qualidade superior à média das rádios na web chegando a 

rivalizar em audiência com as rádios FM dial. A Mercedes-Benz, com a criação do 

Michel Tape Music, um portal que junta design e música onde novos artistas enviam 

suas composições e a marca monta uma compilação bimensal que pode ser ouvida 

e baixada de graça no portal, já tendo alavancado talentosas bandas underground 

(NASCIMENTO, 2013). 

Os sons de marca podem ser uma maneira de diferenciar uma marca de 

outra. Algumas empresas como McDonald’s, Intel e Yahoo, para evitar confusão de 

associações com outras marcas, registraram alguns de seus componentes de 

identidade sonora. No entanto, o número de marcas que registram seus estímulos 

sonoros como parte de sua marca registrada (tradear) ainda é muito pequeno 

(McCORMICK, 2006). 

Uma empresa ao criar uma peça publicitária deve analisar qual tipo de música 

será o mais apropriado de usar. Entre os tipos de músicas existentes estão as 

músicas de primeiro e segundo plano. Um ótimo comercial pode não ser lembrado 

ou ter os resultados desejados devido a uma escolha inadequada de música, logo 

entender melhor o efeito da música de anúncio nas pessoas pode auxiliar as 

empresas a definirem estratégias e ferramentas mais condizentes com os objetivos 

propostos previamente.  

1.3.2 Justificativa Teórica 

Além das justificativas para aplicações mercadológicas constantes nesta 

pesquisa, observa-se a escassez e carência de obras literárias – bem como de 

maior volume de pesquisas - nacionais e internacionais na área de música e 

marketing focado no consumidor (GUSTAFSSON, 2015; KRISHNA, 2012). É de 

conhecimento comum o poder da música em contextos diferentes, porém, as 

atenções - e maiores investimentos - das marcas ainda continuam na esfera do 
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produto, ou seja, design visual e gráfico, tanto da marca quanto de seus produtos e 

serviços (AUDIO BRANDING, 2015). 

Estudos de música como elemento do marketing são mais frequentes em 

ambientes varejistas (GUSTAFSSON, 2015; KRISHNA, 2012). Ballouli e Bennett 

(2014), Mattila e Wirtz (2001), North (2012) são alguns dos autores que estudaram o 

efeito da música em ponto de venda (PDV). Outros autores (KELLARIS; KENT, 

1991; MILLIMAN, 1986; CALDWELL; HIBBERTT, 2002) pesquisaram os efeitos que 

os elementos de uma música têm sobre os consumidores.   

Estudos sobre saliência da música em anúncio de TV e seus efeitos, ainda 

são pouco claros. Kellaris, Cox e Cox (1993) e Brooker e Wheatley (1994) 

estudaram os efeitos da música de segundo plano em comerciais de rádio. Morris e 

Boone (1998) testaram os efeitos do mesmo tipo de música para anúncios estáticos. 

Yalchv e Spangenberg (1990) estudaram o efeito de músicas primeiro e segundo 

planos em ambiente varejista. No entanto, sabe-se pouco do efeito da saliência da 

música (primeiro e segundo plano), e o quanto ela pode ajudar ou prejudicar uma 

estratégia de marca. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Nesta secção serão abordados os temas que formam o escopo deste 

trabalho, sendo eles: marketing sensorial, estímulos sonoros, lembrança e memória 

e atitudes. 

2.1 MARKETING SENSORIAL 

O marketing sensorial é uma estratégia de marketing que se utiliza de 

técnicas para provocar um ou mais dos cinco sentidos e influenciar uma mudança no 

comportamento do consumidor. De modo gerencial, o marketing sensorial visa 

atingir o subconsciente de seu público, tanto para facilitar quanto aumentar as 

associações dos consumidores com a marca. Este tipo de estratégia é uma 

aplicação do conhecimento de sensações e sentidos em marketing, e com isso 

transformar percepções, atitudes, comportamentos, associações e emoções 

(KRISHNA, 2012). 

Procurando influenciar no aspecto da tomada de decisão de compra, tanto 

nas planejadas quanto nas não planejadas, provocando no consumidor sensações 

que são cruciais na percepção do produto ou serviço. Resultado da experiência 

completa de ver, tocar, cheirar ou provar, transmitindo promessa de prazer ou 

mesmo realização (UNDERHILL, 2009). Os sentidos, aguçados ao mesmo tempo, 

podem afetar a percepção dos consumidores pois possuem ligação entre si, 

interferindo um no outro (ROBERTS, 2005; MATTILA; WIRTZ, 2001).  

Baseado na hierarquia das necessidades criada por Maslow – a saber: utilitárias, 

de identidade e emocionais - as necessidades de experiência poderão ser inseridas 

em algum lugar entre as necessidades funcionais e necessidades emocionais, 

sendo atualmente reconhecidas como suficientemente significativas, estando 

incluídas nesta classificação de Batey (2010): 

 

 Necessidades utilitárias - natureza consciente, tangíveis e racionais, referente 

a tarefas e processos físicos específicos e práticos; 

 Necessidades de experiência: consumidores buscam estimulação dos 

sentidos; 
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 Necessidades de identidade: como o indivíduo se define, posição social, 

afinidades e afiliações a determinados grupos sociais e culturais; 

 Necessidades emocionais: difíceis de serem alcançadas por pesquisa, 

arraigadas na psique, podem ser desconhecidas para o próprio indivíduo ou, 

o mesmo reluta em admiti-las. 

 

Um estudo realizado por Knoeferle, Woods, Käppler e Spence (2015) 

demonstra que as pessoas são capazes de ligar certos sons com certas palavras 

que representam quatro sabores básicos (doce, salgado, azedo e amargo). No 

primeiro experimento desse estudo os respondentes alteravam algumas 

propriedades da música de modo a melhor representar um dos sabores básicos. 

Depois outra amostra deveria relacionar as músicas, criadas no primeiro 

experimento, com um dos sabores. Neste mesmo estudo constatou-se também que 

a cultura é influenciadora no modo como os sentidos são percebidos. Os 

respondentes norte-americanos da pesquisa relacionaram músicas com sabores 

básicos diferentes dos respondentes indianos. 

Dos cinco sentidos, o tato é o primeiro a ser desenvolvido e o último a se 

perder ao longo da vida (KRISHNA, 2012). O uso de um elemento que provoque o 

tato em mensagens de marketing pode aumentar as chances de persuadir pessoas 

com um alto nível de autotelic NFT (need for touch)1, ou seja, pessoas que têm a 

necessidade pelo tato por razões hedonistas. A persuasão ocorre como uma 

resposta afetiva ou emocional para a experiência do toque (PECK; WIGGINS, 2006). 

A visão é o sentido dominante sobre todos os outros, e também o que mais 

apresenta estudos (KRISHNA, 2012). É o mais poderoso para detectar mudanças 

em ambientes e também o grande responsável em perceber bens ou serviços 

(HUTLÉN, 2011). Em um estudo realizado por Hagtvedt e Patrick (2008), os 

produtos que continham a imagem de uma obra de arte tiveram uma melhor 

avaliação e maior percepção de luxo, frente a produtos idênticos que mostravam 

uma imagem similar à obra de arte ou, que não apresentavam nenhuma imagem. 

O olfato tem como principal função sentir odores, porém está intimamente 

ligado com as emoções associadas a estes odores. O olfato também é capaz de 

_______________  
 
1
Uma pessoa que tem alto nível de NFT significa que ele ou ela prefere obter e utilizar informações 
por meio do tato.  
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afetar o bem estar do ser humano e a percepção sobre outras pessoas (FOX, s.d). O 

uso de fragrâncias agradáveis e apropriadas em displays de produtos, segundo 

estudo, alavanca a intenção de compra dos consumidores, cria uma atitude à marca 

mais favorável e aumenta o preço disposto a ser pago por este. O uso de um display 

de produtos, sem odores, pode não atingir o mais alto nível de prazer emocional das 

pessoas. Esse nível pode ser aumentado ao se utilizar também uma fragrância 

adequada ao ambiente (FIORE; YAN; YOH, 2000). 

O paladar em alguns momentos é extremamente dependente de fatores 

externos ou de outros sentidos (KRISHNA, 2012). O ser humano é capaz de 

distinguir entre cinco sabores básicos: doce, salgado, azedo, amargo e umami2. Os 

consumidores são mais influenciados pela cor (visão) de um suco do que pelo seu 

sabor e, são ainda mais influenciados pela marca no rótulo e pelo preço informado 

(HOEG; ALBA, 2007). 

Portanto, os sentidos são afetados por fatores externos. O estudo de Bailey, 

Conlon e Sansbury (s.d.) tentou identificar a relação entre visão e olfato, porém os 

resultados foram inconclusivos devido a outros odores exalados pelo ambiente 

externo ao campo de pesquisa. Entretanto, outros autores constataram a relação 

entre os sentidos, Mattila e Wirtz (2001) estudaram a relação entre olfato e audição, 

Hoeg e Alba (2007) analisaram o impacto que a visão possui sobre o paladar, 

Knoeferle, Woods, Käppler e Spence (2015) pesquisaram relação entre audição e 

paladar. Desse modo, os sentidos interagem entre si, influenciando um ao outro 

(KRISHNA, 2012; FIORE; YAN; YOH, 2000).  

A audição é a percepção das ondas sonoras, as quais se propagam por um 

meio (sólido, líquido ou gasoso), através dos ouvidos (WISNIK,1989).  As orelhas 

funcionam como um megafone invertido, levando os sons para o ouvido interno, que 

modifica as ondas sonoras de modo que possam ser reconhecidas pelo cérebro. A 

localização das orelhas em lados opostos da cabeça facilita-nos a localização do 

som (bem como a localização do corpo e de nossos movimentos pelo espaço). 

Diversas estruturas do ouvido estão mais relacionadas ao nosso sentido de 

equilíbrio do que de nossa audição (PSICO, 2012 apud CHO, 2000; ZHOU, LIU e 

DAVIS, 2005).  

_______________  
 
2
Umami é o quinto gosto básico descrito como “delicioso”, ele foi descoberto por pesquisadores 
japoneses (IKEDA, 2002)  
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A audição pode ajudar a diferenciar, alcançar um maior nível de 

conhecimento e, uma melhor experiência com a marca (MOOSMAYER; MELAN, 

2010). A experiência de consumo é melhor quando a música ambiente combina com 

a fragrância, portanto os estímulos no ambiente de compra devem ser coerentes 

entre si (MATTILA; WIRTZ, 2001). Uma boa parte da literatura sobre comunicação 

de massa trabalha sobre uma concepção (considerada atualmente como 

reducionista) do conceito de subjetividade que defende que: cada sujeito percebe e 

interpreta de modo individualizado - diferente de outros sujeitos - o conjunto de 

informações que constituem toda uma mensagem audiovisual. Porém, a psicologia 

da percepção tem provado (de forma experimental) que diante da ausência de 

condições como: ambiguidade, tensão, medo, confusão, esgotamento, etc., 

comprova-se percepções muito definidas e estreitas entre indivíduos, diante de 

estímulos idênticos (RODRIGUEZ, 2006). 

Os sons podem ser usados de diversas formas pelo profissional de marketing 

como por exemplo, na fonética do nome da marca, na música no ponto de venda, na 

trilha sonora do comercial, na mensagem que a letra da música carrega e muitas 

outras aplicações (KRISHNA, 2012) e (LANTOS; CRATON, 2012). 

O desenvolvimento de tecnologias que incrementam a experiência sensorial 

está crescendo. As empresas estão aliando marketing sensorial com estas novas 

tecnologias que explorem os sentidos. A Figura 01 demonstra alguns desses cases. 

A empresa que administra uma rede de hotéis de luxo, Marriott Hotels, está usando 

óculos de realidade virtual para permitir que as pessoas conheçam suas instalações 

sem necessariamente estarem presentes. A Häagen-Dazs está usando realidade 

aumentada em suas embalagens que transmitem uma animação enquanto o 

consumidor espera para consumir o produto no momento certo, dois minutos após 

ser retirado do freezer, segundo a própria marca. Na Coréia do Sul a cafeteria 

Dunkin’ Donuts usou a estratégia de marketing sensorial em ônibus de transporte 

urbano, toda a vez que o jingle da campanha tocava, um aroma de café era exalado 

(CASSIDY, 2014) e (HARVARD BUSINESS REVIEW, 2015). 
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Figura 01– QR Codes case: Marriott Hotels, Hâagen-Dazs e Dunkin’ Donuts 

  

Fonte: autores, 2015. 

 

A tecnologia está se desenvolvendo permitindo que novos atributos sejam 

incorporados nos produtos. Caixas de remédio estão avisando a hora certa de tomar 

o remédio, carros avisam o momento apropriado para abastecê-los além do melhor 

caminho para chegar num destino (WHEELER, 2012). 

Por outro lado, o uso de técnicas e estratégias de marketing sensorial 

também independe de novas tecnologias. A Britsh Airways, companhia aérea, 

desenvolveu uma lista de música especial para realçar os sabores de seus pratos, 

escolhendo músicas que harmonizavam com os pratos. O mercado automobilístico 

vem desenvolvendo veículos que produzem o mínimo de ruídos possível, além de 

novos odores para os carros zero quilômetro e controladores de som que sejam 

agradáveis ao tato (CASSIDY, 201; HARVARD BUSINESS REVIEW, 2015).  

2.2 ESTÍMULOS SONOROS 

Apesar de haver uma variedade de termos para denominar o uso de 

estímulos sonoros no marketing, muitos autores os tratam como sinônimos, ou com 

pequenas diferenças (AUDIO BRANDING, 2009; AUDIO BRANDING ACADEMY, 

2015; KILIAN, 2009 apud GUSTAFSSON, 2015). Acoustic branding é definido como 

o processo planejado e aplicado, etapa por etapa, com o objetivo de criar sons para 

se tornarem parte da identidade da marca, ou seja, um processo para criar sons de 

marca (brand sounds) (corporate sounds) (MOOSMAYER e MELAN 2010). De modo 

similar, audio branding é um processo de construção e gerenciamento de marca por 

meio do uso de sons relevantes e diferentes (brand sounds), os quais estejam 

inseridos no plano de comunicação das empresas. 
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O audio branding visa que marca, assim como seus produtos, valores e 

atributos, sejam percebidas de um modo distinto pelas pessoas (AUDIO BRANDING 

ACADEMY, 2015). Sound branding é definido como uma técnica de marketing que 

usa a estratégia de representar a marca através de sons (brand sounds) em todos 

os pontos de contato com os clientes e consumidores, para reforçar a identidade da 

marca e criar conexões emocionais (MINIMUM NOISE, 2015) e (IMMERSED IN 

SOUND, 2015).  

De modo similar, sonic branding é definido como a estratégia de utilizar uma 

música (ou parte dela), além de outros estímulos auditivos, para transmitir valores da 

marca e seus atributos serem percebidos pelos consumidores. O sonic branding usa 

o princípio de music fit3 para destacar o diferencial que a marca possui dentro da 

mente dos ouvintes das peças publicitárias. (NORTH; HARGREAVES, 2008 apud 

LANTOS e CRATON, 2012). 

Na teoria e no mercado existem diversos termos para nomear o uso de sons 

junto a marcas, conforme demonstrado no quadro 01. No mercado nacional também 

não existe consenso entre empresas que prestam esse serviço, utilizando em maior 

ou menor grau, music branding e sound branding. Nesta pesquisa utilizaremos sonic 

branding como termo geral para referenciar a utilização de estímulos sonoros em 

função de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________  
 
3 Music fit é a relevância e adequação de uma música com a mensagem central do anúncio 

percebida pelo ouvinte (MACINNIS; PARK, 1991) 
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Quadro 01 - Termos usados para sonic branding  

Autor(es) / empresa(s) País de origem Termo Utilizado 

MOOSMAYER; MELAN (2010) Alemanha Acoustic branding 

AUDIO BRANDING ACADEMY 

(2015) 

Alemanha Audio branding, sound logo, 

sonic logo, acoustic logo, 

signature theme e acoustic 

signature. IMMERSED IN SOUND (2015)  Áustria Sound branding 

MINIMUM NOISE (2015) Dinamarca Sound branding 

GUSTFSSON (2015) Suécia Sonic branding 

FULBERG (2003) Inglaterra Sonic branding 

LANTOS E CRATON (2012) Estados Unidos da 

América 

Sonic branding 

SOUND IDENTITY (2015) Itália Sound identity 

LIKES (2013) Estados Unidos da 

América 

Music branding e sonic branding 

BALLOULI; BENNETT (2014) Estados Unidos da 

América 

Audio branding e music 

branding 
EPIC SOUND (2015) Dinamarca Sound identity e sound branding 

NASCIMENTO (2013) Brasil Music branding 

AGÊNCIA GOMUS (2015)  Brasil Music branding 

 ZANNA SOUND (2013) Brasil Sound branding  

ENOX ON-LIFE NETWORK (2015) Brasil Sound branding  

Fonte: Autores, 2015 

 

Existe uma similaridade entre identidade visual e identidade sonora (sound 

identity). Assim como a identidade visual de uma marca é composta por logomarca, 

logotipo, tipografia e outros elementos (WHEELER, 2012), a identidade sonora de 

uma marca também é composta por alguns elementos. Na literatura encontram-se 

os seguintes brand sounds (sons de marca), que podem compor sua sound identity 

(identidade sonora): jingle, fonética, voz da marca (porta vozes), voz do consumidor, 

motores, logo sonora, assinatura sonora, ambientes de varejo, sinalização, produtos 

falantes, apresentações multimídia, mensagens gravadas, personagens, sites e 

jogos eletrônicos, música em primeiro plano (foreground) e segundo plano 

(background), música com letra, música sem letra, eventos, música de marca e sons 

funcionais da marca (ROBERTS, 2005), (LANTOS; CRATON, 2012), (WHEELER, 

2012), (FAHEY, 2013) e (AUDIO BRAND ACADEMY, 2015). Reforçando que o 

processo para criação e gerenciamento de um brand sound (som de marca) é 

denominado sonic branding (acoustic branding, audio branding ou sound branding) e 
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que eles formam a sound indentity (identidade sonora) de uma marca, conforme 

mostra a figura 02 (AUDIO BRAND ACADEMY, 2015).  

 
 

Figura 02 - Funções e componentes de sonic branding 

 

Fonte: Autores, 2015 

 

Entende-se por sound logo (logo sonora) como a identificação da marca por 

meio de um elemento sonoro de fácil memorização e, geralmente, usado em 

conjunto com um componente visual, considerando a transmissão da mesma 

mensagem da marca. Classifica-se jingle como uma forma especial de sonic logo, 

com o objetivo de tornar o slogan da campanha publicitária mais musical, segundo a 

Audio Branding Academy (2015). Para Belch (1999), jingle é uma composição 

musical de fácil memorização, para promover um produto ou serviço, carregando 

uma mensagem simples além da identidade da marca. A definição de Moosmayer e 

Melan (2010) difere em um aspecto da Audio Branding Academy (2015), pois 

acrescenta que a logo sonora tem a característica de ser curta em termos de 

duração (de 0,5 segundo até 3 segundos). Existem três tipos de logo sonora: 

melodious, noise-like e vocalized sound logos (MELAN, 2008 apud MOOSMAYER; 

MELAN, 2010). Um exemplo de acoustic logo é a Intel, que sempre finaliza seus 

comerciais com as mesmas cinco notas (KHALID; GREGG, 2012). Nota-se que 
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sound, sonic e acoustic logo possuem conceitos similares, e que a tradução para 

logo sonora carrega o conceito dos três termos.  

A fonética, enquanto o estudo de como os sons das palavras são articulados - 

como a posição da língua e abertura dos lábios, auxilia também no conhecimento de 

como são percebidos (PINKER, 1994). O simbolismo fonético (fonossemântica), 

como um ramo da linguística, defende a ideia de sons terem significados dentro do 

processo linguístico, fornecendo pistas destes significados ao ser lida ou falada 

(YORKSTON; MENON, 2004) e (PINKER, 1994). Assim, quando uma marca tem 

seu nome lido ou ouvido, já carrega significados antes mesmo das pessoas 

engajarem-se com ela. As vozes podem ser usadas de diferentes maneiras (BELCH, 

1999). Elas podem envolver mídias sociais, vídeo de instruções e vendas além de 

aplicativos (FAHEY, 2013); também como mensagens gravadas - em museus que 

disponibilizam a história da obra de arte em diversos idiomas para ser escutada 

(WHEELER, 2012); eventos da marca que contam com porta voz ou, na 

conversação de várias pessoas em um comercial (BELCH, 1999).  

O porta voz de uma marca pode ser tanto uma celebridade quanto um 

desconhecido. As empresas utilizam a técnica de endosso, que consiste do uso de 

porta vozes imbuídos de suas habilidades e atributos, que podem refletir na marca: 

conhecimento, atratividade, simpatia, respeito, entre outros. O uso de porta voz pode 

chamar atenção, aumentar a lembrança de marca, mudar a percepção da marca e 

tornar os ouvintes mais receptivos a mensagem (SHIMP, 2009), (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2005) e (KOTLE; KELLER, 2006). Quando optam por pessoas 

comuns para divulgar ou contar sobre a marca, produto ou serviço, utilizam-se de 

técnica de testemunho. Entretanto, para que esta surta efeito, a pessoa que fala 

precisa passar credibilidade, mesmo que seguindo um roteiro previamente 

elaborado (TUCKWELL, 2009) e (BELCH, 1999).  

Celebridades ou desconhecidos precisam passar uma imagem positiva - 

vozes em tom mais baixo possuem uma melhor percepção e são avaliadas como 

mais positivas do que vozes em tom mais alto (BROWN; STRONG; RENCHER, 

1973). Em comerciais é comum usar a técnica de voiceover em que uma mensagem 

é transmitida, uma história ou uma ação é descrita por um narrador que não aparece 

na tela. (BELCH, 1999). A voz pode partir tanto de pessoas quanto de personagens 

e produtos (WHEELER, 2012). Além de personagens fortes que transmitam as 

impressões que a marca deseja, devem se empenhar em reforçar suas histórias de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057740811000830#bb0055
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057740811000830#bb0055
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marca, criando paisagens mentais com ricas associações. Ray Croc, fundador do 

McDonald’s utilizou muito do que aprendeu sobre contar histórias com um membro 

da Cruz Vermelha na Segunda Guerra Mundial, Walt Disney (HILL, 2009). 

Os sons funcionais de marca transitam entre a tênue linha de serem 

percebidos ou não. Invariavelmente estes sons estão presentes no dia a dia de 

todas as pessoas. Buzinas de carro, sons ao iniciar o sistema do computador, o 

barulho ao teclar nos celulares e computadores, além de muitos outros. Esses são 

os sons considerados funcionais, que podem ser classificados em seis tipos: 

auditory icon/ audicon, earcon, hearcon, spearcon, pointers e alarms & warning 

signals. A utilização de sons funcionais busca otimizar o uso dos produtos, além de 

distingui-los através de reconhecimento, familiaridade e associações. Os sons 

podem ser customizados para cada caso, de acordo com sua utilidade ou 

identidade, porém a maioria não esta associada com alguma marca em específico 

(AMP, 2015). Um exemplo desta customoização e diferenciação de sons é o “ronco” 

dos motores de veículos. A Harley-Davidson, fabricante de motocicletas tentou, de 

maneira frustrada, patentear o ruído característico de suas motos na década de 90, 

a figura 03 conta em mais detalhes essa história (WHEELER, 2012). 

 
Figura 03 - QR Code case Harley Davidson 

 

Fonte: Autores, 2015 

 

Os eventos que a marca organiza e patrocina também devem receber 

atenção da empresa (FAHEY, 2013) e (LANTOS; CRATON, 2012). Cada evento que 

a marca patrocina carrega uma associação de significados. Ao patrocinar um show 

ou festival, a marca transmite uma imagem de “descolada” ou aventureira, enquanto 

ao associar-se com uma orquestra a empresa passa valores como tradição, 
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sofisticação e cultura (LANTOS; CRATON, 2012). Em 1999, a banda Rolling Stones 

fez uma parceria durante uma determinada turnê onde, os integrantes da banda só 

poderiam usar roupas da Tommy Hilfiger, que ajudaria a divulgar os shows com seus 

anúncios (BRADSHAW; McDONAGH; MARSHALL, 2006). Algumas marcas estão 

criando seus próprios eventos de música, como o Skol Sensation, que ocorre todo 

ano desde 2009 (SKOL SENSATION, 2015). 

2.2.1 Elementos da música 

O som toma forma, produzido por ondas longitudinais (mesma direção de 

vibração de sua direção de trajetória), emitidas de uma determinada origem (corpo), 

em forma de propagação ondulatória que, através de meios (sólidos, líquidos ou 

gasosos), faz com que essas partículas (ar, água, gases, etc.) vibrem em sua 

posição de equilíbrio, e então se propaga. É tridimensional, ou seja, se propaga 

pelas três dimensões conhecidas (altura, profundidade e largura). Através do 

processo da audição, nosso ouvido - mas não somente ele - é capaz de captar 

essas vibrações, enquanto nosso cérebro, sendo capaz de interpretá-lo, dá-lhe 

configuração e sentido, identificando tipos diferentes de som (WISNIK,1989). Essas 

vibrações formam ondas regulares e constantes, as quais denominam-se notas, que 

por sua vez possuem altura definida e distinta. O cérebro identifica nos sons - em 

cada nota ouvida - três características fundamentais: altura, volume ou intensidade e 

timbre. A altura depende da frequência ou do número de vibrações por segundo, 

definindo que quanto mais alta for essa frequência, mais aguda será a nota.  

Em instrumentos de corda, por exemplo, a frequência das vibrações - ou 

altura da nota - depende de fatores como o comprimento, espessura e do 

“esticamento” da corda em si. Quanto mais curta for uma corda, maior velocidade 

terá suas vibrações e mais alta (aguda) será sua nota. No caso de um instrumento 

de sopro, quanto mais longa a coluna de ar, menor velocidade terá suas vibrações e, 

consequentemente, mais baixa (grave) será sua nota (BENNET, 1998). O ouvido 

humano está preparado para perceber aproximadamente entre 16 a 30.000 

vibrações por segundo, sendo considerados musicais sons entre 32 a 4.000 

vibrações por segundo. Quando acima ou abaixo desse limite não são considerados 

como sons musicais, e sim ruídos (ELLMERICH, 1977).  
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Registros arqueológicos datados do período paleolítico (2,5 milhões - 10 

milhões a.C.) catalogam os primeiros elementos descritos como possíveis 

instrumentos musicais utilizados, em sua maioria como chocalhos ou ossos com 

orifícios no estilo de flautas (LORD, 2008). Não há registros de qualquer tipo de 

cultura ou sociedade que não tenha utilizado algum tipo de música e, é provável que 

a espécie humana tenha desenvolvido uma consciência musical antes mesmo da 

fala (ILARI, 2006). Escavações arqueológicas apontam que o uso da voz para a 

produção da fala remonta cerca de oitenta mil anos, enquanto que para o canto 

possa ter surgido meio milhão de anos antes (MENUHIN; DAVIS, 1990). “A Música 

pode ser expressiva, comunicativa, comovente e inspirada, mas raramente é 

acidental” (MENUHIN; DAVIS, 1990, página 07).  

Existe um consenso antropomórfico de que a música é um privilégio 

humano, já que não há na natureza nada que provoque a variação periódica de 

pressão, frequência e amplitude variáveis em limites definidos, necessários para 

constituir melodias as quais denominamos música (CANDÉ, 2001). O homem 

ocidental produz sons como parte de sua personalidade humana uma vez que, a 

total ausência de som, é percebida como negativa, equivalendo à interrupção da 

comunicação e a morte (SCHAFER, 2001).  

A música é determinada como criação exclusiva da inteligência humana, pois 

contem dois fatores: o primeiro de ordem artística, por ser a arte da manifestação do 

belo por meio de sons e, o segundo, de ordem científica, por sua produção ser 

regulada por leis físicas. Historicamente, o conhecimento mais exato sobre teoria 

musical vem da China, por volta do ano 3.000 a.C (CANDÉ, 2001). A música possui 

três elementos básicos (ver figura 04), os quais: melodia, harmonia e ritmo. Também 

são três os elementos considerados básicos para sua execução, a saber: ritmo, 

andamento e expressão (ELLMERICH, 1977). 
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Figura 04 - Elementos básicos da música 

 

Fonte: Autores, 2015. 

 

A melodia é o conjunto da sucessão de sons musicais combinados, cujo efeito 

torna-se agradável ao ouvido. Composta por frases e períodos. Frases são 

compostas com dois, três ou quatro compassos, enquanto período é a sucessão de 

frases diversas que dão sentido completo ao trecho musical (ELLMERICH, 1977). 

Um conjunto de notas musicais disposta em sucessão e, em um determinado padrão 

rítmico, formando uma unidade identificável (SADIE, 1994). Qualquer combinação 

de sons executados em diferentes altitudes (frequências), geralmente limitadas em 

seu movimento por pontos fixos (alturas) (SCHAFER, 2011). 

A harmonia é muito mais desenvolvida na música ocidental do que em 

qualquer outra (SADIE, 1994). É um conjunto de sons combinados simultaneamente 

à melodia. Uma combinação de notas que, soando juntas, produzem acordes. Que 

por sua vez, podem ser classificados como consoantes - as notas concordam umas 

com as outras - e dissonantes - onde as notas dessoam em maior ou menor grau, 

criando um elemento de tensão à frase musical. Sua utilização sucessiva é 

necessária para produzir progressões de acordes (ELLMERICH, 1977). 

O ritmo é, por muitas vezes considerado como o aspecto mais natural da 

música, que nos chega através das pulsações do nosso corpo. O ser humano possui 

muito mais atividades rítmicas que os animais, além de exercer um controle muito 

maior sobre ele. Existem duas definições para ritmo: o vocal - fraseado - e o 

instrumental - criado. O ritmo vocal o é em essência orgânico, não possui 

acentuações tão repetitivas e compassadas. Já o instrumental é derivado da 

maneira como tocamos instrumentos musicais, sendo possível alcançar maior 

velocidade e uma exatidão temporal superior. Considera-se esse ritmo como um 

padrão de batidas acentuadas, que podem variar de um instante para o outro, 
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comumente nomeado por musicólogos como metro (JOURDAIN, 1998). Ao bater-se 

os pés ao ouvir uma música, marca-se seu compasso ou, o número de tempos de 

batidas por compasso, marcando seu tempo, que é o mesmo que a métrica da 

música (BENNET, 1998). É uma batida regular de fundo musical, a pulsação da 

música, servindo de referência ao ouvido para medir o ritmo. Chamamos de 

andamento - movimento - o grau de velocidade da execução, rápida ou lenta, do 

trecho musical. Utiliza-se o metrônomo para determinar o andamento exato de uma 

música (ELLMERICH, 1977). 

Kellaris e Kent (1991) estudaram os efeitos de ritmo e escala, sobre a 

percepção da música. Criou-se uma composição original com três tipos diferentes de 

ritmos (180 BPM, 120 BPM e 60BPM) e de escalas (maior, menor e atonal) para 

mensurar se ouvintes ouviriam a música novamente, se escolheriam a música 

original frente à outra e, intenção de compra se a música estivesse disponível a 

venda. As outras variáveis dependentes formaram dois constructos sendo: “encanto” 

e “excitação”. O ritmo afetou positivamente as variáveis dependentes. Assim como 

ritmo, a escala também impactou as mesmas varáveis, sendo a atonal a menos 

impactante. O ritmo da música também é capaz de alterar o tempo de permanência 

dos consumidores em ambiente varejista. Milliman (1986) constatou que, a música 

ambiente num ritmo menos acelerado fez com que os consumidores ficassem mais 

tempo em um restaurante e consumissem mais bebidas alcoólicas. 

Caldwell e Hibbertt (2002) utilizaram um design de pesquisa parecido com o 

estudo de Milliman (1986), porém analisaram uma variável a mais (preferência 

musical).  Os pesquisadores constataram que a preferência e o ritimo musical 

influenciam o comportamento do consumidor em restaurante. Em relação percepção 

de tempo nem preferência, nem ritimo musical alteram a percepção de tempo dos 

respondentes. Ambas variáveis afetaram o total gasto com comida e bebida. No 

entanto quando essas duas variáveis foram analisadas juntas, apenas preferência 

musical foi significante. Nenhuma das variáveis afetou a satisfação com a 

experiência no restaurante.  

Escalas musicais (do latim scala = escada) são séries de sons em conjunto, 

uma sequência ordenada de tons, classificadas como maior ou menor, em direção 

ascendente ou descendente, que auxiliam na criação melódica da composição. A 

escala maior é formada pela sequência: tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom, 

repetindo esse ciclo. Pode começar em qualquer nota, mas essa sequência jamais 
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se altera. A escala menor, por sua vez é formada por: tom, semitom, tom, tom, 

semitom, tom, tom, repetindo esse ciclo. É reconhecida como uma escala mais triste, 

talvez porque, para o ouvido, seja percebida com uma suposta incompletude 

harmônica. Assim, a escala maior é mais alegre e positiva, devido à completa 

harmonia dessa escala (MENUHIN & DAVIS, 1990). Um estudo da Universidade 

Kansui, de Osaka (Japão), resultou num artigo sobre acordes maiores serem 'claros' 

e acordes menores serem 'escuros', reforçando esse pensamento (CURTIS & 

BHARUCHA, 2010). Uma escala pentatônica é o conjunto de todas as escalas 

formadas por cinco notas ou tons. A distância entre dois sons conjuntos que 

possuem entre si o menor intervalo é chamada de semitom. A maioria das músicas 

atualmente, estão baseadas nestes dois tipos de escala: maior e menor (BENNETT, 

1998).  

Por sua vez, da expressão na execução musical fazem parte o volume e o 

colorido. O volume/intensidade do som depende diretamente da força das vibrações 

ou, sua amplitude, diferentemente da altura que depende da frequência. Quanto 

maior a força ou energia aplicada no processo das vibrações - maior força na 

execução - maior sua amplitude e mais forte será o som. É comumente medido por 

uma escala nomeada de decibel (dB). Sons com intensidade acima de 120dB são 

considerados como próximos ao nosso limiar de dor, como o estrondo de um avião 

com voo rasante por sobre nós ou, o ronco do motor de uma moto (BENNET, 1998). 

Em 2015, a Harley Davidson Brasil precisou fazer um recall em 149 unidades da 

linha Street Boby, por exceder o limite de intensidade do som de seus motores 

(AUTO SPORTE, 2015), indo contra a resolução do Conselho Nacional de Trânsito 

CONTRAN (2006, art. 1º) que determina máximo de 80dB de ruído, em vias 

terrestres abertas à circulação. 

O colorido - estilo, carácter ou textura - é a graduação da linguagem musical 

que permite reconhecermos a intenção da composição criada, podendo ser 

classificado como: ad libitum (à vontade); affetuoso (amoroso); Agitato (perturbado, 

desesperado); cantabile (execução pura, com alma e simplicidade); staccato 

(destacado); entre várias outras.  (ELLMERICH, 1977). Compositores italianos foram 

pioneiros em criar instruções por escrito em certas partes das partituras musicais, 

sendo termos universalizados por compositores que passaram a copiá-los 

(BENNET, 1998).  
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Essas expressões são elementos musicais que dependem de uma reação 

pessoal variando entre diferentes interpretações, nuances que podem ser criadas 

por meio de articulação, andamento e dinâmica (SADIE, 1994). Utilizadas pelo 

compositor para suscitar diferentes respostas emocionais em seus ouvintes como 

utilizar sons fortes e penetrantes para tentar transmitir a ideia de zangado ou, suave 

e grave para transmitir amor. O compositor usa valores básicos e opostos como: 

agudo - grave; forte - suave; curto - longo; rápido - lento; para criar composições 

com carácter específico. Esses extremos devem possuir algum poder sobre nossas 

emoções, mesmo que muitas vezes não possamos defini-las com precisão que tipo 

de emoções eles evocam (SCHAFER, 2011). 

Quanto ao timbre, define-se como a descrição da característica peculiar, ou 

seja, da qualidade sonora de um instrumento ou voz. É através dele que 

diferenciamos e reconhecemos um trompete, um violino, um oboé, um trombone, 

mesmo que todos estejam tocando a mesma nota. Também é através do timbre que 

categorizamos em três a voz humana: infantil ou branca (sons agudos); feminina 

(sons agudos, uma oitava acima da voz masculina) e masculina (sons graves). 

Diversos são os fatores responsáveis pela determinação de um timbre, como o 

material de que é feito o instrumento ou, o modo como o som ressoa ou é produzido. 

Os harmônicos são responsáveis diretos pela produção de um timbre. São as 

vibrações mais baixas/básicas - geradora ou fundamental - de uma sequência de 

notas que ‘dão cor’ ao som da nota geradora. Vozes também são classificadas, além 

de timbre, pela sua extensão, numa escala que as categoriza em: baixo, barítono, 

tenor e contratenor - sendo geralmente as masculinas, e: alto/contrauto, mezzo-

soprano e soprano, geralmente as femininas, sendo que algumas vozes treinadas 

podem ultrapassar esses limites (BENNET, 1998). 

Existem outros tantos elementos que permeiam a nomenclatura musical, 

como: escalas, acordes, frases, cadenciais, modulação, etc., que não serão 

abordados nessa pesquisa por fazerem parte de um aprofundamento maior da teoria 

musical (BENNET, 1986), (BENNET, 1998) e (SCHAFER, 2011). 

Para a experiência proposta nesta pesquisa serão utilizados três 

componentes básicos da música: melodia, harmonia e ritmo. O ritmo terá foco em 

seu andamento e expressão, mas principalmente, em seu estilo (carácter ou textura) 

utilizando-se de articulação musical e dinâmica para criar uma linguagem musical 

intencional na composição. Também se levará em conta as escalas maior e menor, 
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para criar diferentes climas nas composições, procurando adequar-se à peça 

publicitaria de vídeo. 

2.2.2 O Uso Mercadológico da Música 

Ao se utilizar o audiovisual, é necessário decidir qual a relevância da música 

que compõe a peça, podendo variar como elemento principal ou elemento 

secundário. Quanto maior o nível de importância da música no anúncio, mais ela se 

aproximará do conceito de música de primeiro plano (foreground), mais relevante ela 

será no anúncio e maior será sua função na representação da marca. A música de 

primeiro plano, geralmente, não possui narrativa e pode ou não ter letra. Quando 

utilizada com letra cantada, a mensagem principal é transmitida por esta e, na 

maioria das vezes, com mensagens curtas e diretas. Enquanto músicas de segundo 

plano (background) têm o apoio um pouco maior de textos no vídeo, a música de 

primeiro plano sempre impactará a atitude ao anúncio do consumidor, seja de 

maneira positiva ou negativa, indiferente de possuir a mensagem cantada ou não 

(LANTOS; CRATON, 2012).  

A música de primeiro plano pode ter como objetivos: ganhar a atenção dos 

ouvintes; fazer um anúncio mais relevante perante outros concorrentes; promover e 

comunicar o diferencial da marca e seus produtos e serviços; ajudar a consolidar a 

imagem e posicionamento desejado pela marca; criar emoções positivas associadas 

com a marca; influenciar o consumidor pela emoção; criar uma situação mais 

confortável, e assim tornar o ouvinte mais receptivo à mensagem do anúncio 

(BELCH, 1999; ALPERT; ALPERT, 1991). 

De modo oposto à música de primeiro plano, quanto mais secundário for sua 

função, mais ela será tratada como música de segundo plano (background), e 

menos aparente ela será do que outros elementos do comercial. Ao optar por 

música de segundo plano, comumente, o narrador é o elemento principal do 

anúncio, e a música funciona como apoio a outros elementos. Nestes casos a 

música em alguns momentos passa despercebida por ser silenciosa, ou de curta 

duração (ALPERT; ALPERT, 1991). Poucos estudos existem sobre o impacto da 

música de segundo plano em anúncios de TV. Entretanto, devido a menor relevância 

deste contexto, entende-se que ela não é usada para causar grandes mudanças de 

atitude ou comportamento no consumidor (LANTOS; CRATON, 2012).  
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Maior variedade de estudos sobre música de segundo plano encontra-se 

quando aplicada em ambientes de compra e uso de produtos e serviços (KRISHNA, 

2012). Ballouli e Bennett (2014) em seu estudo selecionaram dois tipos de músicas 

diferentes (música genérica e de marca) para compor as playlists que foram tocadas 

no ambiente de varejo. Mattila e Wirtz (2001) também tiveram o ambiente varejista 

como local de estudo, e utilizaram dois gêneros diferentes de musica para mensurar 

a congruência entre música e odor. Em outro estudo, relacionando dois sentidos 

utilizando vinho e música ambiente, notou-se que os consumidores percebiam o 

sabor de vinho de acordo com os atributos da música que eram expostos. O vinho 

foi percebido significativamente como mais agradável e refrescante, quando uma 

música avaliada previamente como agradável e refrescante foi tocada em segundo 

plano. Assim seguiu para outros tipos de música, os consumidores percebiam o 

sabor do vinho de acordo com a conotação que a música transmitia (NORTH, 2012). 

A música de marca (corporate song ou brand song) possui semelhanças e 

diferenças, quando comparada a uma música comum (genérica). Os músicos e 

bandas geralmente compõem músicas para vender e divulgar seu produto 

intelectual, logo, eles ou suas gravadoras possuem propriedade das faixas musicais, 

as quais, já possuem uma mensagem estabelecida. Assim como uma música 

genérica, a música de marca possui refrão, melodia e todos os outros elementos 

musicais. Neste caso, as marcas contratam compositores para escrever e gravar 

uma música original e exclusiva para a marca, portanto, têm maior poder de decisão 

na composição, tema e conteúdo. A música de marca, geralmente, é usada somente 

para fins comerciais (AUDIO BRANDING ACADEMY, 2015) e (LANTOS; CRATON, 

2012). Entretanto, existe o case da campanha do serviço público do metrô de 

Melbourne, Victoria na Austrália, criada em 2012 para promover conscientização da 

segurança ferroviária com o título de Dumb Ways To Die. A música de marca 

extrapolou o limite comercial, viralizando na internet com mais de 110 milhões de 

visualizações no Youtube, ganhou sua própria loja online com venda dos 

personagens da animação, virou app de game, e é comprada e baixada por milhares 

de usuários na Apple Store por € 0,99. Entrou, inclusive, para listas de hits musicais 

como as da Bélgica (Ultra Top 50 Singles), Holanda (Single Top 100) e BBC Reino 

Unido (UK Indie Chart) nas posições 9º, 94º e 38º, respectivamente (AppleStore, 

2015; Dumb Ways To Die, 2015). 
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Para usar música em seus comerciais, as marcas possuem três opções de 

fontes para recorrer. Pagar pelos direitos autorais de uma música genérica, 

utilizando-a por um determinado período de campanha. As músicas genéricas estão 

disponíveis para qualquer empresa, porém a compra do seu direito autoral pode ser 

dispendiosa. Usar uma melodia de domínio público que é de graça, criando versões 

sobre a base musical. Ou então contratar um músico, banda ou agência 

especializada para compor uma música original para a marca (ARENS, 1999). 

Uma das vantagens em criar música de marca é que a empresa possui total 

controle dos elementos musicais, assim controlando a mensagem e os valores 

desejados com base na identidade sonora da empresa (AUDIO BRANDING 

ACADEMY, 2015; LANTOS; CRATON, 2012). Além disso, a organização consegue 

definir quais associações a música terá com a marca em si, procurando influenciar a 

percepção do consumidor sobre a marca. Atribuindo-se a isso, experiências de 

pesquisas anteriores quando da utilização para realçar a comunicação de marca, 

influenciando positivamente o comportamento do consumidor em um ambiente de 

varejo (BALLOULI; BENNETT 2014). Ela é mais efetiva na memória de curto prazo 

do que músicas genéricas e paródias (GAIL, 1990). Nos EUA é possível registrar os 

sons de marca (brand sounds) sem a presença de elementos visuais, com o nome 

de “Non-Visual Mark” (TMEP, 2015). No Brasil, quanto a titularidade dos direitos 

autorais sobre a criação publicitária, segundo GALVÃO (2015), enquadra-se como 

criação coletiva ou cocriação, ficando a cargo de pessoa física ou jurídica 

(compositor ou agência) registrar a música com participação das outras partes 

envolvidas no processo de criação. 

Apesar de parecer um processo fácil, o fato das empresas fazerem negócios 

globais torna um desafio o processo de patentear os estímulos sonoros, porque 

cada país possui suas próprias leis de registro e uso (McCORMICK, 2006). 

Gustafsson (2015) também defende que a área legal do sonic branding precisa ser 

melhor desenvolvida. 

Quando uma marca se utiliza de música genérica, sabe que aquela música já 

carrega significados, pois já foi lançada anteriormente e já possui uma história. A 

música genérica em conjunto com outros elementos também pode alterar a 

percepção de uma marca (MORRIS; BOONE, 1998). Ainda segundo o estudo 

destes autores, a música tema de um filme, junto a personagens deste filme 

estampados em uma propaganda impressa, alterou positivamente a atitude à marca 
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e percepção sobre marca. Na ausência de música, a atitude à marca e percepção 

sobre a marca foram avaliadas de maneira mais negativa. Entretanto, neste mesmo 

estudo, outro exemplo mostrou que a música genérica influenciou negativamente as 

cinco variáveis dependentes estudadas (prazer, excitação, dominância, atitude à 

marca e intenção de compra). Uma das possíveis razões para isso é que os 

respondentes podem não ter gostado da música e considerado o anúncio confuso.  

Em um estudo de Kellaris, Cox e Cox (1993) usou-se um comercial de rádio 

com música em segundo plano, para medir o quanto a congruência entre mensagem 

e músicas com diferentes níveis de ganho de atenção impactaram na lembrança de 

marca e mensagem. Utilizou-se uma música instrumental não familiar junto a uma 

mensagem do narrador. A congruência entre mensagem e música afetou 

positivamente a memória de curto prazo sobre a marca e mensagem do anúncio. 

Apesar do estudo também elucubrar que a ausência de música tenha resultados 

melhores em lembrança do que casos com música, não se pode concluir que música 

de segundo plano não deva ser usada em anúncios de rádio. Ainda que apresente 

certa consistência o resultado citado, não foi comprovado empiricamente. 

Identificou-se que uma música, previamente avaliada com alto grau para chamar 

atenção, junto com uma mensagem congruente de significados, aumenta a memória 

de curto prazo da marca e da mensagem. 

Ballouli e Bennett (2014) constataram que músicas criadas especificamente 

para uma marca e executadas em segundo plano afetaram positivamente os 

consumidores em uma loja varejista dentro de um estádio de futebol americano. 

Segundo essa pesquisa, músicas exclusivas de uma marca possuem um maior grau 

de percepção sobre adequação do que músicas criadas com outros fins. Os 

respondentes deste estudo mostraram ser mais favoráveis a músicas de marca do 

que músicas genéricas. Fatores como avaliação do ambiente de loja, satisfação com 

a experiência de compra e atitude à marca foram melhores avaliadas na presença 

de uma música de marca no segundo plano. 

Morris e Boone (1998) defendem que a música pode afetar as repostas 

emocionais, atitude à marca e intenção de compra. O estudo contou com doze 

anúncios impressos de produtos e de ideias (exemplo: contra o uso de pele animal). 

Neste estudo usou-se um anúncio estático com música de segundo plano. Dois 

grupos, um com música e outro sem música, analisaram estes doze anúncios. Entre 

os doze, apenas seis (dois de produtos e quatro de ideias) tiveram diferenças 
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significativas em uma das cinco variáveis dependentes estudadas (prazer, excitação, 

dominância sobre a influência, atitude à marca e intenção de compra). Apenas em 

dois anúncios de produtos (Sony e Guess Jeans) os pesquisadores constataram 

uma diferença significativa na variável atitude à marca. No caso da Sony a diferença 

foi positiva, a música melhorou a atitude, todavia, no caso da Guess Jeans, houve 

uma piora na atitude quando a música foi acrescentada. Neste estudo usou-se um 

anúncio estático e música de segundo plano, não levando em consideração 

anúncios animados (vídeo) nem músicas de primeiro plano. 

Yalchv e Spangenberg (1990) estudaram o efeito de dois tipos de música (de 

primeiro e segundo plano) em ambiente varejista. Pessoas mais jovens relataram 

passar mais tempo em uma loja quando uma música que eles gostem – em primeiro 

plano - esteja tocando, enquanto pessoas mais velhas possuem esta mesma reação 

quando expostas a uma música de fundo –segundo plano - que as agradem. Ambos 

os grupos de idade também relataram que permanecem menos tempo em uma loja 

quando uma música que eles não gostam está tocando. Durante as tardes e 

manhãs, a música em primeiro plano fez com que os clientes ficassem em um 

estado de espírito mais ativo e, diminuir as compras por impulsos, comparado com 

as músicas de segundo plano. Assim como o estudo de Morris e Boone (1998), 

Yalchv e Spangenberg (1990) não consideraram o impacto dos dois tipos de música 

em um comercial promocional. 

O efeito do ritmo e posicionamento da música em anúncio de rádio sobre 

sentimentos, atitude à marca, atitude ao anúncio e lembrança espontânea foi 

pesquisado por Brooker e Wheatley (1994). Utilizando comerciais de 60 segundos, o 

posicionamento da música foi manipulado colocando-a como introdução e sem 

narração, nos primeiros vinte segundos e depois desaparecer, antes de uma 

mensagem de voz aparecer. Em outro cenário, a música foi colocada do começo ao 

fim, no fundo de uma narração. O volume da música foi o mesmo para os dois 

cenários.  

Houve diferença significativa nos efeitos provocados pelos dois tipos de 

música, porém as  músicas usadas como introdução geraram resultados mais 

positivos na maioria das variáveis dependentes analisadas (sentimento, atitude à 

marca, atitude ao anúncio, lembrança de informação e intenção de compra). As 

músicas de segundo plano atrapalharam o processamento de informação do 

comercial de rádio dos ouvintes, enquanto as músicas de primeiro plano chamaram-
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lhes a atenção e, ajudou a construir uma situação em que eles processassem a 

informação mais facilmente. A lembrança espontânea de informações do comercial 

foi maior no cenário em que se usou música como introdução. Esses resultados 

foram parecidos com o grupo de controle (sem música), uma vez que a música de 

introdução desaparecia após vinte segundos e permanecia somente a voz.  Brooker 

e Wheatley (1994). Entretanto, não consideraram o impacto das variáveis 

independentes sobre as dependentes em um comercial de TV. 

A música é fator influenciador sobre a atitude do consumidor.  A marca e o 

grau de envolvimento do consumidor com um comercial, foi tema de pesquisa por 

Park e Young (1986). O grau de envolvimento é derivado do Modelo de 

Probabilidade de Elaboração (ELM) proposto por Petty e Cacciopo (1986), o qual diz 

que a persuasão dos meios promocionais ocorre de dois modos: através da rota 

central ou periférica. Consumidores influenciados pela rota central estão mais 

focados em informações centrais do anúncio, por exemplo, o produto e seus 

atributos. Enquanto na rota periférica, os consumidores têm baixo envolvimento com 

o produto e compreendem apenas aspectos superficiais do mesmo por isso, ao 

visualizarem anúncios, estão mais focados em outros elementos que não o produto 

(PETTY; CACCIOPO, 1986). 

A música é uma técnica de persuasão periférica e influencia na percepção 

dos consumidores sobre anúncio. Os resultados mostraram que a atitude ao anúncio 

influencia no desenvolvimento de atitude sobre a marca, para pessoas com baixo 

envolvimento ou envolvimento afetivo ao comercial. Os pesquisadores também 

descobriram que a pré-disposição a gostar de um anúncio depende de que, os 

elementos do comercial sejam ligados ao tipo de envolvimento das pessoas, ou seja, 

as empresas devem conhecer as características do público alvo para a criação de 

um anúncio eficaz e eficiente. O comercial que continha música de segundo plano 

gerou mais atitudes favoráveis ao anúncio nas pessoas com baixo envolvimento e 

envolvimento afetivo, enquanto para pessoas com alto envolvimento e envolvimento 

cognitivo, a música foi um obstáculo para processar a informação do produto. 

(PARK; YOUNG, 1986). 

Em outro estudo, mediu-se o quanto o music fit de voz e música no anúncio 

influencia a memória de curto prazo e percepção geral do anúncio. Utilizou-se 

músicas de primeiro plano, previamente avaliadas, para então escolher a que mais 

ou menos se adequava ao anúncio. Foram utilizados três cenários: música 
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adequada, música não adequada e sem música. Os pesquisadores criaram cinco 

marcas e um anúncio animado (vídeo) para cada uma das marcas. Os respondentes 

assistiam aos cinco anúncios e, em seguida, uma tarefa de distração era fornecida 

(NORTH; MACKENZIE; LAW; HARGREAVES, 2004).  

Após isso, os participantes do estudo tinham que responder a três questões 

que remetiam a lembrança de marca, categoria da marca/produto e informação 

contida no anúncio. Depois da associação entre lembrança e anúncio os vídeos 

eram retransmitidos e, as pessoas deveriam avaliá-los de acordo com vinte 

adjetivos. Ainda nesta etapa, os respondentes julgavam se gostaram do anúncio, se 

comprariam da marca, se gostaram da música e se consideravam a música do 

anúncio adequada. Os resultados, referente às três perguntas de lembrança, 

mostraram que a presença de uma música adequada melhorou essa variável. Ao 

utilizar música mais adequada ao anuncio as repostas sobre: ‘gostar do anúncio’ e 

‘se comprariam da marca’ tiveram resultados mais positivos do que os outros 

cenários. Em relação à marca e seus adjetivos, a música também foi um fator 

influenciador nas repostas. As músicas adequadas foram percebidas de acordo com 

a imagem que a marca gostaria de transmitir. A ausência de música provocou 

respostas similares a músicas que não eram adequadas a marca (NORTH; 

MACKENZIE; LAW; HARGREAVES, 2004).. 

Uma das explicações para tal resultado, porém não comprovada de modo 

empírico, é que a música não adequada pode distrair as pessoas da mensagem 

principal do anúncio, enquanto a ausência de música evitaria tal distração. Outro 

fator, relevante ao considerar a utilização de música genérica não adequada, é a alta 

quantia paga pelos direitos de uma música. Estes valores podem não ser um bom 

investimento (NORTH; MACKENZIE; LAW; HARGREAVES, 2004). 

No viés dos estudos acima citados, o case - denominado como brand 

experience - de grande extensão na história da propaganda brasileira (mais de 30 

anos) é a do cigarro Hollywood, da empresa Souza Cruz. Sua linha de comunicação 

é lembrada até hoje (“Hollywood, o sucesso”). A marca se estendeu para além dos 

cigarros, lançando um festival de rock que se tornou consagrado pelos amantes do 

estilo (Hollywood Rock, com um programa homônimo na TV Bandeirantes, hoje 

Grupo Bandeirantes de Comunicação), coletâneas comercializadas em álbuns dos 

sucessos que eram as trilhas sonoras em suas propagandas - em sua maioria hard 

rock e pop norte-americanos, além de uma linha própria de roupas (Hollywood 
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Sports Line). Segundo o diretor de criação da Agência DPZ, havia um acordo 

sincrônico entre a Souza Cruz e as gravadoras para que usassem músicas que 

seriam promovidas nas rádios nacionais - tempos em que o acesso à música que 

vinha ‘de fora’ era demorado e, em sua maioria, através das rádios, assim ambas as 

partes ganhavam com a divulgação simultânea da música em ambos os canais, 

vindo de encontro ao interesse tanto das gravadoras quanto, reforçando a 

lembrança da marca (MEIO&MENSAGEM, 2006). 

Uma pesquisa em 2014, realizada pelo Grupo Troiano de Branding e a 

Agência Zanna Sound procurou avaliar o impacto da utilização de métricas de sonic 

branding em função de marcas, através do case MetrôRio, um ano após a 

implementação do projeto de sonorização feita pela agência Zanna Sound que 

incluiu tema musical, logo sonora e uma nova voz para o metrô (mensagens de 

SAC, bilheteria, máquinas de autoatendimento e som ambiente). Os resultados da 

pesquisa mostraram que a mudança de som foi percebida por 62% dos 

respondentes, sendo que destes, 83% lembravam-se de ter ouvido a logo sonora, 

94% de terem ouvido a nova voz de aviso do metrô e 81% de terem ‘gostado’ ou 

‘gostado muito’ do novo projeto de sonorização (Zanna, 2013). Neste cenário, o 

impacto na memória de curto prazo não foi avaliado. 

Um estudo de Panksepp (1995) apud Roberts (2005) questionou: ‘por que as 

pessoas achavam a música importante para elas’. 70% das respostas foram em 

sentido de: porque “desperta emoções e sentidos”. Em segundo lugar, bem distante 

do primeiro, responderam sua habilidade de “aliviar o tédio”. É por isso que escolha 

de uma música para compor um anúncio deve ser feita com cuidado para evitar que 

a mesma não atrapalhe a mensagem transmitida e, consequentemente o nome e 

lembrança de marca (KELLARIS; COX; COX, 1993). 

2.3 LEMBRANÇA E MEMÓRIA 

Kapferer (2008) define marca como um conjunto de ativos intangíveis de uma 

empresa. A marca é “...um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho - ou uma 

combinação desses elementos - que identifica o fabricante ou vendedor de um 

produto ou serviço” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p.212). Hill (2009) defende que 

a marca vende familiaridade e conforto. Ela precisa emitir sua personalidade para 

evitar ser um quadro em branco, pois o valor de marca é fixado em redes neurais 
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que são criadas através de associações. Identifica três segredos do valor da marca: 

crenças refletidas, pertencimento e história. Sendo os dois primeiros de natureza 

estratégica e o último tático, no sentido de envolver os consumidores criando um 

relacionamento marca-cliente. Para ele, branding é emocional por natureza, por 

tornar percebida a essência do valor de marca, criando uma noção de lealdade entre 

os clientes, sendo lealdade um sentimento. Marcas amadas conseguem criar 

conexões com os consumidores. 

Martins (2006) define branding como o conjunto de ações ligadas à 

administração de uma marca. Ações estas que procuram transcender sua natureza 

tangível econômica, passando a influenciar a vida das pessoas e inserindo-a como 

parte da cultura destas, buscando simplificar e enriquecer a experiência com a 

marca. Hanlon (2007) acrescenta a criação do código primordial, um composto por 

sete prioridades que precisa ser parte da mensagem de uma marca (a história da 

criação, a crença, os ícones, os rituais, os pagãos, as palavras sagradas e o líder), 

criando assim um sistema de crenças envolto à marca. Isso resulta no que ele 

nomeia de marca primordial, ou seja, a capacidade de fazer com que seu público se 

sinta mais atraído por sua marca do que por outras. O autor defende que marcas 

são sistemas de crenças e, uma vez que seu público as encare dessa forma, obtêm-

se vantagens significativas para o sucesso da marca, como: confiança, vitalidade, 

destaque, senso de valores, de comunidade, de liderança, empatia, compromisso, 

qualidades que qualificam produtos e serviços em que as pessoas podem confiar. 

Kotler (2007) acrescenta que o branding auxilia os compradores de muitas 

formas, pois ajudam no momento de identificar um produto e seus benefícios, que 

sempre estarão presentes ao adquirir daquela marca, dando proteção legal as 

características singulares do produto. O branding auxilia na qualificação de uma 

marca como um ícone, mantendo seu poder de mercado por anos, construindo a 

imagem de uma marca poderosa com um alto valor de marca (brand equity). Aaker 

(1996) propõe um agrupamento de dez variáveis para medir o brand equity de uma 

empresa. Estas variáveis são dividias em cinco categorias principais, sendo quatro 

obtidas com o consumidor (lealdade, qualidade percebida / protagonismo, 

associações / diferenciação e consciência de marca) a outra categoria refere-se a 

comportamento do mercado. 

A lembrança de marca é apenas um dos níveis de consciência de marca. A 

consciência ainda pode ter níveis como: reconhecimento (“você já ouvi falar da 
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marca X?”), top of mind (a primeira marca a ser lembrada), domínio de marca (uma 

única marca é lembrada), conhecimento da marca (“você sabe o que a marca X 

faz?”) e opinião da marca (“você possui uma opinião sobre a marca X?”). Cada 

empresa tem objetivos diferentes para cada marca e produto em seu portifólio. Uma 

marca com anos de atuação em um país quer ser top of mind, enquanto outra 

introduzida a pouco tempo em um país que não atuava (como no caso deste estudo) 

ficará satisfeita em ser reconhecida (AAKER, 1996). Entretanto Keller (1993) diz que 

consciência de marca consiste em: reconhecimento de marca e lembrança de 

marca. Reconhecimento é comumente coletado perguntando-se em pesquisas se o 

respondente viu ou já ouvi falar da marca. As perguntas para obter o segundo não 

revelam o nome da marca, apenas a categoria de mercado ou outros itens 

relacionados indiretamente a marca. Kapferer (2008) define quatro indicadores de 

consciência de marca: estimulada, espontânea, conjunto lembrado / considerado 

(composto por duas ou três marcas que o consumidor consideraria comprar), marca 

consumida ou não.   

Quando uma pergunta direta é feita para medir lembrança de marca, as 

marcas lembradas podem ser consideradas espontâneas. Existem diversas 

maneiras de se perguntar para obter uma resposta espontânea. Algumas questões 

podem ser mais diretas, por exemplo, “O que vêm a sua cabeça relacionado a café 

da manhã?”. Outras perguntas podem ser mais específicas como: “Quais lanches 

vêm à sua mente depois de malhar?” (HOLDEN, 1993). As marcas top of mind são 

consideradas espontâneas, sendo a primeira marca falada pelo respondente quando 

questionado sobre marcas (AAKER, 1996). A pesquisa de top of mind no Brasil, a 

qual está na 25ª edição, é realizado pela Folha/ Uol e utiliza somente a pergunta 

“Qual a primeira marca que lhe vem a cabeça?”, para diferentes categorias de 

mercado (FOLHA DE SÃO PAULO, 2014). 

Ao se perguntar sobre uma marca, quando o pesquisador fornecer alguma 

pista ou dica sobre, podendo incluir o nome da própria, a marca lembrada é 

classificada como estimulada. A pergunta, geralmente formulada para medir uma 

marca estimulada é: “Você já ouviu falar da marca X?” (HOLDEN, 1993; 

AAKER,1996). O objetivo de utilizar este tipo de questão é para verificar se marca 

possui um nível de consciência, mesmo que seja baixo (KAPFERER, 2008).    

A consciência de marca exerce uma função importante para as marcas, pois 

se concentra na mente das pessoas. Criar relevância de marca na mente de um 
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consumidor é um processo árduo, pois muitas vezes envolve risco para o 

consumidor, como exemplo o econômico. A consciência de marca tem como um dos 

objetivos desenvolver essa relevância. Esse componente do brand equity é 

correlacionado com componentes de imagem da marca, logo ele interfere na 

percepção da marca (KAPFERER, 2008). Quando a escolha de uma marca é feita 

pela memória, associações de memória podem influenciar a retenção e 

consideração da marca, afetando na escolha da mesma, sem alterar a avaliação de 

marca. A probabilidade de escolha de uma marca depende das associações com 

qualquer tipo de dica usada para acessar uma marca em uma situação de compra. 

Quando o consumidor pensa em uma categoria de mercado é relevante para a 

marca atuante nesta categoria ser lembrada (NEDUNGADI, 1990). A consciência de 

marca pode afetar decisões dentro do grupo de marcas consideradas, até mesmo 

para marcas que não possuem qualquer associação. A consciência de marca afeta 

nas decisões dos consumidores, influenciando na força e formação de associações 

destes com as marcas (KELLER, 1993). 

A lembrança de marca está inserida no processo de tomada de decisão. Uma 

série de estágios que resultará na escolha de um produto/serviço em detrimento de 

outras opções de concorrentes. Há o reconhecimento do problema - sair de um atual 

estado de coisas para um desejado; a busca por informações - pesquisa-se o 

ambiente em busca de informações adequadas, pré-compra e avaliação das 

alternativas - comparando-as e reconhecendo-as em conjuntos evocados para se 

chegar a um conjunto de marcas de consideração. Apesar dos consumidores serem 

diferentes em seus níveis de envolvimento com mensagens de um produto, o 

marketing pode se utilizar de alguns fatores básicos que aumentam a atenção, como 

apelar para suas necessidades hedônicas, usar novos estímulos em comerciais 

como cinematografia incomum ou música alta e ação rápida (SOLOMON, 2011).  

Ao mensurar nível de consciência, sabe-se que ele sofre influência do 

contexto (situação), do tempo passado desde a data do acontecimento, da ausência 

ou presença de fatos que podem influenciar a pessoa a lembrar (RATNESHWAR; 

SHOCKER, 1991; MALHOTRA, 2001). As associações com as marcas podem ser 

classificadas em quatro tipos: situações, benefícios, produtos e atributos, que 

auxiliam na lembrança de marca (HOLDEN, 1993). Já o tipo de processamento de 

informação depende do nível de envolvimento do consumidor. Pode ser simples - 

somente características básicas da mensagem são consideradas; ou elaboradas - 
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as informações são ligadas ao sistema de conhecimento preexistente sobre a marca 

(SOLOMON, 2011). 

2.3.1 Memória de curto prazo 

Tudo o que as pessoas aprendem e vivem ao longo de suas vidas fica 

armazenado para que sejam acessadas quando necessário. Isso é parte do que 

determina-se como memória. Por esse motivo a memória está intrinsecamente 

ligada ao processo de aprendizagem. As informações que as pessoas estão 

expostas no seu dia a dia são colocadas na memória, depois gravadas na mente e 

por último, acessadas mediante uma necessidade, conforme mostra a figura 05. 

(HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007) e (SOLOMON, 2011). 

Figura 05 - O Processo da memória 

 

Fonte: Solomon, 2011. 

As memórias são classificadas em três tipos: memória sensorial, memória de 

curto prazo (MCP) e memória de longo prazo (MLP). A memória sensorial é um 

armazenamento muito curto - dura poucos segundos - de informações e estímulos 

captados por um dos órgãos sensoriais. Se essas informações permanecerem na 

memória por muitos segundos, ela passa a ser processada pela MCP. A MCP tem 

uma capacidade limitada e restrita para armazenar informações e sensações. Sua 

função é reter as informações enquanto são interpretadas, processadas e avaliadas 

para compor a MLP, sendo este o processo cognitivo. A MLP é um local para 

guardar informações e experiências ilimitadamente e permanentemente. Os 

profissionais de marketing buscam colocar sua marca justamente na MLP. Para isso, 

utilizam estratégias e técnicas, como exemplo o jingle (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005), (SOLOMON, 2011) e (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007). 

A MCP por ser limitada e de curta duração, é classificada como memória de 

trabalho, ou seja, informações que as pessoas usam em um determinado momento. 

Aquilo que os seres humanos reconhecem como pensamento, ocorre durante o 
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processo de MCP (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005) e (HAWKINS; 

MOTHERSBAUGH; BEST, 2007). Dentro da MCP é que ocorrem as atividades de 

elaboração, sendo o “uso de experiências, valores, atitudes, crenças previamente 

armazenadas para interpretar e avaliar as informações na memória de trabalho, bem 

como a adição de novas informações relevantes previamente armazenadas” 

(HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007, p.146).  

As atividades de elaboração envolvem dois elementos para interpretar e 

avaliar novas informações, conceitos e imagens mentais. Do primeiro, consistem as 

definições criadas para diferenciar termos diferentes. A associação de dois conceitos 

pode criar um terceiro conceito. Do segundo, consistem as representações 

intangíveis de um objeto físico ou não físico, criadas na mente de uma pessoa. A 

música é um excelente exemplo de imagem mental (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; 

BEST, 2007).  

A MCP trabalha em um sistema de codificação denominado “chuncking”. Um 

elemento de memória sozinho é denominado “chunk” (fragmento), este fragmento de 

memória resume uma grande quantidade de informações relacionadas. A MCP e 

suas características são consideradas importantes pelos profissionais de marketing. 

O nome de uma marca remete a um conjunto de informações detalhadas sobre a 

mesma. As empresas nos anúncios podem facilitar o processo de juntar as 

informações focando em atributos que gerem benefícios mais gerais (SOLOMON, 

2011; HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007).  

Não é toda informação que passa da MCP para MLP, por isso os profissionais 

de marketing utilizam repetição de nomes, slogans, atributos, benefícios e outros 

componentes da marca, para facilitar este processo de transição. Os elementos de 

um anúncio ajudam a processar os conceitos e imagens mentais. A música 

enquanto imagem mental (representação intangível de um objeto físico ou não, 

criada na mente humana) pode elevar o interesse de uma pessoa ao anúncio. 

Aumentando assim as chances da pessoa reter informações do anúncio visualizado, 

ou até mesmo transferi-las para a MLP. É lá, na MLP, que as informações serão 

analisadas em profundidade e ficarão retidas por tempo ilimitado na mente, junto a 

outras informações relacionadas. Dentro da MLP as marcas aumentam suas 

chances de serem consideradas em uma compra futura, assim como aumentam sua 

importância através da memória esquemática (estrutura de conhecimento) 

(HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007).                                                       
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Gail (1990) em uma de suas pesquisas procurou identificar qual tipo de 

música (música de marca, paródia ou genérica) seria mais efetiva para memória de 

longo prazo de marca. Em um experimento com nove anúncios de TV de 1987, com 

um mesmo nível de familiaridade de música e sem nenhuma menção ao nome do 

produto, os respondentes tiveram que adivinhar de qual marca se tratava cada 

anúncio. Os anúncios com música de marca tiveram os melhores resultados em 

lembrança de longo prazo, seguido por paródia e, por último, música genérica. 

Assim, quanto maior a similaridade da mensagem e valores da marca na música, 

maior será a lembrança de marca.  

2.3.2 Métricas de memória de curto prazo 

Para mensurar memória de curto prazo e mensagem de anúncio, na maioria 

das vezes, usam-se questões abertas. Singh, Rothschild e Churchill (1988) 

elaboraram perguntas sobre a categoria do produto, o nome da marca e as 

argumentações lembradas, que foram usadas nos comerciais. 

Kellaris, Cox e Cox (1993) usaram em seu estudo questões abertas para 

mensurar a memória de curto prazo em relação à marca. As perguntas 

desenvolvidas pelos pesquisadores foram: “Sobre o que esse anúncio foi?”, “Alguma 

marca específica foi citada? Se sim, qual era?”. As seguintes questões foram usadas 

para medir lembrança de mensagem: “Quais os principais pontos em que o anúncio 

tocou? Por favor, liste-os o máximo que você puder”; “Quais outros detalhes você 

lembra do anúncio?”. O nome da marca foi contabilizado em dois códigos 

dicotômicos de análise. O primeiro era correto, incluindo pequenos erros de escrita, 

o segundo incorreto. A lembrança de mensagem foi mensurada, comparando as 

repostas em fragmentos com os textos dos anúncios, os fragmentos que possuíam a 

mesma ideia eram definidos como corretos.   

De modo similar North, Mackenzie, Law e Hargreaves (2004) em seu estudo, 

pediram para que os participantes respondessem a três questões que remetiam a 

lembrança de marca, categoria da marca/produto e informação contida no anúncio. 

Essas perguntas foram: “Você consegue lembrar que tipo de produto foi 

anunciado?”; “Você consegue lembrar a marca do produto?” e “Você consegue 

lembrar alguma informação específica que estava no anúncio?”. Nesse experimento, 

os respondentes deveriam associar o anúncio com a marca. Cada associação 
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correta entre uma dessas lembranças com o anúncio somava um ponto, enquanto 

uma lembrança com uma associação incorreta com o anúncio pontuava meio ponto, 

e nenhuma lembrança não pontuava. 

2.4 ATITUDE 

Gade (1998, pág. 125) define atitude como a “predisposição interna de um 

indivíduo para avaliar determinado objeto, ou aspecto, de forma favorável ou 

desfavorável, o que poderá ser uma das variáveis a decidir o consumo”. 

Classificando-as em um sistema de três componentes básicos e inter-relacionados, 

a saber: cognitivo, afetivo e comportamental. O cognitivo (crenças, informações e 

experiências passadas que compõem o escopo de valências positivas ou negativas 

do indivíduo); o afetivo (de sentimento, relacionado com seu núcleo de emoções que 

possui também um pouco do cognitivo a favor do sentimento); e o comportamental 

ou de tendência à ação (predisposição para a ação, favorável ou não, baseado em 

respostas aprendidas em experiências passadas). 

Em uma visão mais contemporânea, a atitude é vista como distinta de seus 

componentes e cada um deles está relacionado à atitude, culminando no 

comportamento em si. De acordo com essa perspectiva, duas são as maneiras 

fundamentais pelas quais as atitudes são formadas: através de crenças e de 

sentimentos, sobre o objeto da atitude em si. Crenças pessoais tem papel 

fundamental na formação das atitudes, sendo um tipo de julgamento subjetivo, que 

determina o relacionamento entre duas ou mais coisas. (ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 2000). 

Estes autores concordam que as atitudes podem variar conforme algumas 

dimensões ou propriedades. Entre elas a valência - o fato de a atitude ser positiva, 

negativa ou neutra - e sua multiplicidade - cada uma das componentes da atitude 

pode ser simples ou composto, diferir em sua extremidade - intensidade de gostar 

ou não gostar, ou quanto à persistência - atitudes podem gradualmente desgastar-se 

devido a passagem do tempo (GADE,1998) e (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 

2000). Atitudes a respeito de uma organização afetam diretamente a decisão de 

compra dos produtos desta, assim como em relação a varejistas - influencia onde 

eles compram, bem como em relação aos atributos do produto, logomarcas, 
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símbolos ou celebridades que o endossam, fortalecem ou enfraquecem as atitudes - 

positivas ou negativas - dos consumidores (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

Kotler e Keller (2013) definem atitude como uma predisposição 

comportamental razoavelmente coerente que as pessoas têm em relação a quase 

tudo: religião, política, roupa, música, comida, etc. Correspondendo a sentimentos, 

avaliações e tendências de ação duradouros, favoráveis ou não, a algum objeto ou 

ideia. A atitude predispõe as pessoas a gostarem ou não de algo, o que as aproxima 

ou afasta disso. Através de atitude preestabelecida, as pessoas não precisam reagir 

ou interpretar cada objeto de maneira nova, agindo razoavelmente coerente em 

relação a objetos semelhantes, economizando reflexão e energia. Por isso os 

autores defendem que atitudes dificilmente mudam, pois, mudar uma única atitude 

pode exigir que se faça adaptações mais profundas em outras atitudes, sendo 

melhor que empresas - marcas - adaptem seus produtos a atitudes existentes, ao 

invés de tentar mudar as atitudes das pessoas. 

No entanto Blackwell, Miniard e Engel (2005) defendem que, devido à sua 

natureza dinâmica, atitudes não podem ser tomadas como imutáveis. Para os 

autores, o que é uma febre agora (banda, roupa, eletrônico, etc.) pode ser tornar 

uma coisa velha ou obsoleta amanhã. Atitudes, positivas ou negativas, podem ser 

tornar mais neutras com o passar do tempo, mudando conforme nos deparamos 

com coisas que provoquem sua revisão. Exemplificam que atitudes formadas 

anteriormente ao consumo não são as mesmas que as formadas depois do 

consumo e, que a propaganda pode trabalhar em função de informar sobre produtos 

novos que ofereçam vantagens significativas em relação aos que já utilizamos 

comumente, influenciando nossa atitude ao produto/marca. 

Solomon (2011) define atitude como uma avaliação duradoura e geral que 

temos das pessoas, de nós mesmos, de objetos, propagandas e questões. Tudo 

aquilo ao qual se tem alguma atitude é chamado pelo autor como objeto de atitude. 

Atitudes existem porque desempenham alguma função para a pessoa e são 

determinadas pelos seus motivos pessoais. Suas funções para um indivíduo são 

classificadas como: Utilitária (princípios básicos como recompensa e punição, prazer 

ou dor, etc.); expressiva de valor (exprimem valores centrais do indivíduo ou seu 

autoconhecimento); ego-defensiva (nos protegem de ameaças externas ou de 

sentimentos internos) e, de conhecimento (necessidade de ordem, estrutura ou 

significado). Uma atitude consiste de três componentes: afeto, comportamento e 
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cognição, sendo que o afeto descreve como o consumidor se sente em relação ao 

objeto da atitude, o comportamento se refere às suas intenções em agir em relação 

a esse objeto e, a cognição lhe fornece a crença no que é verdadeiro em relação ao 

objeto da atitude. 

Algumas empresas usam testes de atitude para mensurar a eficiência de uma 

campanha publicitária, em criar uma imagem favorável para a empresa, sua marca 

ou seus produtos. Acredita-se que uma percepção mais positiva nas atitudes implica 

em aumento na intenção de compra dos consumidores (ARENS, 1999). 

2.4.1 Atitude ao anúncio 

Lutz, MacKenzie e Belch (1983) propõem cinco antecedentes da atitude ao 

anúncio: credibilidade ao anúncio, percepção do anúncio, atitude ao anunciante, 

atitude geral ao anúncio e estado de espírito. Com base na descrição dos autores 

sobre cada antecedente, entende-se que a música e sua função no anúncio é parte 

da “percepção do anúncio”, por se tratar de elementos de execução do mesmo. 

Entretanto a música genérica pode se enquadrar também em “atitude ao 

anunciante”, porque esse antecedente trata de experiências anteriores.    

Pesquisas mostram que a atitude ao anúncio influencia as pessoas na atitude 

à marca, que por sua vez impacta na intenção de compra e na escolha da marca 

(LANTOS; CRATON, 2012). As reações afetivas das pessoas exercem uma maior 

influência na atitude à marca e atitude ao anúncio, do que a percepção dos ouvintes 

do mesmo anúncio da marca (LUTZ; MACKENZIE; BELCH, 1983).  

Lantos e Craton (2012) desenvolveram uma nova variável que impacta a 

atitude ao anúncio. Ela foi denominada atitude sobre a música do anúncio (Aam). 

Além disso, os autores identificaram quatro variáveis que impactam na atitude a 

música do anúncio, sendo elas: “a situação do ouvinte”, “o estímulo musical”, “as 

características do ouvinte” e “a estratégia do anunciante para o processo de 

informação do ouvinte”. A função da música (primeiro ou segundo plano), e também 

seu tipo (de marca ou genérica) são partes integrantes da variável “o estímulo 

musical”. Cada uma destas variáveis pode afetar tanto positiva quanto 

negativamente a atitude sobre a música do anúncio, sendo compostos por 

componentes afetivos e cognitivos, os quais fazem parte dos principais 

influenciadores da atitude ao anúncio. 
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2.4.2 Métricas de atitude 

Segundo MATTAR (2007) métricas de medição de atitude se utilizam de 

vários tipos de escalas, a saber: de avaliação, de ordenação, escalas comparativas, 

escalas de THURSTONE e LIKERT, diferencial semântico de OSGOOD e, derivada 

deste, a escala de STAPEL, cada uma com maior ou menor grau de dificuldade, 

aplicação e processamento estatístico. 

A escala de THURSTONE e a escala de LIKERT compartilham da premissa 

de que atitude geral arremete às crenças sobre o objeto da atitude, à força que 

mantém estas crenças e aos valores ligados ao objeto. 

Em sua pesquisa, Biehal e Stephens (1992) mediram a atitude ao anúncio em 

uma escala de sete pontos de diferencial semântico, sendo cada extremo: bom/ 

ruim; gostei/ não gostei; interessante/ chato; criativo/ não criativo; informativo/ não 

informativo. Enquanto que para mensurar a atitude à marca usaram, também, uma 

escala de sete pontos de diferencial semântico com cada extremidade sendo: ruim/ 

boa; não gostei muito/ gostei muito; desagradável/ agradável; de má qualidade/ de 

boa qualidade. Com base nas repostas, foi feito uma média para determinar quantos 

pontos obtiveram anúncio e marca. 

Gresham, Bush e Davis (1984) em seu estudo utilizaram a mesma escala 

usada por Biehal e Stephens (1992) para mensurar atitude à marca (Atm). 

Entretanto, Gresham, Bush e Davis (1984) acreditam que essa escala não é 

suficiente para compreender por completo a atitude à marca. Diante disso 

elaboraram um processo contendo três etapas para mensurar o que eles 

denominam de avaliação afetiva global da marca. Primeiro, uma amostra listou 

atributos que influenciam na escolha de um produto. Após isso, selecionaram-se os 

mais citados para que outros respondentes avaliassem em forma de ranking quais 

dos atributos eram mais importantes. Por último, os quatro com melhor posição no 

ranking eram avaliados por meio de uma escala de cinco pontos de diferencial 

semântico em relação à expectativa, sendo os extremos “sem chance” / “com 

certeza” que esta marca possui este atributo. A avaliação específica de cada atributo 

foi feita através de uma escala de cinco pontos de diferencial semântico, sendo um 

extremo “muito bom”, e outro “muito ruim”. 

Assim como Biehal e Stephens (1992), Moore e Harris (1996) também usaram 

uma escala de sete pontos de diferencial semântico para medir a atitude ao anúncio, 
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sendo: bom/ ruim; gostei/ não gostei; efetivo/ não efetivo e interessante/ não 

interessante. A mesma escala foi usada para medir a satisfação com anúncio.  

A atitude a música do anúncio (Aam) não pode ser medida por uma escala de 

sete pontos como, por exemplo, a preferência musical pode. A atitude a música do 

anúncio é processada através de componentes afetivos e cognitivos que podem 

afetar positivamente ou negativamente a atitude, tornando-se complexa a análise 

destes componentes. Diante disso, cada componente afetivo e cognitivo deve ser 

analisado em profundidade (LANTOS; CRATON, 2012).  
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3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa classifica-se como um estudo quase-experimental, por não 

garantir o caráter de aleatoriedade, ou seja, os alunos não poderiam escutar 

qualquer música. Os experimentos são usados para investigar a causalidade. A 

causalidade busca expor uma relação de causa efeito, mas nunca comprovar que 

um fator X levará sempre a uma reação Y. O estudo experimental é o processo, 

detalhamento e especificação da: 1) seleção e amostragem das unidades de teste; 

2) controle das variáveis independentes; 3) mensuração das variáveis dependentes 

e 4) controle das variáveis estranhas (MALHOTRA, 2001). 

O estudo quase-experimental possui os mesmos elementos de um 

experimento verdadeiro: variáveis independentes, variáveis dependentes, unidades 

de teste, variáveis estranhas, e experimento. Porém, não possui aleatoriedade, 

porque os grupos foram identificados de acordo com a disponibilidade e acesso. 

Duas marcas desconhecidas foram usadas para controlar o conhecimento de marca 

prévio (MALHOTRA, 2001). 

As variáveis independentes são aquelas manipuladas pelo pesquisador. Este 

estudo utilizou a variável independente: posição da música. As variáveis que a 

pesquisa usa para medir o impacto das independentes sobre as unidades de teste, 

são conhecidas como variáveis dependentes, as quais serão representadas neste 

estudo pela memória de curto prazo, atitude ao anúncio e atitude à marca. As 

unidades de teste são pessoas ou organizações as quais têm suas respostas a 

variáveis independentes analisadas. A unidade de teste desta pesquisa é a 

percepção dos alunos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). As 

variáveis estranhas são aquelas que o pesquisador não tem o controle e que podem 

afetar as respostas da amostra (MALHOTRA, 2001). O experimento é caracterizado 

por ambiente controlado, no intuito de amenizar interferência de fatores externos no 

processo de explicação de uma variável independente sobre variáveis dependentes. 

Ou seja, o controle através da manipulação de variáveis independentes, resulta em 

uma maior precisão para comprovar os efeitos nas variáveis dependentes (AAKER; 

KUMAR; DAY, 2004). 

Com efeito reativo de ordem controlado, tanto os pré-testes quanto o 

experimento foram realizados em ambiente controlado de laboratório, onde as 

unidades de teste foram expostas aos estímulos construído pelos pesquisadores.  
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3.1 MODELO DE HIPÓTESES 

Brooker e Wheatley (1994) usaram comerciais de rádio como objeto de 

estudo, e identificaram que música de primeiro plano gerou resultados mais positivos 

para memória espontânea de informações, atitudes à marca e anúncio do que a 

música de background. Morris e Boone (1998) identificaram diferença significativa na 

atitude à marca para duas marcas diferentes em anúncios estáticos, mas foi utilizada 

apenas música de segundo plano. Yalchv e Spangenberg (1990) observaram 

diferença de comportamento em um ambiente varejista em pessoas mais jovens e 

mais velhas, os jovens ficam mais tempo na loja quando a música está em primeiro 

plano, enquanto os mais velhos ficam mais tempo se a música está em segundo 

plano. Park e Young (1986) por meio de seus resultados mostram que a música de 

background, o único tipo usado no estudo, gerou atitudes à marca mais positivas 

para pessoas com baixo envolvimento do produto anunciado. Com base nos 

resultados dessas pesquisas, as hipóteses abaixo foram formuladas para o presente 

estudo, e podem ser observadas de maneira gráfica na figura 06.  

H1a: A memória de curto prazo estimulada em um anúncio de vídeo terá 

melhores resultados na utilização de uma música de primeiro plano. 

H1b: A memória de curto prazo espontânea em um anúncio de vídeo terá 

melhores resultados na utilização de uma música de primeiro plano. 

H2: O uso de música de primeiro plano junto a um anúncio de vídeo, irá 

impactar mais positivamente a atitude à marca (Atm).  

H3: O uso de música de primeiro plano junto a um anúncio de vídeo, irá 

impactar mais positivamente a atitude ao anúncio (Ata).     
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Figura 06 - Modelo de Hipóteses 

 

Fonte: Autores, 2015 

 

3.2 OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

A seguir serão apresentadas as definições constitutivas e operacionais do 

presente estudo. A definição constitutiva (DC) de uma variável se refere a definição 

escolhida entre os autores citados no referencial teórico para fundamentar a 

variável. Já a definição operacional (DO) demonstra em detalhes como cada variável 

será manipulada e mensurada.  

3.2.1 Variável Manipulada 

3.2.1.1 Posição da Música no Anúncio 

DC: Quanto maior o nível de importância da música no anúncio, mais ela se 

aproximará do conceito de música de primeiro plano (foreground). Para música de 

background, quanto mais secundário o papel da música dentro do comercial, mais 
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ele se aproximará do conceito de música de segundo plano (LANTOS; CRATON, 

2012). 

DO: A música quando usada em primeiro plano foi o elemento principal do 

anúncio. A música de segundo plano foi desenvolvida de maneira similar, porém 

uma narração foi gravada e colocada em um volume mais alto que a música quando 

o locutor falava a mensagem. Uma assinatura sonora de voz fazia parte dos minutos 

finais dos dois tipos de música. Para ambas, aplicou-se efeitos sonoros relacionados 

aos vídeos. Para a Chicken Treat colocou-se efeito de “queimar” para relacionar a 

pimenta, e outro efeito de “fritar” na hora que o frango aparecia. Para a Mazda 

manteve-se os efeitos sonoros originais. (ALPERT; ALPERT, 1991). 

3.2.2 Variáveis Dependentes 

3.2.2.1 Atitude a Marca 

DC: Predispoisção interna de uma pessoa para avaliar determinada marca de 

maneira positiva ou negativa, assim podendo considerá-la em uma compra futura 

(GADE, 1998).  

DO: A atitude a marca foi medida com uma escala de sete pontos de 

diferencial semântico, sendo suas extremidades: ruim/ boa; não gostei muito/ gostei 

muito; desagradável/ agradável; de má qualidade/ de boa qualidade. As palavras 

usadas como diferencial semântico foram elaboradas tendo como base o estudo de 

Biehali e Stephens (1992). 

3.2.2.2 Atitude ao Anúncio 

DC: Predisposição interna de uma pessoa para avaliar determinado anúncio 

de maneira positiva ou negativa, podendo se tornar um fator determinante em uma 

compra futura (GADE, 1998).  

DO: A atitude ao anúncio foi mensurada com uma escala de sete pontos de 

diferencial semântico, sendo cada extremo: bom/ ruim; gostei/ não gostei; 

interessante/ chato; criativo/ não criativo; informativo/ não informativo e eficaz/ 

ineficaz. Essas escalas foram desenvolvidas a partir das pesquisas de Biehali e 

Stephens (1992); Gresham, Bush e Davis (1984); Moore e Harris (1996). 
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3.2.2.3 Memória de Curto Prazo Estimulada 

DC: Um local dentro da mente humana com uma capacidade limitada e 

restrita para armazenar informações e sensações, e extraí-las mediante a uma 

sugestão do pesquisador (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005), (SOLOMON, 

2011) e (HOLDEN, 1993). 

DO: A memória estimulada foi mensurada com uma pergunta fechada 

contendo dez marcas além da alternativa “outra” como opções, “Quais das seguintes 

marcas você se lembra de ter visto no primeiro anúncio?” e “Quais das seguintes 

marcas você se lembra de ter visto no segundo anúncio?”. Essas perguntas de 

lembrança estimulada tiveram como base a teoria de Holden (1993) e Aaker (1996).   

3.2.2.4 Memória de Curto Prazo Espontânea 

DC: Um local dentro da mente humana com uma capacidade limitada e 

restrita para armazenar informações e sensações, e extraí-las sem a motivação do 

pesquisador (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005), (SOLOMON, 2011) e 

(HOLDEN, 1993). 

DO: Para mensurar memória espontânea a amostra deveria responder a duas 

afirmações de maneira aberta. “Indique quais categorias de produtos você se lembra 

de ter visto nos anúncios observados” e “Indique quais marcas você se lembra de ter 

visto nos anúncios”. As afirmações foram desenvolvidas com base nos estudos de 

North, Mackenzie, Law e Hargreaves (2004); Kellaris, Cox e Cox (1993); Singh, 

Rothschild e Churchill (1988).       

3.3 ESTÍMULOS 

Duas marcas foram selecionadas com base em alguns critérios para ser a 

variável de controle. Estas foram escolhidas com base em um critério principal: o 

produto ou serviço não poderia ser atuante no mercado nacional. Assim estipulado 

para evitar a presença de conceitos preestabelecidos ou experiências anteriores 

com as marcas. Esses conceitos e experiências formam associações que já estão 

presentes na mente do consumidor, podendo influenciar nas repostas do 

experimento. Outros critérios foram levados em consideração: a qualidade do 

anúncio e a categoria de mercado. A qualidade do anúncio é um dos componentes 
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da atitude ao anúncio (LUTZ: MACKENZIE; BELCH, 1983), logo a qualidade 

influencia na pré disposição de gostar ou não do comercial. Optou-se por escolher 

comerciais de qualidade parecida. Buscou-se, também, categorias de mercados em 

que homens e mulheres tivessem níveis de conhecimento semelhantes. Logo, esses 

critérios foram estabelecidos para evitar ao máximo o impacto de variáveis não 

controladas, assim preservando a integridade dos dados obtidos. 

Com os critérios definidos, as marcas escolhidas foram: Chicken Treat e 

Mazda (modelo do veículo não existente no Brasil). A primeira é uma rede 

australiana de fast food, especializa em frango, atuando desde 1976 e, que em 

2015, conta com mais de 70 restaurantes na região oeste da Austrália (CHICKEN 

TREAT, 2015). A segunda é uma montadora de veículos e motores com sede no 

Japão, que teve sua criação em 1920 e, em 2015 possui 37.745 colaboradores 

consolidados (MAZDA, 2015). Optou-se por duas marcas de categorias de 

mercados diferentes para verificar se as variáveis dependentes sofreriam o mesmo 

impacto da variável independente, funcionando assim como uma segunda variável 

de controle.    

Após a definição de Chicken Treat e Mazda, selecionou-se quais anúncios 

seriam usados. Os anúncios escolhidos apresentam uma boa qualidade visual e 

ausência quase completa de narração e efeitos sonoros. A música é o principal 

estímulo sonoro dos anúncios escolhidos, exercendo um papel chave dentro deles. 

Optou-se por anúncios que possuíssem o mesmo estilo, neste caso, promocional. 

Os anúncios institucionais foram considerados no processo de seleção, porém eles 

são mais escassos para as marcas selecionadas.  A figura 07 mostra o acesso 

direto para os vídeos originais.  
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Figura 07 - QR Codes Vídeos originais das peças Mazda e Chicken Treat 

     

Fonte: Autores, 2015 

 

A composição para a música de marca levou em consideração alguns 

elementos musicais. Usou-se três elementos básicos da música (melodia, harmonia 

e ritmo), considerando também os elementos básicos para sua execução (ritmo, 

andamento e expressão) (ELLMERICH, 1977). Além disso, ainda foi utilizado 

expressões musicais - apesar de dependerem de uma reação pessoal que varia 

entre diferentes interpretações e nuances (SADIE, 1994).  

Esta pesquisa utilizou na criação das músicas de marca, estilo e timbre. 

Estilo, enquanto carácter ou textura, utilizando valores básicos e opostos como: 

agudo/grave; forte/suave; curto/longo; rápido/lento; para criar carácter específico à 

música de marca, através de articulação musical, ritmo (andamento) e da dinâmica 

da composição. Quanto ao timbre, utilizando dois instrumentos de corda similares, 

porém diferentes sendo: guitarra e Cigar Box Guitar. Estes instrumentos foram 

previamente selecionados levando em conta o teor da visual das peças publicitárias, 

bem como o tom das marcas selecionadas, que serão utilizadas para o experimento.  

Diferentes escalas também foram levadas e em consideração para a 

composição das músicas. Utilizou-se pentatônica maior e pentatônica menor - 

procurando criar na percepção dos ouvintes atmosferas positivas e/ou negativas 

(claras e escuras). Considerando o estudo das escalas na percepção dos ouvintes 

(CURTIS & BHARUCHA, 2010), não sendo esse o foco desta pesquisa, mas 

utilizando-se deste como parte da composição musical. Com base nestes elementos 

duas músicas de marca foram criadas para cada anúncio, uma em escala 
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pentatônica maior e outra em escala pentatônica menor A figura 08 e 09 mostra o 

acesso para as quatro músicas junto aos vídeos. 

 

Figura 08 - QR Codes Vídeos Pré-teste I 

  

 

Fonte: Autores, 2015. 

A manipulação da variável independente ocorreu por meio da posição da 

música dentro do anúncio, mais especificamente pela narração. Foram criadas duas 

narrações para cada anúncio. Sendo uma para as músicas de segundo plano – em 

que a narração se faz mais presente, por meio de frases longas, durante a execução 

do vídeo, essa narração foi usada somente para músicas de background. A outra 

narração criada para música de primeiro plano pode ser comparada a uma 

assinatura de marca, apresentada somente nos segundos finais de cada peça. 
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Os textos para os anúncios foram criados para possuir um mesmo teor, com 

tempos de narração e formas parecidas para ambas as marcas. O cuidado tomado 

com o estilo de narração era justamente para que ele não influenciasse as decisões 

da amostra. Os textos foram os seguintes: Mazda - “A mais avançada tecnologia em 

parar o tempo. Muito além de um carro. O novo CX-3 é Mazda”, para narração e “O 

novo CX-3 é Mazda”, como assinatura de marca; Chicken Treat - “Chegou a mais 

nova combinação imbatível. O tempero mais quente e o melhor frango, juntos. Spicy 

Frango é Chiken Treat”, como narração e “Spicy Frango é Chiken Treat”, como 

assinatura de marca. 

3.4 PRÉ-TESTE 

Nesta pesquisa foram realizados dois pré-testes de estímulos diferentes. O 

primeiro com o objetivo de escolher a música mais congruente com o anúncio. Em 

sequência, outro pré-teste buscando averiguar se os respondentes perceberiam  

diferença na saliência da música, para confirmar o efeito de manipulação da variável 

independente. 

3.4.1 Pré-teste de estímulos I - Congruência entre música e comercial 

No primeiro pré-teste de estímulos utilizou-se as quatro músicas originalmente 

criadas em função da marca/anúncio e dois vídeos pré-selecionados. Nesta etapa 

da pesquisa buscou-se mensurar a congruência entre as duas músicas e o 

comercial de cada marca. A música (escala maior ou escala menor) que 

apresentasse a maior congruência com a peça promocional seria a escolhida. 

O questionário impresso (Anexo 01 e 02) era composto por questões sócio 

demográficas, de conhecimento de marca e de imagem de marca. As primeiras 

foram elaboradas para identificar o perfil dos participantes. Essas questões 

classificavam gênero, idade e renda familiar. O segundo grupo de questões teve o 

objetivo de averiguar se os respondentes conheciam as marcas e seus respectivos 

produtos. Nas últimas questões utilizou-se uma escala de diferencial semântico de 

sete pontos, adaptado de Moura (2015) e Dolich (1969). Os respondentes tinham 

como opção os seguintes adjetivos: alegria/tristeza; sofisticação/simplicidade; 

juventude/antiguidade; alto preço/baixo preço; confiança/incerteza; 

antipatia/simpatia; praticidade/complexidade; mau gosto/bom gosto, para 
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assinalarem suas percepções. No tempo um, essa escala foi usada para mensurar a 

percepção das quatro músicas. No tempo dois, essa escala foi usada para medir a 

percepção da marca, por meio do comercial com as músicas e imagens juntas.  

As unidades de aplicação deste pré-teste eram compostas por alunos da 

PUCPR. Selecionou-se, por conveniência, uma turma do curso de Marketing noturno 

(19 alunos) e outra de Administração diurno (11 alunos). No total, 30 respondentes 

participaram desta fase, sendo 15 homens e 15 mulheres. A maioria foi composta de 

pessoas entre 19 e 25 anos (79,4%). Ocorreu em duas salas de aula, sendo um 

ambiente fechado e controlado, utilizando-se projetor e som ambiente para a 

transmissão das músicas e comerciais.  

Com base na manipulação da variável independente, construiu-se duas 

ordens variadas de exibição das músicas e vídeos. Essas ordens foram 

denominadas (M1 e M2), e estão demonstradas na figura 09. Para evitar que a 

ordem de exibição atrapalhasse nas respostas foi intercalado as músicas e vídeos 

de cada marca.  
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 Disposição pré-teste I M1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Autores, 2015 

 

 

Figura 09 – Desenho da aplicação do pré teste I M1 e M2 
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A aplicação dos questionários ocorreu de maneira padronizada e sistemática. 

No total, composto por cinco folhas sendo, uma com questões sociodemográficas e 

conhecimento de marca, enquanto outras quatro eram compostas de pares de 

músicas e vídeos. Após o preenchimento de cada folha, a mesma era retirada e, 

entregue uma nova, para a continuação. Todas as folhas utilizadas continham 

campo para nome no topo, para serem facilmente identificadas e classificadas como 

sendo do mesmo respondente. Este sistema foi escolhido para que os respondentes 

não avaliassem as músicas ou vídeos sem terem escutado ou assistido os mesmos. 

Além disso, esse modo de questionário diminui o risco de confusão dos 

respondentes, uma vez que a escala de imagem de marca repetia-se oito vezes no 

pré-teste. 

As marcas e produtos tiveram baixo nível de conhecimento. Sobre a marca 

Chicken Treat nenhum dos respondentes possuía conhecimento anterior, nem sobre 

o produto divulgado. Entretanto, uma parte (36,7%) da unidade do teste conhecia a 

marca Mazda, enquanto somente 10% conheciam o modelo de automóvel CX-3. 

Três técnicas de análises de dados foram utilizadas para escolher as músicas 

que foram usadas no experimento. Na primeira, fez-se uso do cálculo estatístico 

teste t de média pareada, calculado no software SPSS, entre cada uma das músicas 

e seus respectivos vídeos para os oitos pares de adjetivos. Utilizou-se o sig 

originário deste cálculo como indicador. Optou-se por escolher a música que 

apresentasse o valor mais alto neste indicador, pois quanto mais alto o valor, menor 

seria a diferença entre as médias da música e o vídeo. A tabela 01 mostra o 

resultado de sig do teste t de média pareada para cada par de música e vídeo. A 

diferença, também na tabela, de valor entre um par de música e vídeo e outro par 

revela qual possui o maior valor, e assim a maior congruência. Analisando a Tabela 

01 observa-se que a música 1 e 4 possuem os maiores valores de sig, mas a 

diferença entre os pares é pequena. 
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Tabela 01 - Média pareada pré-teste I 

Sig  Diferença 

 Chiken Treat escala menor Chicken Treat escala maior 

 .083 .125 -0.042 

.195 .028 0.166 

.019 .005 0.014 

.348 .717 -0.369 

.086 .620 -0.534 

.865 .752 0.114 

.057 .005 0.052 

.891 .455 0.436 

Mazda escala maior Mazda escala menor 

 .337 .009 0.329 

.000 .003 -0.003 

.055 .086 -0.031 

.000 .000 0.000 

.002 .001 0.000 

.231 .310 -0.079 

.375 .138 0.237 

.039 .155 -0.115 

Fonte: Autores, 2015 

A segunda técnica de análise foi mais visual e gráfica. Calculou-se a média 

simples da escala de imagem de marca, de cada uma das músicas e dos 

comerciais. Com as médias simples em uma tabela construiu-se dois gráficos 

(Chicken Treat e Mazda), compostos por quatro linhas (duas de músicas e duas de 

comerciais). Cada linha era composta pela média simples de cada par de adjetivos 

da escala de imagem de marca (ver gráficos 01 e 02). Os gráficos foram construídos 

para uma melhor visualização da congruência entre as músicas e anúncios, não 

possuindo relevância estatística. O par de linhas (música e vídeo) que tivesse o 

traçado mais parecido representaria a maior congruência entre música e vídeo, pois 

isso indicaria que as médias dos pares de adjetivos para música e vídeo estariam 

próximas.    



 
 

 

71 

Gráfico 01 - Médias simples Chicken Treat 

 

Fonte: Autores (2015)  

 

Gráfico 02 - Médias simples Mazda 

 

Fonte: Autores (2015)  

 

Mesmo com o uso de duas técnicas de análises diferentes não foi possível 

identificar a música com maior congruência com o respectivo vídeo. Assim, fez-se 

necessário uma terceira análise, com base em um cálculo feito no estudo de 

Nordgren e Dijksterhuis (2008). Em um dos seus experimentos, esses 

pesquisadores mediram a atratividade de dezesseis ideogramas chineses em uma 

diferença de 50 minutos. Para verificar essa diferença das notas de atratividade no 

tempo 1 e 2, ele utilizou o escore de inconsistência. Para cada ideograma ele mediu 
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a diferença absoluta nas notas do tempo 1 e 2, e depois realizou uma média 

absoluta dos oito escores de  ideogramas repetidos nos dois grupos. Quanto maior o 

valor dessa média maior a inconsistência entre as respostas. Assim a pessoa que 

respondeu 8 e 5 no tempo 1 e 2 respectivamente, é igual a pessoa que respondeu 5 

e 8 no tempo 1 e 2  

No presente estudo, esse escore foi utilizado para verificar a congruência 

entre as músicas e seus respectivos comerciais. O cálculo foi feito da seguinte 

forma: selecionou-se as respostas da escala de imagem dos 30 respondentes para 

uma música e seu respectivo vídeo. Calculou-se a diferença absoluta entre música e 

vídeo para cada um dos itens da escala de imagem. Considerando o exemplo de 

cima, o tempo 1 seria a música 1, e o tempo 2 seria o seu respectivo vídeo. O 

cálculo foi repetido para os outros respondentes, após isso somou-se o valor de 

cada diferença. Então, uma média simples foi feita para cada música e seu 

respectivo vídeo. A média que apresentasse o menor valor indicaria maior 

congruência entre música e vídeo (ver tabela 02).  

 
Tabela 02 - Média escore de incongruência   

    Chicken Treat Mazda 

  

Música 1-
Vídeo2 

Música 3-
Vídeo1 

Música 2-
Vídeo2 

Música 4-
Vídeo1 

Número de 
casos 

Válidos 30 30 30 30 

Em branco 0 0 0 0 

Média 8.4667 8.9667 10.400 11.533 
Soma absoluta   254.00 269.00 312.00 346.00 

Fonte: Autores (2015) 
 

 Diante destas três técnicas diferentes de análise, as músicas escolhidas para 

serem utilizadas no experimento foram: escala maior para a marca Mazda e escala 

menor para a Chicken Treat.  

3.4.2 Pré-teste de estímulos II – Saliência da música 

No segundo pré-teste utilizou-se ambas peças publicitárias prontas com 

música, vídeo, narração e/ou assinatura de marca. Neste pré-teste buscou-se 

averiguar se os respondentes perceberiam a saliência de música nos dois tipos de 

música, para confirmar o efeito de manipulação das variáveis independentes. 

A ferramenta utilizada foi um questionário (ver anexo 03) composto por 

questões demográficas, conhecimento de marca e saliência da música. As primeiras 

perguntavam o gênero e a idade dos respondentes. As seguintes, foram as mesmas 
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utilizadas no primeiro pré-teste sobre conhecimento de marca e produto. A última 

questão de cada vídeo, fez-se valer de uma escala ordinal a respeito do grau de 

importância dos componentes do anúncio assistido. Essa questão foi elaborada para 

ter uma avaliação dos outros elementos que também poderiam influenciar as 

respostas, mas eles não fazem parte do teste de manipulação.  

O grupo de questões sobre saliência da música foi desenvolvido por estes 

pesquisadores. Pois não se encontrou uma escala usada e validada, previamente, 

por outros autores para mensurar saliência da música, diante disso criou-se quatro 

perguntas. A primeira, a respeito da classificação da música em relação a narração 

e imagem, utilizou-se de uma escala nominal tipo “primeiro plano” e “segundo 

plano”.  A segunda, uma escala de Likert com as seguintes afirmações: a música 

deste anúncio é adequada à mensagem transmitida; gostei do estilo musical 

escolhido para essa marca; a mensagem foi transmitida de maneira clara; a música 

está adequada ao comercial; a marca transmitiu um posicionamento positivo 

utilizando essa música; a narração está adequada à marca; a narração não foi 

importante para o comercial; eu poderia cantarolar a música agora; eu saberia dizer 

o principal atributo dos produtos mostrados. Por último, questionou-se qual elemento 

estava mais saliente, música ou narração.  

A aplicação dos questionários ocorreu também de maneira padronizada e 

sistemática. Composto por três folhas já adaptadas com todas as questões que 

seriam utilizadas no experimento. Aplicado nos mesmos moldes do pré-teste 

anterior, com retirada e reposição de uma folha por vez a cada vídeo assistido. 

Todas as folhas utilizadas continham campo para nome no topo, para serem 

facilmente identificadas e classificadas como sendo do mesmo respondente. 

Desta feita, os vídeos (já com a narração) foram apresentados em ordem de 

sorteio para diminuir o impacto de variáveis externas. A apresentação seguiu essa 

sequência: Mazda com música em escala maior e narração - Chiken Treat com 

música escala menor sem narração - Mazda com música escala maior sem narração 

e Chiken Treat com música escala menor com narração, conforme se vê na figura 

10. 
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Figura 10 – Desenho da aplicação do pré-teste II 

 

Fonte: Autores (2015)  
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A aplicação deste pré-teste de experimento foi em uma turma de marketing da 

PUCPR. No total foram 33 respondentes, sendo 57,6% homens e 42,4% mulheres, 

desses 33, 60,6% possuem entre 19 e 21 anos. A respeito das marcas e seus 

produtos objeto desta pesquisa, 93,9% e 97% não conhecem a Chicken Treat e 

Spicy Fried Chicken respectivamente. Em relação à marca Mazda, 54,5% não a 

conheciam, enquanto 87,9% não sabiam do modelo CX-3. 

Na última questão, sobre elementos do anúncio que a amostra considerou 

mais importante, calculou-se uma média ponderada de cada elemento para cada 

vídeo. Primeiro inverteu-se os valores de escala, sendo cinco o mais importante, 

quatro o segundo mais importante e assim por diante. Depois multiplicou-se cada 

valor com seu respectivo peso pelo número de respondentes que escolheu a 

determinada posição, ou seja, se dezesseis pessoas colocaram a imagem como 

mais importante para o vídeo, o cálculo será dezesseis vezes cinco, assim seguindo 

para as outras posições do ranking. Após cinco multiplicações (uma para cada 

posição do ranking), somou-se o valor delas. Repetiu-se esse cálculo para os outros 

elementos do comercial. O somatório de cada elemento foi divido por 150, valor 

máximo a ser alcançado por um elemento, para obter o valor do somatório em 

porcentagem. Esse procedimento foi repetido para os outros três vídeos. 

As porcentagens representam uma visão mais clara de como foram as 

respostas. No vídeo 01 (Mazda background) a imagem aparece com 83%, seguindo 

por marca 74%, narração 63%, roteiro 55% e música 54%. No segundo vídeo da 

empresa japonesa o ranking do somatório teve a seguinte ordem: imagem (86%), 

música (75%), marca (65%), narração (56%) e roteiro (48%). No primeiro vídeo da 

Chicken Treat (foreground), a imagem obteve 93%, seguido de música com 81%, 

terceiro marca com 55%, seguido por narração 54% e por último roteiro com 47%. 

No outro vídeo da empresa australiana, a narração apareceu no topo com 84%, logo 

após veio imagem (82%), música (65%), marca (54%) e roteiro (45%). 

Antes de realizar o teste t de média pareada, foi mensurada a confiabilidade 

da escala de Likert por meio do Alpha de Cronbach. No primeiro vídeo, a escala 

apresentou confiabilidade satisfatória (α= 0,740), todavia a exclusão do item “eu 

poderia cantarolar a música agora” elevaria o índice de Alpha para 0,788. No vídeo 

da Chicken Treat sem narração, obteve-se uma confiabilidade satisfatória da escala 

(α= 0,708), porém a exclusão da frase “a narração não foi importante para o 

comercial” faria o índice de Alpha subir para 0,770. Assim como nos dois vídeos 
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anteriores, o outro da Mazda apresentou um índice satisfatório da confiabilidade da 

consistência interna (α= 0,773), repetiu-se a primeira situação anterior, em que a 

exclusão do item “eu poderia cantarolar a música agora” atingiria Alpha de 0,844. O 

último comercial foi o único a apresentar uma confiabilidade de escala insatisfatória 

(α= 0,542), para atingir o valor mais alto de Alpha de Cronbach seria necessário 

eliminar o item “eu poderia cantarolar a música agora”. No entanto mesmo com essa 

eliminação a confiabilidade interna ficaria no limite do aceitável (α= 0,694).  

Utilizou-se o teste t pareado para comparar as médias dos dois comerciais da 

Chicken Treat (Vídeos 02 e 04). Sete afirmações mostraram correlações 

significantes (sig>0,05), sendo quatro delas moderadas, duas fortes e uma fraca (ver 

tabela 03). As outras afirmações não tiveram correlações significantes (sig=0,270 

sig=0,254).   

 
Tabela 03 - Correlação dos itens da escala para Chicken Treat 

  
 Variáveis N Correlação (r) Sig 

Par 1 

Video 02 e 04: A música 
deste anúncio está 
adequada à mensagem 
transmitida 

33 0.853 0.000 

Par 2 
Video 02 e 04: Gostei do 
estilo musical escolhido 
para essa marca. 

33 0.677 0.000 

Par 3 
Video 02 e 04:  A 
mensagem foi transmitida 
de maneira clara. 

33 0.385 0.270 

Par 4 
Video 02 e 04: A música 
está adequada ao 
comercial. 

33 0.607 0.000 

Par 5 

Video 02 e 04: A marca 
transmitiu um 
posicionamento positivo, 
utilizando essa música. 

33 0.567 0.001 

Par 6 
Video 02 e 04: A narração 
está adequada à marca. 

33 0.206 0.254 

Par 7 
Video 02 e 04: A narração 
não foi importante para o 
comercial. 

33 0.377 0.030 

Par 8 
Video 02 e 04: Eu poderia 
catarolar a música agora. 

33 0.720 0.000 

Par 9 
Video 02 e 04 : Eu saberia 
dizer o principal atributo 
dos produtos mostrados. 

33 0.602 0.000 

Fonte: Autores (2015)  
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Para mensurar a diferença entre anúncio com e sem narração nas questões 

com escala de Likert, utilizou-se o teste t pareado. Primeiro comparou-se a média e 

sua significância para os vídeos 01 (Mazda com narração) e 03 (Mazda sem 

narração). Conforme a tabela 04, cinco variáveis apresentaram correlações 

significantes (sig>0,05) e moderadas. As outras cinco variáveis não obtiveram 

significância na correlação (sig=0,479 sig=0,240 sig=0,275 sig=0,553). 

 
Tabela 04 - Correlação dos itens da escala para Mazda 

  
 Variáveis N Correlação (r) Sig 

Par 1 

Video 01 e 03: A música 
deste anúncio está 
adequada à mensagem 
transmitida 

33 0.590 0.000 

Par 2 
Video 01 e 03: Gostei do 
estilo musical escolhido 
para essa marca. 

33 0.685 0.000 

Par 3 
Video 01 e 03:  A 
mensagem foi transmitida 
de maneira clara. 

33 0.128 0.479 

Par 4 
Video 01 e 03: A música 
está adequada ao 
comercial. 

33 0.391 0.240 

Par 5 

Video 01 e 03: A marca 
transmitiu um 
posicionamento positivo, 
utilizando essa música. 

33 0.196 0.275 

Par 6 
Video 01 e 03: A narração 
está adequada à marca. 

33 0.107 0.553 

Par 7 
Video 01 e 03: A narração 
não foi importante para o 
comercial. 

33 0.524 0.002 

Par 8 
Video 01 e 03: Eu poderia 
catarolar a música agora. 

33 0.620 0.000 

Par 9 
Video 01 e 03 : Eu saberia 
dizer o principal atributo 
dos produtos mostrados. 

33 0.450 0.009 

Fonte: Autores (2015)  

 

Após analisar os níveis de correlações das variáveis, calculou-se a média de 

cada variável e seu respectivo vídeo e comparou-se entre as mesmas marcas. 

Primeiro fez-se uma média simples entre para as nove variáveis dos quatro vídeos, 

depois foi feito um teste t pareado entre as médias de cada variável para os dois 

vídeos das marcas. Não foi possível obter diferença significativa (sig=0,985) entre 

essas médias para a marca Mazda, mas para marca Chicken Treat obteve-se 

diferença significativa (sig<0,03). Embora a diferença tenha sido significativa para 
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uma das marcas, essa escala não tem poder de explicação, porque para a Mazda 

não houve diferença signinificativa. Os resultados do teste t da média pareada 

podem ser vistos nas tabelas 05 e 06, em que: MP (Mazda com música de primeiro 

plano), MS (Mazda com música segundo plano), CP (Chicken Treat com música 

primeiro plano) e CS (Chicken Treat com música segundo plano). 

 
Tabela 05 - Resultados teste t e sig da média pareada Mazda 

  

Média (µ) 
Desvio Padrão 

(d.p.) 
T Sig 

Média MP  4.3771 0.9882 
-0.19 0.985 

Média MS 4.3737 1.0315 

Fonte: Autores (2015)  

 

Tabela 06 - Resultados teste t e sig da média pareada Chicken Treat 

  

Média (µ) 
Desvio Padrão 

(d.p.) 
T Sig 

 

 
Média CP 4.7336 1.0398 

-2.293 0.029 
Média CS 5.0269 0.7201 

Fonte: Autores (2015)  

 

Usou-se o teste de Chi Quadrado nas questões fechadas em relação a 

saliência de música. As respostas da unidade de teste para os quatros vídeos foram 

comparadas entre vídeos com narração e vídeos sem narração de cada marca, logo 

quatro testes de Chi Quadrado foram efetuados.  

Confirma-se a manipulação da variável independente para a marca Mazda 

(ver tabelas 07 e 08). Existe diferença significativa ( = 11,978 p< 0,01) nas 

respostas da pergunta sobre a música em relação imagem e narração, o mesmo 

ocorreu para a segunda pergunta fechada, existe diferença significativa ( = 9,066 

p< 0,05) nas repostas. 
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Tabela 07 - Chi Quadrado pergunta I saliência da música Mazda 

 
  

Grupo que assistiu: 

Total 

 

Primeiro 
Plano 

Segundo 
Plano 

Pearson Chi 

Quadrado ( ) 

Primeiro Plano 
Total (absoluto) 22 8 30 

11.978 

Total (em %) 66.7% 24.2% 45.5% 

Segundo Plano 
Total (absoluto) 11 25 36 

Total (em %) 33.3% 75.8% 54.5% 

Total 
Total (absoluto) 33 33 66 

Total (em %) 100.0% 100.0% 100.0% 

Fonte: Autores (2015) 

 

Tabela 08 - Chi Quadrado pergunta II saliência da música Mazda 

 
  

Grupo que assistiu: 

Total 

 

Primeiro 
Plano 

Segundo 
Plano 

Pearson Chi 

Quadrado ( ) 

Música 
Total (absoluto) 31 21 52 

9.066 

Total (em %) 93.9% 63.9% 78.8% 

Narração 
Total (absoluto) 2 12 14 

Total (em %) 6.1% 36.4% 21.2% 

Total 
Total (absoluto) 33 33 66 

Total (em %) 100.0% 100.0% 100.0% 

Fonte: Autores (2015)  

 

Nos vídeos da Chincken Treat também confirmou-se a manipulação da 

variável independente, conforme as tabelas 09 e 10. As respostas para a primeira 

pergunta da escala categórica tiveram diferença significativa ( = 10,242 p< 0,01). 

Em relação pergunta sobre o elemento mais saliente, constatou-se diferença 

significativa ( = 30,023 p< 0,00) nas respostas. 

 

Tabela 09 - Chi Quadrado pergunta I saliência da música Chicken Treat 

 
  

Grupo que assistiu: 

Total 

 

Primeiro 
Plano 

Segundo 
Plano 

Pearson Chi 

Quadrado ( ) 

Primeiro Plano 
Total (absoluto) 23 10 33 

10.242 

Total (em %) 69.7% 30.3% 50.0% 

Segundo Plano 
Total (absoluto) 10 23 33 

Total (em %) 30.3% 71.9% 50.0% 

Total 
Total (absoluto) 33 33 66 

Total (em %) 100.0% 100.0% 100.0% 

Fonte: Autores (2015) 
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 Tabela 10 - Chi Quadrado pergunta II saliência da música Chicken Treat 

 
  

Grupo que assistiu: 

Total 

 

Primeiro 
Plano 

Segundo 
Plano 

Pearson Chi 

Quadrado ( ) 

Música 
Total (absoluto) 30 8 38 

30.023 

Total (em %) 90.9% 24.2% 57.6% 

Narração 
Total (absoluto) 3 25 28 

Total (em %) 9.1% 75.8% 42.4% 

Total 
Total (absoluto) 33 33 66 

Total (em %) 100.0% 100.0% 100.0% 

Fonte: Autores (2015)  

 

 Pelo fato de não conseguir encontrar uma escala para mensurar saliência da 

música, no contexto deste estudo, algumas questões foram sugeridas pelos 

pesquisadores. As questões com escala de Likert não possuíram a aderência 

necessária. A manipulação da variável dependente foi testada apenas pelo Chi 

Quadrado para as questões com escalas dicotômicas. Como os resultados desse 

teste foram significativos e conseguiram explicar a manipulação da posição da 

música, este método permitiu que o estudo prosseguisse.  No experimento o modelo 

para checagem da saliência da música foi o mesmo aplicado neste pré-teste. 

3.5 EXPERIMENTO 

Assim como nos pré-testes de estímulos, no experimento também utilizou-se  

construção de diferentes cenários com ordem de exibição variada. A construção dos 

cenários deu-se pela manipulação da variável independente. Dois cenários de 

música foram manipulados sendo eles: música de primeiro e segundo plano. Foram 

utilizados dois tipos de controle, marcas não conhecidas e de diferentes categorias. 

Esses controles foram criados com o objetivo de verificar se o efeito desses dois 

tipos de música (primeiro e segundo plano) repete-se em categorias de produtos 

diferentes.  

Diante disso, a ordem de exibição foi considerada em quatro disposições de 

cenários. Essas disposições foram nomeadas de M1, M2, M3 e M4, divididas da 

seguinte forma e, apresentadas na respectiva ordem (ver figura 11 e 12): M1 - 

Mazda com música em primeiro plano sem narração, somente com assinatura de 

marca no final do vídeo; Chicken Treat com música em primeiro plano sem narração, 

com assinatura de marca no final do vídeo; M2 - Mazda com música em segundo 

plano com narração; Chiken Treat com música em segundo plano com narração; M3 
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- Chiken Treat com música em segundo plano com narração; Mazda com música em 

primeiro plano sem narração, com assinatura de marca no final do vídeo; M4 - 

Chicken Treat com música em primeiro plano sem narração, com assinatura de 

marca no final do vídeo; Mazda com música em segundo plano com narração. A 

construção foi feita desta maneira pra evitar que o primeiro vídeo influenciasse a 

resposta. 
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Figura 11 - Desenho da aplicação do experimento M1 e M4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2015 
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Figura 12 - Desenho da aplicação do experimento M2 e M3 

                                       

Fonte: Autores, 2015 
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Selecionou-se, por conveniência, estudantes da PUC-PR. A aplicação do 

experimento ocorreu em salas de aula da Escola de Negócios da PUC-PR, com 

autorização e liberação dos professores responsáveis pela aula. Esse fato faz o 

presente estudo ser classificado como quase-experimento, por não garantir o caráter 

de aleatoriedade da amostra ou seja, os alunos não tinham a chance de assistir a 

qualquer dos comerciais (MALHOTRA, 2001). 

O modo de aplicação do experimento seguiu os moldes dos pré-testes 

anteriores (ver figura 11 e 12). Com um total de três folhas (uma para cada vídeo), o 

procedimento de retirada e substituição ocorreu por três vezes. Novamente o 

projetor de cada sala foi utilizado para a transmissão dos anúncios, transmitidos em 

um mesmo volume, nas quatro disposições.  

A coleta de dados foi feita por meio de questionário impresso composto por 

questões de atitude a marca e anúncio, tarefa de distração, questões 

sociodemográficas e de lembrança de marca (conforme anexo 04 e 05). Utilizou-se 

quatro tipos de escalas: de razão, ordinal, intervalar e nominal. Foram criados dois 

modelos de questionários compostos por três páginas. Para respeitar a sequência 

em que os vídeos eram mostrados, inverteu-se a ordem de algumas perguntas (ver 

figura 10). No entanto, o questionário seguia uma ordem padrão com questões de 

conhecimento de marca e hábitos de consumo e, logo após os anúncios, perguntas 

de atitude a marca e anúncio, seguido pelo grupo de questões sobre saliência da 

música. Na última folha, estava inclusa a tarefa de distração, seguida de questões 

sociodemográficas e as de lembrança de marca. A tarefa de distração, assim como 

no estudo de North, Mackenzie, Law e Hargreaves (2004), foi utilizada para tirar o 

foco dos respondentes da pesquisa. Essa tarefa era composta por um vídeo cômico 

curto e mais duas perguntas fechadas sobre o mesmo. Para medir o efeito da 

memória de curto prazo, ou seja, se os respondentes reterão alguma informação dos 

comerciais, as questões sobre lembrança de marca foram colocados no final do 

questionário. 

As questões sociodemográficas, conhecimento de marca e de hábitos de 

consumo tiveram o objetivo de reconhecer a amostra deste experimento. Para o 

primeiro grupo de perguntas, gênero, idade e renda familiar. Para mensurar o 

conhecimento da marca Chicken Treat e o hábito de consumo dos respondentes, 

duas perguntas foram elaboradas. A primeira referia-se a quais marcas de fast food 

o respondente conhecia, e a segunda com qual frequência frequentava um 
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restaurante fast food. A mensuração de conhecimento e hábitos de consumo da 

marca Mazda ocorreu de maneira similar. Primeiro, perguntou-se quais marcas de 

carro o respondente conhecia (entre dez listadas, mais a opção “outras”), em 

seguida quais dos meios de comunicação automobilístico (também numa lista de 10) 

já havia lido. Pelo fato dessas duas marcas serem variáveis de controle, as 

informações obtidas com as perguntas de conhecimento de marca foram usadas 

para ter certeza de que Mazda e Chick Treat eram menos conhecidas do que outras 

marcas listadas. Essas questões foram analisadas através de testes de frequência. 

Por se tratar de perguntas categóricas o teste de frequência conta os casos e 

retorna com uma tabela, mostrando casos e seus respectivos números de aparições.   

Com o objetivo de ter uma avaliação dos outros elementos do comercial que 

também poderiam influenciar as respostas, duas questões com escalas variadas 

foram desenvolvidas. Utilizando-se de uma escala de razão a amostra foi 

questionada sobre os elementos do anúncio que mais chamaram atenção. Em outra 

pergunta com uma escala ordinal os respondentes deveriam classificar por ordem de 

importância os componentes do anúncio assistido. 

Antes de realizar o teste de frequência, as respostas para a questão com 

escala de razão foram tabuladas. A cada novo item citado o mesmo recebia um 

código diferente dos demais e, se o item já tivesse sido citado anteriormente, era 

contabilizado direto para a coluna de frequência. Com a coluna de frequência pronta, 

calculou-se um teste de frequência para verificar os itens mais citados nas 

perguntas.   

Assim como no segundo pré-teste, na questão com escala ordinal calculou-se 

uma média ponderada em porcentagem para cada elemento do anúncio. O modo 

como o cálculo foi executado anteriormente no pré-teste II foi exatamente igual para 

o experimento. A única diferença neste cálculo é que, ao invés de dividir por 150 o 

total de cada multiplicação foi dividido por 300 e 285, valores máximos a serem 

alcançados pelo anúncio com música de primeiro e segundo plano, respectivamente.     

A questão com escala de Likert foi desconsiderada da análise do 

experimento. Isso porque ela não possuiu adesão no pré-teste II, assim perdendo  

seu poder explicação para as questões no experimento.  

De acordo com os resultados do pré-teste II, o modo para mensurar saliência 

da música foi replicado, por meio de duas perguntas desenvolvidas. As perguntas 

eram categóricas e foram usadas de modo complementar. A primeira, a respeito da 
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classificação da música em relação a narração e imagem, utilizou-se de uma escala 

nominal tipo “primeiro plano”  e “segundo plano”.  A segunda, de escala nominal, 

questionava sobre qual elemento estava mais saliente, música ou narração. Foi 

utilizado um teste de Chi Quadrado para verificar e confirmar a manipulação da 

variável independente.  

Logo após assistirem aos comerciais, as pessoas deveriam responder sobre 

atitude à marca e anúncio. A primeira questão era aberta e perguntava quais 

elementos do anúncio mais chamaram atenção. Em seguida, questões sobre atitude 

deveriam ser respondidas. A atitude ao anúncio foi mensurada com uma escala de 

sete pontos de diferencial semântico, conforme DC e DO. 

As questões referentes às atitudes foram primeiramente analisadas sob uma 

perspectiva descritiva. Apesar das escalas de atitudes serem validadas por estudos 

passados, calculou-se o Alpha de Cronbach para garantir a confiabilidade da 

consistência interna das questões sobre atitudes. Calculou-se algumas medidas de 

tendência central como média simples e o desvio padrão para cada item das 

escalas. O teste independente T foi usado para verificar se a diferença entre as 

médias dos grupos que assistiram comerciais com músicas diferentes foram 

significativas. Logo, quatro testes foram feitos, dois (atitude a marca e anúncio) para 

a marca Chicken Treat e dois (atitude a marca e anúncio)  para a marca Mazda.      

 No final do experimento é que as questões sobre lembrança de marca se 

encontravam. Foram elaborados dois tipos de perguntas para medir memória de 

curto prazo e lembrança, de acordo com a explicação de DC e DO.  

A mensuração das questões de lembrança de curto prazo deu-se por um 

teste de Chi Quadrado. Nas questões fechadas, as marcas objetos de controle 

Chicken Treat e Mazda, receberam um código específico (1), enquanto todas as 

outras receberam um código diferente (2). Com a amostra codificada em música de 

primeiro e segundo plano, realizou-se um teste de tabulação cruzada entre as 

marcas lembradas e os grupos. De maneira similar, foi feita a análise para as 

questões abertas. As respostas foram tabuladas da seguinte maneira: se o 

respondente acertasse o nome da marca era codificado como (1). Caso escrevesse 

mais de uma marca da mesma categoria de mercado, escrevesse o nome da marca 

errado, ou não lembrasse ou errasse o nome da marca, era codificado como (2).   
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Em seguida, as análises sobre a descrição sociodemográfica da amostra, 

checagem de manipulação e teste de hipóteses. 

4.1 DESCRIÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DA AMOSTRA 

A amostra foi composta por quatro turmas da Escola de Negócios da PUCPR, 

sendo três delas de administração (duas noturna e uma diurna) e uma de marketing 

(noturna). No total 117 pessoas participaram do experimento. A amostra é composta 

por 51,3% de homens e mulheres (48,7%), conforme mostra o Gráfico 03. A faixa 

etária ficou concentrada entre 18 e 24 anos (81,3%), logo pessoas com 25 anos ou 

mais representaram 18,7%. Houve um equilíbrio nas respostas para a questão sobre 

a renda familiar, exceto pela primeira faixa de renda (até R$788,00). Essa faixa 

representou 0,9% da amostra. “Entre R$2.365,00 e R$4.728,00” foi a alternativa 

mais vezes selecionada com 27,4%, seguido por “mais de R$ 7.881,00” e entre “R$ 

4.729,00 e R$ 7.880,00” ambos com 25,6%, a frente de “entre R$ 789,00 e R$ 

2.364,00” com 20,5% (ver gráfico 04). 

 

Gráfico 03 - Distribuição do gênero 

 

Fonte: Autores, 2015 
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Gráfico 04 - Distribuição de renda 

 

Fonte: Autores, 2015 

 

A marca Chicken Treat é conhecida apenas por uma pequena parcela da 

amostra. Entre as dez marcas como opção de resposta, as três mais conhecidas 

foram McDonalds (99,1%), Subway (98,3%) e Burger King (97.4%). A marca 

Chicken Treat é conhecida apenas para 4,3% da unidade de teste. Quanto à 

frequência de ir a restaurantes fast food, 41,9% frequentam de duas a quatro vezes 

por mês, 40,2% frequentam uma vez por mês, 9,4% não frequentam e 8,5% 

consomem produtos fast food cinco ou mais vezes por mês. 

O conhecimento de marca para a Mazda foi praticamente dividida pela 

metade. 50,4% da amostra afirmaram conhecer a marca, enquanto 49,6% disseram 

não conhece-la. Vale ressaltar que 73,7% das mulheres não conhecem a marca 

automobilística, de modo oposto, 73,3% dos homens conhecem essa marca. Sobre 

as outras marcas de carro, as três mais conhecidas foram Volksvagem (98,3%), 

seguido por Ford, Chevrolet e Fiat todas com 97,4%. Entre os meios de 

comunicação automobilístico, os mais lidos são Autoesporte (76,1%), Quatro Rodas 

(73,5%) e Uol Carros (17,9%). 15,4% da amostra afirmaram nunca ter lido nenhum 

dos meios de comunicação listados. 

Os resultados do cálculo de média ponderada da escala ordinal para a marca 

de fast food podem ser observados no gráfico 05. Levando em consideração que os 

respondentes classificavam um ranking com esses elementos, observa-se que o 

primeiro (imagem), o quarto (marca) e o quinto (roteiro) permanecem os mesmos 

para os dois tipos de músicas tocadas nos anúncios. No entanto, percebe-se uma 
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inversão de ordem no segundo e terceiro colocados. No vídeo com música de 

primeiro plano (FF) a música ficou em segundo com 69%, seguido por narração com 

50%. Já no comercial com música de background (FB) a narração (64%) aparece na 

segunda colocação, estando à frente de música (55%). 

Como esperado ocorreu a inversão de posição entre música e narração para 

os vídeos com música de primeiro e segundo plano. Isso mostra que os 

respondentes conseguiram perceber a única diferença entre os comerciais. O 

comercial tinha aspectos visuais muito bem executados, comprovado pelo total 

obtido por este elemento obtido nos dois tipos de comerciais. O restaurante é 

especializado em frango então o foco maior ficou para o seu principal produto, 

provando que foi uma manipulação adequada. Por ser uma marca pouco conhecida 

no Brasil, ela chamou pouca atenção. Caso ela tivesse interessada em entrar nesse 

país sul-americano talvez fosse melhor desenvolver um comercial mais com marca 

sendo o elemento principal do comercial. Outra estratégia poderia ser focar mais no 

sentido paladar por se tratar de alimento.  

 
Gráfico 05 – Média pareada dos elementos do comercial de primeiro e segundo plano da Chicken 

Treat 

 
Fonte: Autores, 2015 

 

A média ponderada da escala ordinal para a marca automobilística pode ser 

vista no gráfico 06. O vídeo com música de primeiro plano teve imagem no topo do 

ranking com 78%, seguido por música (68%), logo após marca (58%), em quarto 

lugar roteiro com (50%) e, em último a narração com (45%). Já o vídeo com música 

de background teve ordem e porcentagens diferentes. Imagem novamente liderou o 
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ranking com 82%, aparecendo narração em segundo com 59%, ligeiramente atrás 

ficando marca com (58%), em penúltimo a música com (55%) e, na última colocação 

roteiro com 46%. 

A pequena diferença entre música e narração para o grupo de background 

pode ser explicada por três motivos. Primeiro, a marca Mazda é mais conhecida que 

a Chicken Treat logo o elemento “marca” apresentou números maiores. Segundo, a 

narração não destacava atributos convencionais de carro. Por último, a música 

criada para o comercial apresentou um alto grau de congruência com outros 

elementos tornando-a relevante mesmo em segundo plano.  

Os elementos visuais novamente apareceram com maior média. Esses 

elementos foram bem trabalhados com diversas cores aparecendo e alguns efeitos 

especiais, assim colocando a imagem como o elemento mais importante. Estímulos 

visuais são importantes para chamar e reter a atenção dos consumidores.       

 

Gráfico 06 - Média pareada dos elementos do comercial de primeiro e segundo plano da Mazda 

 

Fonte: Autores, 2015 

 

 A visão foi mais importante que os estímulos sonoros para ambas as marcas. 

A qualidade de execução de elementos técnicos da imagem aliada a escolha de 

elementos visuais corretos fez-se prevalecer sobre a música e a narração criadas 

em função do anúncio da marca. Uma explicação plausível para esse fato é que as 

empresas possuem mais recursos disponíveis para criação e aplicação de 

ferramentas mais elaboradas.  
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 Nos quatro casos a relação esperada entre música e narração ocorreu. A 

narração foi menos importante que a música para o grupo de foreground, enquanto 

música teve maior importância que a narração para os grupos que ouviram música 

de segundo plano. Isso mostra que as pessoas possuem consciência da posição da 

música.   

 Nota-se a influência do nível de conhecimento de marca nos outros elementos 

do comercial. Quando o anúncio da marca mais conhecida, Mazda, foi avaliada os 

quatro componentes do comercial perderam pontos para o elemento “marca”. 

Avaliando o caso das duas marcas separadas percebe-se que elas não mudaram de 

nível de importância para os dois grupos, pois o escore permaneceu praticamente 

constante para os dois cenários.        

4.2 CHECAGEM DE MANIPULAÇÃO 

Para os anúncios da rede Chicken Treat, confirma-se a manipulação da 

variável independente por meio do teste de Chi Quadrado. A pergunta sobre 

primeiro ou segundo plano foi significativa ( =8,709  p<0,03). Sobre o elemento 

mais saliente, também foi significativa a diferença entre os cenários testados (

=13,186 p<0,00), conforme tabela 11 e 12. Nas duas perguntas obteve-se diferença 

significativa nas repostas do grupo que assistiu ao comercial com música de primeiro 

plano (foreground) e outro com música de segundo (background).  

Tabela 11 - Chi Quadrado pergunta I saliência da música Chicken Treat 

 
  

Grupo que assistiu: 

Total 

 

Primeiro 
Plano 

Segundo 
Plano 

Pearson Chi 

Quadrado ( ) 

Primeiro Plano 
Total (absoluto) 33 16 49 

8.709 

Total (em %) 55.0% 28.1% 41.9% 

Segundo Plano 
Total (absoluto) 27 41 68 

Total (em %) 45.0% 71.9% 58.1% 

Total 
Total (absoluto) 60 57 117 

Total (em %) 100.0% 100.0% 100.0% 

Fonte: Autores (2015) 
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Tabela 12 - Chi Quadrado pergunta II saliência da música Chicken Treat 

 
  

Grupo que assistiu: 

Total 

 

Primeiro 
Plano 

Segundo 
Plano 

Pearson Chi 

Quadrado ( ) 

Música 
Total (absoluto) 46 25 71 

13.186 

Total (em %) 76.7% 43.9% 60.7% 

Narração 
Total (absoluto) 14 32 46 

Total (em %) 23.3% 56.1% 39.3% 

Total 
Total (absoluto) 60 57 117 

Total (em %) 100.0% 100.0% 100.0% 

Fonte: Autores (2015)  
   

Para os anúncios da fabricante Mazda, confirma-se a manipulação da variável 

independente através do teste de Chi Quadrado (ver tabelas 13 e 14). A pergunta 

sobre primeiro ou segundo plano foi significativa ( =22,327 p < 0,00). Sobre o 

elemento mais saliente, também foi significativa a diferença entre os cenários 

testados ( =28,377 p<0,00). Nas duas perguntas obteve-se diferença significativa 

nas repostas do grupo que assistiu ao comercial com música de primeiro plano 

(foreground) e outro com música de segundo (background).  

Tabela 13 - Chi Quadrado pergunta I saliência da música Mazda 

 
  

Grupo que assistiu: 

Total 

 

Primeiro 
Plano 

Segundo 
Plano 

Pearson Chi 

Quadrado ( ) 

Primeiro Plano 
Total (absoluto) 42 15 57 

22.327 

Total (em %) 70.0% 26.3% 48.7% 

Segundo Plano 
Total (absoluto) 18 42 60 

Total (em %) 30.0% 73.7% 51.3% 

Total 
Total (absoluto) 60 57 117 

Total (em %) 100.0% 100.0% 100.0% 

Fonte: Autores (2015) 

 

Tabela 14 - Chi Quadrado pergunta II saliência da música Mazda 

 
  

Grupo que assistiu: 

Total 

 

Primeiro 
Plano 

Segundo 
Plano 

Pearson Chi 

Quadrado ( ) 

Música 
Total (absoluto) 54 25 79 

28.377 

Total (em %) 90.0% 43.9% 67.5% 

Narração 
Total (absoluto) 6 32 38 

Total (em %) 45.0% 56.1% 32.5% 

Total 
Total (absoluto) 60 57 117 

Total (em %) 100.0% 100.0% 100.0% 

Fonte: Autores (2015)  
 

 Com base no teste de Chi Quadrado demonstrado nas tabelas 2 e 3 confirma-

se a manipulação da variável independente. A amostra conseguiu perceber a 
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diferença entre os tipos de músicas de primeiro plano (mais salientes) e segundo 

plano (menos salientes) criados para este estudo. 

4.3 ANÁLISE DESCRITIVA 

Para os comerciais da empresa de fast food, obteve-se um alto índice de 

Alpha de Crobach para os dois vídeos e suas escalas de atitudes (ver tabela 15 e 

16). As questões sobre atitude a marca apresentaram Alpha de 0,900 e 0,925 para 

música de primeiro e música de segundo plano respectivamente. A atitude ao 

anúncio com música de foreground gerou Alpha de 0,929, enquanto que para 

música de background gerou Alpha de 0,912. Assim, é possível afirmar que as 

escalas apresentam alta confiabilidade da consistência interna.         

A fim de perceber se houve diferença nas respostas, calculou-se a média 

simples e o desvio padrão dos dois anúncios e as escalas de atitudes (ver tabela 15 

e 16). Em relação a atitude à marca nota-se que as pessoas são mais favoráveis 

quando música de primeiro plano é utilizada, porém as respostas do outro grupo 

estão mais concentradas na média. Sobre a atitude à marca, observa-se que a 

música de background gera percepções mais positivas sobre o anúncio, e suas 

respostas estão mais concentradas na média do que o outro tipo de música. Vale 

ressaltar que essas diferenças não são estatisticamente significativas e que as 

pessoas tendem a ter uma atitude mais positiva a marca em comerciais com 

músicas de primeiro plano, enquanto para o anúncio o mesmo ocorre com música 

de segundo plano. 
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Tabela 15 - Média simples, desvio padrão e Alpha de Cronbach de Atm para a Chicken Treat 

Atm* Chicken Treat Foreground 

Variáveis 
Média 

(µ) 

Desvio 
Padrão 
(d.p.) 

Alpha de 
Cronbach 

(α) 

Ruim / Boa 4.98 1.321 

0.900 
Não gostei muito / Gostei muito 4.65 1.388 

Desagradável / Agradável 5.07 1.339 

De má qualidade / De boa qualidade 5.30 1.239 

Atm* Chicken Treat Background 

Variáveis 
Média 

(µ) 

Desvio 
Padrão 
(d.p.) 

Alpha de 
Cronbach 

(α) 

Ruim / Boa 4.84 1.146 

0.925 
Não gostei muito / Gostei muito 4.68 1.378 

Desagradável / Agradável 4.86 1.231 

De má qualidade / De boa qualidade 5.00 1.150 

* Atm= Atitude a marca; Ata = Atitude ao anúncio 
Fonte: Autores, 2015 

 

Tabela 16 - Média simples, desvio padrão e Alpha de Cronbach de Ata para a Chicken Treat 

Ata* Chicken Treat Foreground 

Variáveis Média (µ) 
Desvio 
Padrão 
(d.p.) 

Alpha de 
Cronbach (α) 

Bom / Ruim 2.97 1.697 

0.929 

Gostei muito / Não gostei muito 3.40 1.554 

Interessante / Chato 3.17 1.628 

Criativo / Não criativo 3.53 1.799 

Informativo / Não informative 4.07 1.614 

Eficaz / Ineficaz 3.40 1.475 

Ata* Chicken Treat Background 

Variáveis Média (µ) 
Desvio 
Padrão 
(d.p.) 

Alpha de 
Cronbach (α) 

Bom / Ruim 2.61 1.386 

0.912 

Gostei muito / Não gostei muito 2.91 1.353 

Interessante / Chato 2.82 1.364 

Criativo / Não criativo 3.35 1.575 

Informativo / Não informative 3.51 1.583 

Eficaz / Ineficaz 3.04 1.511 

* Atm= Atitude a marca; Ata = Atitude ao anúncio 
Fonte: Autores, 2015 

  

 No comercial da marca australiana foram codificados 34 elementos que mais 

chamaram atenção dos respondentes. Considerando as pessoas que assistiram 

música de primeiro plano, frango apareceu como o mais citado com 32,6%, seguido 

por pimenta com 24,4% e, completando os três mais citados, frango em movimento 
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(9,3%). O outro grupo de pessoas respondeu de maneira similar, porém com uma 

inversão no primeiro e segundo posto. Em primeiro apareceu pimenta (29%), 

sucedido por frango (28%) e, em terceiro novamente, frango em movimento (7,5%) 

conforme mostrado no gráfico 07. 

 Algumas considerações podem ser feitas a respeito dos elementos que mais 

chamaram atenção nos comerciais. Caso os dois códigos criados para o frango 

fossem agrupados em um único grupo, esse elemento do comercial teria um número 

de citações total ainda maior. Observa-se que a música de primeiro plano realçou 

ainda mais o frango, pois o número de citações para os dois códigos do frango 

foram maiores para a música do tipo foreground. A pimenta foi o segundo elemento 

mais citado provavelmente porque foi o primeiro elemento a aparecer no comercial e 

o produto anunciado utilizava a pimenta como o principal ingrediente. A marca pode 

ter chamado mais atenção para o grupo de segundo plano por apresentar mais 

informações do produto. Esse tipo de música ajudou outros elementos do anúncio, 

como narração, imagens, câmera lenta e marca, a se sobressaírem comparado com 

a música de foreground.  

 

Gráfico 07 - Frequência dos elementos do comercial da Chicken Treat 

 

Fonte: Autores, 2015  

 

 O Alpha de Cronbach das escalas de atitude apresentaram índices 

satisfatórios para os dois comerciais da Mazda (ver tabela 17 e 18). Atitude à marca 
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para música de primeiro plano gerou Alpha igual a 0,897, mais baixo de todos, mas 

ainda assim satisfatório, para o outro tipo de música e para atitude a marca Alpha foi 

de 0,953. Em relação a atitude ao anúncio, música de foreground obteve Alpha de 

0,944, enquanto que para música de background obteve-se Alpha igual a 0.922. 

Esses quatro valores de alpha demonstram que as escalas possuem alto índice de 

confiabilidade da consistência interna.    

 Calculou-se a média simples e o desvio padrão para todos os itens das duas 

escalas da marca automobilística (ver tabela 17 e 18). Os respondentes que 

assistiram o comercial com música de background reagiram mais positivamente em 

relação a marca, uma vez que as médias são maiores. Sobre o desvio padrão, nota-

se que houve equilíbrio em seus valores então, os valores para ambos os vídeos 

estão dispersos ao longo da distribuição. Em relação a atitude ao anúncio, 

novamente a unidade de teste que avaliou o comercial com música de segundo 

plano considerou-o mais favoravelmente. Ainda sobre essa atitude e tipo de música, 

observa-se que os valores ficaram mais concentrados perto da média do que os 

valores da música de primeiro plano. No entanto, essas médias não possuem 

diferença estatística e apresentam uma tendência mais favorável a música de 

background.  

     

Tabela 17 - Média simples, desvio padrão e Alpha de Cronbach de Atm para a Mazda 

Atm* Mazda Foreground 

Variáveis 
Média 

(µ) 

Desvio 
Padrão 
(d.p.) 

Alpha de 
Cronbach 

(α) 

Ruim / Boa 5.20 1.246 

0.897 
Não gostei muito / Gostei muito 5.10 1.203 

Desagradável / Agradável 5.38 1.180 

De má qualidade / De boa qualidade 5.28 1.195 

Atm* Mazda Background 

Variáveis 
Média 

(µ) 

Desvio 
Padrão 
(d.p.) 

Alpha de 
Cronbach 

(α) 

Ruim / Boa 5.37 1.304 

0.953 
Não gostei muito / Gostei muito 5.32 1.183 

Desagradável / Agradável 5.35 1.157 

De má qualidade / De boa qualidade 5.30 1.239 

* Atm= Atitude a marca; Ata = Atitude ao anúncio 
Fonte: Autores (2015) 
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Tabela 18 - Média simples, desvio padrão e Alpha de Cronbach de Ata para a Mazda 

Ata* Mazda Foreground 

Variáveis Média (µ) 
Desvio 
Padrão 
(d.p.) 

Alpha de 
Cronbach 

(α) 

Bom / Ruim 3.22 1.708 

0.944 

Gostei muito / Não gostei muito 3.58 1.700 

Interessante / Chato 3.47 1.808 

Criativo / Não criativo 3.47 1.780 

Informativo / Não informative 3.93 1.645 

Eficaz / Ineficaz 3.80 1.516 

Ata* Mazda Background 

Variáveis Média (µ) 
Desvio 
Padrão 
(d.p.) 

Alpha de 
Cronbach 

(α) 

Bom / Ruim 2.81 1.652 

0.922 

Gostei muito / Não gostei muito 2.93 1.646 

Interessante / Chato 2.93 1.624 

Criativo / Não criativo 2.88 1.691 

Informativo / Não informative 3.70 1.569 

Eficaz / Ineficaz 3.49 1.416 

* Atm= Atitude a marca; Ata = Atitude ao anúncio 
Fonte: Autores, 2015 

 

 Ao todo foram citados 57 elementos que mais chamaram atenção no 

comercial da marca Mazda. Para as pessoas que assistiram o anúncio com música 

de primeiro plano, o carro foi o elemento que mais ganhou atenção com 19%, 

seguido por música (7,6%), sorvete e praia ambos com 6,7%. Para os respondentes 

que avaliaram o comercial com o outro tipo de música, o carro também está no topo 

(29,2%), em segundo aparece música com 7,9%, seguido por praia, cor do carro, 

cena congelada e tempo parado, todos esses quatro elementos com 6,7% conforme 

o gráfico 08. 

 O carro chamou muita a atenção, visto a diferença desse elemento para 

outros. O que ocorreu com a marca na escala ordinal, em que ela foi bem citada, 

não se repetiu nesta pergunta, não aparecendo como os elementos mais 

mencionados. Apesar de ser um comercial de carro, elementos como sorvete e praia 

tiveram números relevantes. Esses números junto ao fato de que nenhuma outra 

associação direta com o carro apareceu no gráfico, levanta uma questão sobre se as  

escolhas dos elementos secundários foram corretas. A música de segundo plano 

realçou os efeitos especiais, talvez pelo fato de a narração citar que o carro possui 

“a tecnologia de parar o tempo”.  
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Gráfico 08 - Frequência dos elementos do comercial da Mazda 

 

Fonte: Autores, 2015 

 

    Para a marca Chicken Treat observa-se o domínio de citações de dois 

elementos, enquanto para a outra marca o domínio é de apenas um elemento. A 

marca de fast food trabalhou esses dois componentes como complementar um do 

outro, diferentemente, a Mazda focou em apenas um componente. Os dois tipos de 

música apresentaram certa relevância para as duas marcas e grupos, isso mostra 

que o esse estímulo sonoro foi desenvolvido e aplicado de modo correto. Com base 

nas médias simples nota-se que a música de segundo plano, de forma geral, possui 

uma tendência maior em gerar atitudes mais positivas do que a música de primeito 

plano.      

4.4 TESTE DE HIPÓTESES 

As hipóteses formuladas tentaram prever a influência do tipo da música sobre 

atitude a marca (H2) e anúncio (H3) e sobre a memória de curto prazo (H1a e H1b). 

Estudos passados de Brooker e Wheatley (1994), Morris e Boone (1998) e Yalchv e 

Spangenberg (1990) dizem que a música de primeiro plano influencia mais 

positivamente as três variáveis dependentes. Contendo uma variável de controle (as 

marcas) esta análise buscará confirmar ou refutar as hipóteses propostas.  

Na analise dos dados foi percebido que o tipo de música não influencia na 

atitude a marca Chicken Treat. Calculou-se uma média geral para a escala de 



 
 

 

99 

atitude a marca e anúncio, depois fez-se um teste T independente com o grupo de 

pessoas que assistiram aos dois tipos de comercial. Nota-se que não existe 

diferença significativa (sig=0,654; sig=0,088) nas médias dos grupos para atitude a 

marca e anúncio, logo com 95% rejeita-se H2 e H3 para a marca Chicken Treat. 

Desse modo é possível afirmar que as atitudes da amostra não foram afetadas pela 

música de primeiro ou segundo plano para o segmento de fast food (ver tabela 19). 

 

Tabela 19 – Média, desvio padrão, valor do teste t e sig para Atm e Ata Chicken Treat 

* Atm= Atitude a marca; Ata = Atitude ao anúncio 
Fonte: Autores (2015)  

 

A memória de curto prazo estimulada não apresentou diferença significativa 

entres os grupos da Chicken Treat. Utilizou-se o teste de Chi Quadrado para 

verificar se existiam diferenças significativas entre os dois grupos que assistiram a 

comerciais diferentes. Entretanto com o valor de não existe diferença significativa 

( =2,463 sig=0,147) entre as repostas dos grupos. Desse modo, rejeita-se H1a e 

com 95% de confiança afirmando que não existe diferença significativa na 

lembrança de curto prazo entre pessoas que assistiram comerciais com música de 

Atm* Chiken Treat 

Variáveis Média (µ) 
Desvio Padrão 

(d.p.) 
T Sig 

Ruim / Boa 4.915 1.236 -0.713 0.477 

Não gostei muito / Gostei muito 4.667 1.377 -0.978 0.330 

Desagradável / Agradável 4.966 1.286 0.150 0.881 

De má qualidade / De boa qualidade 5.154 1.201 -0.066 0.947 

Média Geral 4.925 1.135 -0.450 0.654 

Ata* Chicken Treat 

Variáveis Média (µ) 
Desvio Padrão 

(d.p.) 
T Sig 

Bom / Ruim 2.795 1.557 1.318 0.190 

Gostei muito / Não gostei muito 3.162 1.474 2.112 0.037 

Interessante / Chato 3.000 1.509 1.691 0.094 

Criativo / Não criativo 3.444 1.689 1.837 0.069 

Informativo / Não informative 3.795 1.616 0.779 0.437 

Eficaz / Ineficaz 3.222 1.498 1.139 0.257 

Média Geral 3.236 1.325 1.723 0.088 
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primeiro plano e pessoas que assistiram o anúncio com música de segundo plano 

(ver tabela 20). 

 
Tabela 20 - Memória estimulada Chicken Treat 

 
  

Grupo que assistiu: 

Total 

 

Primeiro 
Plano 

Segundo 
Plano 

Pearson Chi 

Quadrado ( ) 

Chicken Treat 
Total (absoluto) 56 48 104 

2.463 

Total (em %) 93.3% 84.2% 88.9% 

Outras 
Total (absoluto) 4 9 13 

Total (em %) 6.7% 15.8% 11.1% 

Total 
Total (absoluto) 60 57 117 

Total (em %) 100.0% 100.0% 100.0% 

Fonte: Autores (2015)  

 

O tipo de música influenciou a memória de curto prazo espontânea para a 

marca australiana. Por meio do valor de, constata-se que existe diferença 

significativa ( =4,697 p < 0,05) de lembrança entre os grupos. Logo, rejeita-se H1b 

e com 95% de confiança, porém é possível afirmar que as pessoas que assistiram o 

comercial com música de background lembram mais da marca de forma espontânea 

do que pessoas que assistem comercial com música de foreground (ver tabela 21). 

 

Tabela 21 - Memória espontânea Chicken Treat 

 
  

Grupo que assistiu: 

Total 

 

Primeiro 
Plano 

Segundo 
Plano 

Pearson Chi 

Quadrado ( ) 

Chicken Treat 
Total (absoluto) 14 24 38 

4.697 

Total (em %) 23.3% 42.1% 32.5% 

Outras 
Total (absoluto) 46 33 79 

Total (em %) 76.7% 57.9% 67.5% 

Total 
Total (absoluto) 60 57 117 

Total (em %) 100.0% 100.0% 100.0% 

Fonte: Autores (2015) 

 

As atitudes referentes à marca Mazda e seu anúncio também não sofreram 

impacto da música de foreground e background. Replicando o mesmo procedimento 

feito para a marca australiana, observa-se que não houve diferença significativa 

entre as médias. Assim com 95% H2 e H3 da marca automobilística são rejeitadas 

(sig=0,466 sig=0,119), e afirma-se que os grupos da amostra não foram 

influenciados pelos dois diferentes tipos de música (ver tabela 22).          
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Tabela 22 - Média, desvio padrão, valor do teste t e sig para Atm e Ata Mazda 

Atm Mazda 

Variáveis Média (µ) 
Desvio Padrão 

(d.p.) 
T Sig 

Ruim / Boa 5.282 1.272 0.618 0.537 

Não gostei muito / Gostei muito 5.205 1.193 -0.134 0.894 

Desagradável / Agradável 5.368 1.164 0.871 0.385 

De má qualidade / De boa qualidade 5.291 1.211 1.358 0.177 

Média Geral 5.286 1.095 0.731 0.466 

Ata Mazda 

Variáveis Média (µ) 
Desvio Padrão 

(d.p.) 
T Sig 

Bom / Ruim 3.017 1.687 1.234 0.220 

Gostei muito / Não gostei muito 3.265 1.699 1.813 0.072 

Interessante / Chato 3.205 1.735 1.234 0.220 

Criativo / Não criativo 3.179 1.755 0.584 0.560 

Informativo / Não informative 3.821 1.606 1.887 0.062 

Eficaz / Ineficaz 3.650 1.470 1.321 0.189 

Média Geral 3.356 1.444 1.571 0.119 

* Atm= Atitude a marca; Ata = Atitude ao anúncio 
Fonte: Autores (2015) 

 

O tipo de música não influenciou a lembrança estimulada de curto prazo para 

a marca Mazda. Fazendo o uso de um teste de Chi Quadrado, observa-se que a 

música de foreground e background não impactaram a lembrança de curto prazo de 

marca. Nesse caso com 95% de confiança, rejeita-se H1a e conclui-se que não 

existe diferença significativa ( = 0,742 sig=0,530) nas respostas de lembrança 

estimulada de marca entre os dois grupos que assistiram comerciais com diferentes 

tipos de música (ver tabela 23). 

 
Tabela 23 - Memória estimulada Mazda 

 
  

Grupo que assistiu: 

Total 

 

Primeiro 
Plano 

Segundo 
Plano 

Pearson Chi 

Quadrado ( ) 

Mazda 
Total (absoluto) 53 53 106 

0.742 

Total (em %) 88.3% 93.0% 90.66% 

Outras 
Total (absoluto) 7 4 11 

Total (em %) 11.7% 7.0% 9.4% 

Total 
Total (absoluto) 60 57 117 

Total (em %) 100.0% 100.0% 100.0% 

Fonte: Autores (2015)  

 

De modo oposto, o tipo de música influenciou significativamente a memória 

espontânea da marca japonesa, ou seja, existe diferença significativa ( = 3,457 p 
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< 0,07) entre os grupos.  Diante desse cenário, com 95% de confiança, rejeita-se 

H1b e afirma-se que as pessoas que assistiram comercial de background lembraram 

mais da marca de maneira espontânea do que as outras que assistiram o comercial 

com outro tipo de música (ver tabela 24). 

 
Tabela 24 - Memória espontânea Mazda 

 
  

Grupo que assistiu: 

Total 

 

Primeiro 
Plano 

Segundo 
Plano 

Pearson Chi 

Quadrado ( ) 

Mazda 
Total (absoluto) 36 45 81 

3.457 

Total (em %) 63.3% 78.9% 70.9% 

Outras 
Total (absoluto) 24 12 36 

Total (em %) 36.7% 21.1% 29.1% 

Total 
Total (absoluto) 60 57 117 

Total (em %) 100.0% 100.0% 100.0% 

Fonte: Autores (2015) 

 

Através dos valores e das análises feitas, H1a, H1b, H2 e H3 não podem ser 

confirmadas. Os resultados gerados para ambas as marcas mostram que a música 

de primeiro ou segundo planos não influenciou de maneira significativa a atitude a 

marca e anúncio dos dois grupos de cada uma das marcas. Entretanto, para a 

memória de curto prazo espontânea, o tipo de música impacta de maneira 

significativa os dois grupos de cada marca, em que o grupo que assistiu o anúncio 

com música de segundo plano apresentou uma maior lembrança. Já para memória 

de curto prazo estimulada não foi verificado o mesmo efeito. Embora a lembrança 

tenha registrados índices superiores a 80%, a música de foreground e background 

não influenciaram significativamente os grupos para nenhuma das marcas. 

Considerando as médias de percepção, a música pode influenciar 

positivamente as atitudes, independente de foreground e background. No entanto, a 

música de foreground pode atrapalhar o processo de lembrança espontânea de 

curto prazo da marca indiferente da categoria. Isso pode ser explicado por se tratar 

de uma propriedade da música no processo cognitivo. Portanto, a música de 

background pode potencializar os esforços de marca quando se objetiva a 

lembrança espontânea do consumidor. Considerando a memória de curto prazo 

como o segundo estágio de armazenamento de informações, a marca (informação) 

retida na memória aumenta-se a chance da marca ser lembrada em um dos estágios 

do processo de compra.   
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4.5 ANÁLISES COMPLEMENTARES 

Embora não fosse parte das hipóteses deste estudo tentou-se buscar 

explicações para os resultados previamente encontrados. Um dos motivos foi a 

diferença de categorias de mercado que as marcas de controle deste estudo atuam.  

Teoricamente com maior apelo para um dos gêneros, automobilística para homens e 

alimentícia para mulheres. Outro motivo foi o resultado encontrado para as atitudes 

ao anúncio no teste de hipóteses. Para a marca Mazda quase houve diferença 

significativa (sig=0,119) na média de respostas dos dois grupos para a atitude ao 

anúncio. O mesmo ocorreu com a marca Chicken Treat, em que a diferença das 

médias foi quase significativa (sig=0,088). Esses números demonstraram que em 

alguma variável seria possível encontrar diferença significativa.  

 Utilizou-se o teste two-way Anova para mensurar se havia diferença 

significativa nas respostas de atitudes em alguma das características 

sociodemográficas. Encontrou-se diferença significativa nas médias de atitude ao 

anúncio entre homens e mulheres respectivamente para as marcas Mazda e 

Chicken Treat. Em relação a atitude à marca não obteve-se diferença significativa 

em nenhum teste two-way Anova realizado. 

Observa-se com base no gráfico 09 que existe diferença significativa (p< 0,06) 

na média geral das respostas para os homens sobre atitude ao anúncio da marca 

Mazda. As pessoas do sexo masculino que assistiram ao comercial com música de 

segundo plano avaliaram melhor o comercial, do que os homens do outro grupo. 

Para as mulheres não houve diferença significativa em relação a atitude ao anúncio 

da Mazda.  
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Gráfico 09 - Média Ata por gênero para Mazda 

 

Fonte: Autores (2015) 

 

Conforme mostra o gráfico 10, há diferença significativa (p<0,07) para as 

pessoas do sexo feminino na média geral sobre atitude ao anúncio da marca 

Chicken Treat. As mulheres que assistiram ao comercial com música de background 

avaliaram mais positivamente ao anúncio do que as mulheres que assistiram o 

comercial com o outro tipo de música. Para as pessoas do sexo masculino não 

obteve-se diferença significativa em atitude a marca para a marca de fast food.    

 

Gráfico 10 - Média Ata por gênero para Chicken Treat 

 

Fonte: Autores (2015)  
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 Esses números sobre o gênero fazem sentido em vista das categorias de 

mercado das marcas. Os homens geralmente entendem mais carro, enquanto as 

mulheres de forma generalizada possuem um interesse maior em gastronomia. Os 

resultados também mostram que uma atitude positiva ao anúncio não 

necessariamente irá se refletir em uma atitude favorável à marca. Os anúncios 

contam histórias, então uma pessoa pode gostar da história e não gostar ou lembrar 

de quem está contando. Neste estudo por se tratar de marcas relativamente 

desconhecidas para a amostra este resultado é normal, pois a pessoa gosta do 

anúncio, mas sente falta de outras experiências com a marca para criar uma pré-

disposição positiva. De qualquer modo, fazer o consumidor ter uma atitude positiva 

ao comercial é relevante para a marca, porque isso pode fazer o consumidor se 

relacionar com a marca no futuro. 

 A música de primeiro plano pode ser excelente ou bem executada, mas isso 

nem sempre é positivo para a marca. Ela pode ficar em segundo plano atrapalhando 

o processo de informação do ouvinte. Em alguns casos as pessoas lembram-se da 

música, porém não se recordam do produto ou marca.    

 A música de segundo neste estudo mostrou-se mais eficiente do que a 

música de primeiro plano. Os números foram mais favoráveis à duas das três 

variáveis dependentes quando a música de fundo foi utilizada. Esse tipo de música 

ajudou tanto na memória de curto prazo espontânea, quanto na criação de atitudes 

mais positivas à marca para um dos gêneros. Uma possível resposta para este 

resultado é o fato da música de segundo plano ajudar a realçar outros elementos do 

anúncio.         
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesta secção serão apresentadas as contribuições do estudo, implicações 

para o meio acadêmico e empresarial, as limitações encontradas ao longo deste 

estudo experimental e as sugestões de pesquisas futuras. 

5.1 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

O uso de música no marketing é um tema relativamente novo, esse fato faz 

com que muitos termos sejam criados. Na literatura, encontram-se diversas 

empresas e autores conceituando termos com nomenclatura diferente de maneira 

muito similar, isso ocorre com sonic branding, acoustic branding, sound branding, 

etc. A variedade de nomenclaturas dificulta o entendimento da música como 

elemento do marketing. Este estudo tentou explicar a exata diferença de cada um 

dos termos, bem como todos os elementos envolvendo música e marketing. 

O sonic branding está presente no cotidiano das pessoas muito mais do que 

elas imaginam, porém existem poucos estudos medindo seus efeitos. Os elementos 

sonoros de marca estão presentes desde o primeiro minuto que a pessoa acorda - 

através do alarme do celular, por exemplo - até a hora em que ele volta a dormir. O 

ser humano é exposto diariamente a diversos elementos da marca, e muitas delas 

utilizam-se de som. Esta pesquisa conseguiu mensurar alguns dos efeitos do sonic 

branding sobre as pessoas, assim aumentando a relevância para o tema. 

Com duas marcas como variável de controle, este estudo mostra que o efeito 

da música de primeiro e segundo planos se aplica a categorias de mercado 

diferentes. Os resultados, tanto nas atitudes quanto na memória de curto prazo, 

foram iguais para as marcas Chicken Treat e Mazda. Os poucos estudos na área de 

sonic branding, além do fato desta pesquisa conseguir indicar resultados em duas 

categorias de mercado, torna os resultados relevantes para outras categorias.   

O resultado alcançado quanto à memória espontânea é importante para 

outras áreas de estudo, além do sonic branding. A influência da música ocorre na 

mente das pessoas, estando esse processo relacionado com a área de psicologia. A 

escolha dos elementos para compor um anúncio está ligada ao marketing, 

publicidade e propaganda. Dentro do próprio marketing, outras frentes de estudo 

como comportamento do consumidor e gestão de marcas, estão conectadas com a 
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lembrança de marca. De maneira geral, outras áreas poderão se interessar por 

estes resultados e, pesquisas mais detalhadas quanto ao uso de música na 

lembrança de marca poderão surgir futuramente. 

5.2 IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 

A presente pesquisa auxilia no conhecimento e traz à tona a importância da 

utilização da música no contexto mercadológico. Também serve como um modelo 

para futuras pesquisas, sendo relevante em suas implicações e limitações, enquanto 

exercício do marketing. 

Para marcas que começam a atentar para a utilização de música como 

estratégia, este estudo pode auxiliar na introdução ao assunto, delimitar ações, 

esclarecer dúvidas ou incitar questionamentos e experimentos. Também fornecer 

compreensão mais abrangente do tema, baseado em experiências de outras 

marcas, bem como em pesquisas anteriores constantes no referencial teórico. Fica 

claro, por meio da leitura deste estudo, que a música desperta emoções e sentidos. 

Por isso, a escolha de uma música que irá compor um anúncio ou representar uma 

marca deve ser feita com cuidado para evitar que esta não atrapalhe a mensagem 

transmitida e, consequentemente, o nome e lembrança de marca. 

Ao definir ferramentas para uma campanha promocional as empresas 

precisam ter seus objetivos bem definidos. Quanto a anúncios, se o objetivo maior é 

a lembrança de marca espontânea em curto prazo, poderá utilizar música de 

segundo plano (background) que, segundo dados desta pesquisa, apresenta 

melhores resultados na lembrança. Se o objetivo, no entanto, for gerar atitude 

favorável à marca e ao anúncio, o tipo de música (primeiro ou segundo planos) não 

possuirá influência direta. 

É fato que os resultados aqui apresentados não poderão ser encarados como 

verdades absolutas, uma vez que suas características são quase-experimentais e 

que, memória, intenção e atitude também são dependentes de nuances individuais. 

Mas poderão servir como um norte, baseado nas aplicações desta pesquisa e seus 

resultados, na busca por informações cada vez mais refinadas e aplicáveis. 
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5.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Se tratando de um estudo que envolve música, um ambiente melhor 

controlado seria ideal para aplicação, uma vez que salas de aula (ambiente onde 

esta pesquisa foi aplicada) possuem ruídos externos e interações espontâneas entre 

os respondentes.  

Outra limitação é falta de estudos que investiguem o efeito da música no 

contexto do marketing. A visão, por exemplo, recebeu uma atenção maior dos 

pesquisadores ao longo do tempo, porém a audição é um sentindo que vem 

ganhando relevância entre pesquisadores e empresas. A escassez de estudos 

tornou difícil a formulação de hipóteses, pois não havia pesquisas semelhantes para 

tomar como base. 

O fato das marcas e anúncios já existirem poderá ter influenciado as repostas. 

A marca Mazda ficou quatorze anos sem atuar no Brasil, mas é uma marca global 

atuante em outros continentes além do asiático. Essa marca teve um nível de 

conhecimento considerável logo, uma experiência anterior - seja de forma direta ou 

indireta - poderá ter criado uma imagem pré-concebida dentro da mente dos 

respondentes. Essa imagem concebida antes da pesquisa pode ter influenciado as 

respostas. Para a marca Chicken Treat o cenário foi diferente devido ao baixo nível 

de conhecimento da marca, mas outros elementos da marca como logotipo e nome, 

os quais a pesquisa não tinha controle, podem impactar na hora de responder o 

questionário. O mesmo vale para os componentes presentes nos comerciais. 

O ambiente de laboratório (sala de aula) em que se deu o experimento 

poderia ser diferente para realização do mesmo. Se tratando de um estudo que 

envolve música, um ambiente  melhor controlado seria melhor para aplicação, uma 

vez que salas de aula (ambiente onde esta pesquisa foi aplicada) possuem ruídos 

externos e interações espontâneas entre os respondentes. O uso de recursos 

audiovisuais individuais também poderia ajudar a ter um maior controle. 

5.4 SUGESTÕES DE ESTUDO  

A aplicação de um experimento similar a este, porém com marcas e vídeos 

inéditos seria relevante para investigar se os resultados encontrados neste estudo 

seriam confirmados. Como dito anteriormente, marcas atuantes no mercado 
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possuem um pré-conceito e isso pode afetar as repostas, pelo fato da pessoa ter 

uma opinião consciente ou inconsciente da marca. No caso de uma marca nova e 

um vídeo novo, criados exclusivamente para o experimento, diminuiria esse efeito de 

pré-conceito, além de permitir um maior controle de outros elementos. Utilizar outras 

categorias de mercado também seria interessante para verificar se o efeito do tipo 

de música permanece constante.   

Este estudo teve como uma das variáveis dependentes a memória de curto 

prazo, mas não levou em consideração a memória de longo prazo como variável 

dependente. Um estudo, tendo como foco essa memória, poderia revelar em mais 

detalhes como a memória funciona e quais seus impactos nas pessoas. Tal estudo 

seria relevante, tanto para pesquisadores da área da psicologia cognitiva, quanto 

para profissionais de marketing. 

A música de marca foi o elemento principal deste estudo, mas existem outras 

possibilidades de explorá-la e medir sua importância. A comparação e mensuração 

do impacto da música de marca e genérica sobre as pessoas é uma possibilidade 

interessante. A teoria diz que a música de marca possui efeito mais positivo quanto 

a memória e intensão, mas qual o resultado se confrontada com música genérica 

muito popular? Além disso, a provável alta quantia monetária envolvida para a 

compra de direitos legais é um fator importante a ser considerado.  

Um elemento do sonic branding que vem sendo usado por um grande número 

de empresas é a assinatura sonora ou, logo sonora. No entanto, não existem 

estudos comprovando a eficiência e a eficácia desta técnica, nem métodos para sua 

mensuração. Devido ao número de empresas usando essas técnicas sem saber 

sobre sua eficácia, torna-se relevante mensurar se estão sendo usadas de maneira 

correta. 

Este estudo prestou a devida atenção para a variável independente, 

buscando ter o maior nível de certeza possível de seus efeitos. No primeiro pré-

teste, buscou-se escolher entre as músicas criadas aquela que apresentasse a 

maior congruência entre música e anúncio. No pré-teste II confirmou-se o controle 

da variável independente, pois as pessoas perceberam a diferença entre música de 

primeiro e segundo plano. No experimento, novamente ficou comprovado o controle 

da posição da música dentro da peça publicitária (anúncio).   
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO PRÉ-TESTE I (M1) 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO PRÉ-TESTE I (M2) 
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO PRÉ-TESTE II 
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ANEXO 4 – QUESTIONÁRIO EXPERIMENTO (M1 E M2) 
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ANEXO 5 – QUESTIONÁRIO EXPERIMENTO (M3 E M4) 
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